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2 Wie heeft hier een probleem?

1 Samenvatting

In deze onderzoeksrapportage wordt verslag gedaan van het project ‘Nieuw licht op 
gedragsproblemen in het voortgezet onderwijs’, gericht op de aanpak en preventie van 
gedragsproblemen. Op scholen voor voortgezet onderwijs is er in toenemende mate 
belangstelling voor adequaat omgaan met leerlingen met gedragsproblematiek. Dit wordt 
door scholen als een lastige opgave ervaren en zij zoeken dan ook naar manieren om passend 
onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen te bieden. Handvatten hiervoor kunnen worden 
gevonden in een interactionele benadering van gedragsproblemen. De interactionele benadering 
is gestoeld op de gedachte dat probleemgedrag ontstaat in de relatie tussen de leraar en de 
leerling en daar ook opgelost dient te worden. Dit vereist een meer interactionele mindset en 
handelen van de leraar. Hoewel de leraar in deze relatie centraal staat, handelt hij niet geïsoleerd 
en staat hij er zeker niet alleen voor. De onderwijscontext, waarbinnen collega’s, het team en de 
schoolleiding een belangrijke rol spelen, dient zodanig te worden georganiseerd dat de leraar zich 
daardoor gesteund voelt en het mogelijk is om probleemgedrag in de klas aan te pakken.

Op vier scholen voor voortgezet onderwijs is de afgelopen jaren een R&D-project uitgevoerd 
waarin, op basis van dit interactionele model, een aanpak voor gedragsproblemen ontwikkeld en 
beproefd is. Het project heeft kennis opgeleverd over de werking van deze aanpak en tools voor 
scholen die aan de gang willen gaan met een dergelijke aanpak. In deze samenvatting wordt kort 
de aanpak beschreven en de belangrijkste conclusies van het onderzoek weergegeven. 

De scholen zijn gedurende twee schooljaren onder begeleiding van een medewerker van een 
LPC aan de gang gegaan met door de school zelf gekozen interventies, gebaseerd op het 
interactionele model voor de aanpak van gedragsproblemen. Voor het onderzoek zijn op deze 
scholen vier casestudies uitgevoerd. Binnen deze casestudies is gebruik gemaakt van logboeken, 
interviewleidraden en vragenlijsten (zie de bijlagen) om op verschillende momenten tijdens het 
project schoolleiding, leraren en leerlingen te bevragen. Hiermee is onderzocht of de gekozen 
interventies veranderingen teweeg hebben gebracht in de mindset en het handelen van de 
leraren. Tevens is onderzocht in hoeverre eventuele veranderingen in mindset en handelen 
hebben geleid tot een afname van gepercipieerde gedragsproblemen en verstoringen van de les. 

De resultaten van de vragenlijst laten geen veranderingen in mindset en handelen zien. 
Op alle meetmomenten vullen de leraren ongeveer hetzelfde in. Op basis van die resultaten 
kan niet geconcludeerd kan worden dat de interventies op de scholen hebben geleid tot een 
meer interactionele mindset of meer interactioneel handelen van de leraren die aan het project 
deelnamen. Het aantal gepercipieerde gedragsproblemen, verstoringen van de les en de 
indicatoren op schoolniveau zijn in de loop van het project ook ongeveer gelijk gebleven. 
Het lijkt er dus op dat de interventies op de scholen ook geen directe invloed hebben gehad op 
het ervaren probleemgedrag van leerlingen door leraren. 

De groepsgesprekken met leraren en afdelingsleiders geven echter een ander beeld van de 
veranderingen die de interactionele aanpak op de scholen teweeg heeft gebracht. Op basis 
van de informatie uit de interviews kan geconcludeerd worden dat de interventie wel degelijk 
tot veranderingen heeft geleid, zowel bij leraren als in de organisatie. Een andere inrichting van 
leerlingenbesprekingen levert vrijwel direct een andere benadering en een andere rol van leraren 
op. Leraren rapporteren vooral meer bewustwording van de eigen rol en handelen anders ten 
aanzien van ‘lastige’ leerlingen. De grotere bewustwording kan een teken zijn dat er verandering 
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in de mindset richting interactionaliteit is opgetreden. De verandering in het handelen van leraren 
heeft vooral te maken met de veranderde samenwerking met collega’s. Door de wijziging in 
de manier waarop men leerlingen bespreekt, ervaart men een meer open houding naar elkaar 
toe, met als gevolg dat leraren makkelijker problemen benoemen en meer steun ervaren bij de 
oplossing ervan. 

Hoewel de resultaten van dit onderzoek niet eenduidig zijn wat betreft de afname van 
gepercipieerde gedragsproblemen en lesverstoringen, constateren we wel dat de aanpak op 
de scholen tot veranderingen in de organisatie heeft geleid die door leraren als positief worden 
ervaren. Er is wel degelijk sprake van veranderingen bij leraren, in ieder geval in het bewustzijn en 
de ervaren gezamenlijkheid in de aanpak van gedragsproblemen. Het is wellicht nog te vroeg om 
dit ook terug te zien in een daadwerkelijke vermindering van gedragsproblemen en verstoringen 
van de les.

Op basis van de inzichten die tijdens het project en uit het onderzoek zijn ontstaan is een visie 
ontwikkeld op de aanpak van gedragsproblemen in het voortgezet onderwijs. Ook zijn er tools 
beschikbaar voor de schoolleiding (zie hoofdstuk 7) om richting geven aan deze wijze van 
kijken en handelen naar ervaren gedragsproblemen en om dit proces op de scholen verder te 
ondersteunen.1

Leeswijzer 
In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de 
preventie en aanpak van gedragsproblemen in het voortgezet onderwijs. In hoofdstuk 1 wordt 
een korte samenvatting gegeven van de aanpak en de belangrijkste conclusies van het project 
‘Nieuw licht op gedragsproblemen in het voortgezet onderwijs’, gericht op de aanpak en 
preventie van gedragsproblemen in het voortgezet onderwijs. In hoofdstuk 2 wordt het project 
‘Nieuw licht op gedragsproblemen in het voortgezet onderwijs’ nader toegelicht.
De interactionele benadering, die in dit project centraal staat, wordt verder uitgewerkt in een 
onderzoeksmodel. In hoofdstuk 4 worden de onderzoeksvragen, de instrumenten, de opzet en 
uitvoering van het onderzoek besproken. In hoofdstuk 5 staan de vier scholen die deel hebben 
genomen aan dit project centraal. In dit hoofdstuk worden de aanpak en de ontwikkelingen op de 
scholen nader beschreven. De resultaten van het onderzoek naar de veranderingen die de aanpak 
op de scholen teweeg heeft gebracht ten aanzien van de mindset en het handelen van leraren 
en de ervaren ordeverstoringen worden in hoofdstuk 6 gepresenteerd. In hoofdstuk 7 tenslotte 
vatten we de resultaten van dit onderzoek samen en beschouwen we de betekenis hiervan voor 
de onderwijspraktijk. De rapportage wordt afgesloten met een hoofdstuk over geraadpleegde 
literatuur (hoofdstuk 8) en verschillende bijlagen met instrumenten die tijdens het onderzoek zijn 
gebruikt.

1 Alle opbrengsten van dit project zijn te vinden via www.onderwijsinontwikkeling.nl. 

http://www.onderwijsinontwikkeling.nl
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2 Inleiding

2.1 Aanleiding project ‘Nieuw licht op gedragsproblemen in het voortgezet 
onderwijs’ 

In het onderwijs is er steeds meer belangstelling voor het voorkomen van en adequaat omgaan 
met gedragsproblemen. Te veel leerlingen met gedragsproblemen worden verwezen naar het 
speciaal onderwijs en (tussen)voorzieningen of komen zelfs thuis te zitten. Ook in het regulier 
voortgezet onderwijs is er al enige jaren sprake van een toename van de uitstroom van leerlingen 
met gedragsproblemen naar speciale onderwijsvoorzieningen. Het doel van passend onderwijs 
is dat alle leerlingen dicht bij huis, als het even kan op een reguliere school, hun talenten kunnen 
ontplooien. Met name het omgaan met leerlingen met gedragsproblemen wordt door scholen en 
leraren als een lastige opgave ervaren. 

Hoewel het scholen steeds beter lukt om leerlingen met gedragsproblemen te signaleren, 
leidt dit nog niet altijd tot effectieve acties (Onderwijsraad, 2010). Scholen en leraren zoeken 
naar manieren om ook het onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen op een op hen 
toegesneden manier aan te bieden. In het project bieden we scholen handvatten hiervoor. Daarbij 
wordt het denken en handelen van de leraar in relatie tot de leerling met gedragsproblemen 
gezien als centrale factor bij de preventie en aanpak van gedragsproblemen. 

2.2 Beleidscontext

Een belangrijke beleidsontwikkeling die relevant is geweest voor de vraagstelling en opzet van dit 
onderzoeksproject is de voorgenomen invoering van passend onderwijs in 2014. De gezamenlijke 
schoolbesturen in de nieuw te vormen samenwerkingsverbanden PO en VO krijgen zorgplicht 
en zijn verantwoordelijk voor de toedeling van middelen en ondersteuning voor zorgleerlingen 
(Wetsvoorstel Passend onderwijs, OCW, januari 2011). Binnen deze kaders dienen keuzes te 
worden gemaakt ten aanzien van de opvang van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in 
het regulier of speciaal onderwijs. De groep leerlingen met onderwijsbehoeften op gedragsmatig 
gebied is daarbij het grootst in omvang. In passend onderwijs staat een goede en effectieve 
afstemming van het onderwijs op de pedagogische en de didactische onderwijsbehoeften van 
leerlingen centraal. In dat kader geven leraren in het voortgezet onderwijs aan dat zij veel last 
ervaren van leerlingen met gedragsproblemen. Enkele recente publicaties tonen een weinig 
optimistisch beeld van de toerusting van leraren voor het realiseren van passend onderwijs 
(Van der Meer, 2011; Waslander, 2011). Ook de Onderwijsraad (2011) constateert in zijn advies 
over het wetsvoorstel passend onderwijs dat de toerusting van onderwijspersoneel veel aandacht 
behoeft, met name in het regulier voortgezet onderwijs. Leraren zelf zijn van mening dat zij een 
beperkt handelingsrepertoire hebben in de omgang met leerlingen met gedragsproblemen 
(Walraven, 2011; Goei & Kleijnen, 2009). 
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2.3 Project ‘Nieuw licht op gedragsproblemen in het voortgezet onderwijs’

Het R&D-project waar in dit rapport verslag van wordt gedaan, richt zich op de preventie en 
aanpak van gedragsproblemen in het voortgezet onderwijs. In dit project wordt uitgegaan van 
een interactionele benadering van gedragsproblemen in de klas/school. 
Het project richt zich op het onderwijs binnen afdelingen vmbo en havo/vwo en heeft tot doel:
• schoolbreed de handelingsbekwaamheid van leraren te vergroten met betrekking tot de 

preventie en de aanpak van gedragsproblemen; 
• op het niveau van het team, het zorgsysteem in en rond de school en het management 

condities te scheppen en te borgen om leraren in het primaire proces effectief te 
ondersteunen bij de preventie en aanpak van gedragsproblemen.

De beoogde opbrengst van dit project zijn kennis, interventies en tools om:
• de mindset (opvattingen) van leraren in scholen te veranderen naar een meer interactionele 

mindset;
• de handelingsbekwaamheid van leraren te vergroten met betrekking tot de preventie en 

aanpak van gedragsproblemen;
• de onderwijszorg zodanig in school in te richten dat leraren effectief ondersteund worden 

bij het omgaan met gedragsproblemen;
• de veranderingen schoolbreed te implementeren, te monitoren en te borgen.

2.4 Pilotscholen

Binnen dit project is intensief samengewerkt met vier pilotscholen. Dit project had niet uitgevoerd 
kunnen worden zonder de schoolleiding en leraren die bereid waren om bestaande werkwijzen en 
structuren ter discussie te stellen en met de begeleiders veranderingen in gang te zetten. Allen 
hebben bijgedragen aan de uitvoering van het project en het onderzoek. Hierdoor kunnen ook 
andere scholen hun voordeel doen met de opbrengsten van dit project. En hoewel er niet direct 
leerlingen bij het project betrokken waren, stonden zij natuurlijk wel centraal in de nieuwe aanpak 
van gedragsproblemen op hun school en hebben ze ook bijgedragen aan het onderzoek. 

De scholen worden verderop in deze rapportage uitgebreid geportretteerd. Op deze plaats willen 
wij het management, de leraren en de leerlingen van de volgende scholen bedanken:
• Amstelveen College, Amstelveen;
• Emelwerda College, Emmeloord;
• Scholengemeenschap Were Di, Valkenswaard;
• Staring College, Borculo.
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3 Theoretische verantwoording2

3.1 Gedragsproblemen

Volgens de publieke opinie lijkt het erop dat scholen in toenemende mate geconfronteerd 
worden met gedragsproblemen van leerlingen. Een feitelijke toename van gedragsproblematiek, 
uitgedrukt in cijfers, is echter niet eenduidig vast te stellen. De Onderwijsraad (2010) constateert 
dat het onderwijs zelf een toename van gedragsproblemen ervaart. Van der Wolf en Van 
Beukering (2009) stellen vast dat gedragsproblemen van alle tijden zijn en zich altijd voor zullen 
doen. De veronderstelling dat gedragsproblemen toenemen, kan niet door onderzoek worden 
gestaafd. Wel is het aantal aanmeldingen en classificaties van gedragsproblematiek toegenomen. 
Verschillende auteurs (Pameijer, 2008; Meijer, 2004) waarschuwen voor een ‘psychiatrisering 
van het onderwijs’, omdat daarmee ook de professionaliteit van leraren uitgehold dreigt te 
worden. Wellicht neemt in de samenleving de tolerantie ten aanzien van gedragsproblemen af 
(Onderwijsraad, 2010). Gedragsproblemen hebben door de complexiteit van de samenleving een 
sterker effect op het (huidige en latere) functioneren dan vroeger. 

3.1.1 Verschijningsvormen van probleemgedrag

Er zijn verschillende verschijningsvormen van gedragsproblemen. Op basis van kwalitatief 
onderzoek onderscheiden Van der Wolf en Van Beukering (2009) acht typen van probleem-
gedrag: 
• dwars, dwingend, onrustig, brutaal;
• agressief, dominant, niet sociaal, niet eerlijk, regels schendend;
• druk, ongeconcentreerd, overbeweeglijk, impulsief;
• wisselende buien, onvoorspelbaar, explosief, angstig, snel beledigd;
• weinig motivatie, slechte werkhouding;
• moeilijk contact, niet communicatief, eenzijdig gericht;
• stil, gesloten, weinig aansluiting, angstig, passief, somber;
• onzeker, weinig zelfvertrouwen, faalangstig, dwangmatig.

Vooral leerlingen met externaliserende gedragsproblemen worden door leraren als lastig, moeilijk 
en bewerkelijk ervaren (Goei & Kleijnen, 2009). Internaliserende problemen vallen minder op en 
worden derhalve minder snel gesignaleerd.

3.1.2 Aard en ernst van gedragsproblemen

Personeel op scholen heeft te maken met leerlingen die zich regelmatig problematisch en/of 
storend gedragen. Het gedrag vormt met name een probleem als het tot belemmeringen in het 
onderwijsproces en tot minder goede onderwijsresultaten leidt (Onderwijsraad, 2010). Dat wil 
zeggen dat enerzijds de leerprestaties van de leerling achterblijven en de schoolloopbaan minder 
succesvol verloopt en/of anderzijds de leraar (stress, lagere werkprestaties) en de klas (andere 
leerlingen) er last van hebben. Veel leerlingen vertonen wel eens opvallend gedrag, maar niet elk 

2 Grote delen van dit hoofdstuk zijn (al dan niet bewerkt) overgenomen uit een eerdere publicatie binnen dit project: 
‘Verkenning bij onderzoeksopzet project ‘Gedragsproblemen in het voortgezet onderwijs’, uitgevoerd door APS en KPC 
Groep, in opdracht van het ministerie van OCW’. Zie: www.onderwijsinontwikkeling.nl. 

http://www.onderwijsinontwikkeling.nl
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gedragssymptoom is reden tot zorg. Vaak zijn problemen van voorbijgaande aard. Er zijn echter 
ook problemen die zo ernstig zijn dat ze een normale ontwikkeling in de weg staan. Met de 
volgende criteria kan de ernst van gedragsproblemen geëxpliciteerd worden (Van der Wolf & 
Van Beukering, 2009):
• Is het gedrag wel of niet leeftijdsadequaat?
• Hoelang duurt het probleemgedrag?
• Is het gedrag begrijpelijk gezien bepaalde omstandigheden of gebeurtenissen?
• Past het gedrag in de (sub)cultuur waartoe de leerling behoort?
• Hoe vaak komt het probleemgedrag voor?
• Wat is de intensiteit van het probleemgedrag?
• Was de verandering in gedrag te verwachten of geheel onverwacht?
• Is het gedrag situatiegebonden of komt het in meerdere situaties voor?

Gedrag, ook probleemgedrag, vindt altijd plaats in een bepaalde situatie. Het dient beschouwd 
te worden in relatie tot de (leer)omgeving waarvan de leerling met zijn gedragskenmerken deel 
uitmaakt. In deze omgeving spelen de leraar en de medeleerlingen een belangrijke rol.
Gedragsproblemen zijn (Van der Wolf & Van Beukering, 2009):
• situatief: probleemgedrag wordt in hoge mate bepaald door de situatie waarin het zich 

manifesteert en door de personen die zich in de situatie bevinden. Het gedrag kan in de ene 
situatie meer problemen oproepen dan in de andere;

• relationeel: probleemgedrag heeft altijd een relationeel en communicatief aspect. 
De leerling brengt gedrag in, maar ook de  leraar. Op deze manier kunnen specifieke 
interactiepatronen ontstaan die langere tijd kunnen blijven bestaan;

• relatief: er bestaat geen absolute maat voor ‘goed’ en ‘slecht’ gedrag. Leraren beoordelen 
probleemgedrag vaak heel verschillend;

• fluctuerend: in bepaalde perioden kunnen gedragsproblemen heftig zijn en in een volgende 
periode nemen ze weer af.

Gedragsproblemen verschillen in ernst, duur en frequentie. De grens tussen normale variatie en 
ernstig probleemgedrag is soms onduidelijk. Gedragsproblemen kunnen zich in verschillende 
contexten voordoen, zoals het gezin, de buurt, de omgang met leeftijdsgenoten en de school. 
In dit hoofstuk kiezen we de onderwijsleersituatie als primaire invalshoek. In de volgende paragraaf 
gaan we nader in op verschillende benaderingen van het ontstaan van gedragsproblemen. 

3.2 Verschillende benaderingen van gedragsproblemen

Er zijn verschillende benaderingen en theorieën ten aanzien van het ontstaan van gedrags-
problemen. Grietens, Ghesquière & Pijl (2006) maken onderscheid in verklaringen die 
probleemgedrag situeren in:
• de jongere (psychoanalytische theorieën, biologische theorieën, temperamenttheorieën);
• de context (interactiemodellen, sociale leertheorie, systeemtheorieën):
 - de nabije omgeving (ouders, gezin);
   - de bredere omgeving (school, buurt, maatschappij).
Recente theorieën gaan ervan uit dat er meerdere verklaringen zijn voor gedragsproblemen 
(integratieve verklaringen en het ecologisch model). 

Vanuit de jongere gedacht
Van der Ploeg (2007) beschrijft verschillende theorieën die gedragsproblemen in de jongere zelf 
situeren en van daaruit ook oplossingen zoeken voor vermindering van het probleemgedrag. 
Zo onderscheiden psychoanalytici verschillende cruciale ontwikkelingsfasen en koppelen 
hieraan het ontstaan van specifiek probleemgedrag. Gedragsproblemen ontstaan als er 
scheefgroei plaatsvindt tussen de drie delen van de menselijke geest: Ego, Superego en Id 
(het onderbewuste). 



8 Wie heeft hier een probleem?

De psychoanalyse richt zich voor de behandeling van gedragsproblemen dan ook op interne 
psychische conflicten bij de jongere en niet op het uiterlijk gedrag. 

Biologische theorieën gaan ervan uit dat gedrag gestuurd worden door interne biologische 
processen. Bij een foute sturing ontwikkelen zich gedragsproblemen. Een foute sturing kan 
bijvoorbeeld gelegen zijn in de neuroanatomie (disfuncties in de structuur van de hersenen), 
neurochemie (disfuncties in chemische processen in de hersenen) of genetica (probleemgedrag 
heeft een erfelijke component). 

Andere theorieën gaan ervan uit dat het temperament van de jongere (emotionaliteit, extraversie, 
activiteit) kan leiden tot de ontwikkeling van gedragsproblemen.

Vanuit de context gedacht
Andere theorieën situeren de gedragslastige jongere in een bepaalde context. In interactie-
modellen worden niet de kindkenmerken óf de omgevingsfactoren verantwoordelijk gesteld voor 
bepaald gedrag, maar vooral de interactie en de afstemming tussen beide. In het onderwijs kan 
sprake zijn van positieve interacties (‘goodness-of-fit’) en negatieve interacties (‘poorness-of-fit’). 
Probleemgedrag is dan het gevolg van een mismatch (negatieve interactie) tussen het kind en 
de onderwijsleeromgeving (Van der Wolf & Van Beukering, 2009). Iets in de afstemming klopt 
niet (Stevens, 1987). Of er in de onderwijsleeromgeving sprake is van een ‘goodness-of-fit’ hangt 
af van de mate waarin de capaciteiten, de motivatie en de gedragingen van de leerling een ‘fit’ 
vertonen met de verwachtingen, attituden en andere persoonskenmerken van de leraar. 

De sociale leertheorie of gedragstheoretische benadering gaat ervan uit dat gedrag in een 
bepaalde situatie kan worden gevat in een ABC-schema (antecedenten, gedrag en gevolgen). 
De centrale aanname in deze theorie is dat alle gedrag geleerd is. Door gericht toepassen 
van leerprincipes kan probleemgedrag ook weer worden afgeleerd. De gedragtheoretische 
benadering is zeer populair geworden omdat ze veel concrete handreikingen biedt voor 
behandeling. 

In de systeemtheorie kijkt men naar het gezin of de klas als systemen waarbinnen 
gedragsproblemen zich kunnen voordoen. Gedragsproblemen kunnen binnen een systeem 
functioneel zijn en de aandacht afleiden van andere problemen (de jongere als bliksemafleider). 
De invloed van klasgenoten kan bijvoorbeeld een rol spelen, zowel bij het ontstaan en in stand 
houden als bij de aanpak van probleemgedrag. 

Het transactioneel model is een variant van het interactiemodel, waarin niet alleen verondersteld 
wordt dat zowel kindkenmerken als de omgeving elkaar beïnvloeden, maar ook zelf beïnvloed 
worden, waarbij beide veranderen als gevolg van de interactie (Van der Wolf & Van Beukering, 
2009). Bijvoorbeeld een vrolijk kind roept positieve reacties op uit de omgeving. Dit versterkt het 
goede humeur van het kind, waardoor het kind nog meer positieve aandacht uit de omgeving zal 
ontvangen. Er is sprake van een positief interactiepatroon. 

Ecologische modellen integreren diverse theorieën over het ontstaan van gedragsproblemen 
(Grietens et al., 2006). Gedragsproblemen hebben volgens deze theorieën niet één, maar 
meerdere oorzaken (multicausaliteit). Binnen deze benadering onderscheidt men risicofactoren 
en protectieve factoren. Risicofactoren verhogen de kans op gedragsproblemen, protectieve 
factoren verlagen deze kans. Bij gedragsproblemen is sprake van een meervoudig risicomodel. 
In het risicofactorenmodel van Greenberg, Speltz en Deklyen (1993) en Van Acker (1995) 
worden vier risicodomeinen onderscheiden: biologische factoren bij het kind, gezinsvariabelen, 
opvoedingsstijlen en hechtingsrelaties tijdens de eerste vier levensjaren. Er blijkt geen verband 
gelegd te kunnen worden tussen één specifieke risicofactor en gedragsproblemen bij kinderen 
(Delfos, 1997). 
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Bronfenbrenner en Morris (1998) onderscheiden in hun ecologisch model drie niveaus die 
elkaar onderling beïnvloeden: microniveau, mesoniveau en macroniveau. Het microniveau 
omvat de intrapersoonlijke kenmerken van het kind en de relaties van het kind met de directe 
omgeving, ouders, broers en zussen, leraren en vrienden. Het mesoniveau omvat de invloed van 
subsystemen op elkaar, bijvoorbeeld de samenwerking tussen school en ouders. Het macroniveau 
omvat maatschappelijke factoren, zoals politiek, beleid, jongerencultuur, economisch klimaat 
en werkgelegenheid. Toegepast op de schoolsituatie is het basisidee van het ecologisch model 
dat leerlingen beïnvloed worden door de leraar, de klas en de school. Tegelijkertijd wordt het 
functioneren van de school weer beïnvloed door een bredere sociale context, bijvoorbeeld de 
buurt van de school en de gezinnen waaruit de leerlingen komen. Deze context wordt weer 
beïnvloed door maatschappelijke en politieke invloeden, bijvoorbeeld het onderwijsbeleid en de 
klassengrootte. 

3.3 Interactionele benadering van gedragsproblemen

Gedragsproblemen in de onderwijscontext hebben te maken met het gedrag van leerlingen, 
maar ook met de perceptie van dat gedrag door leraren. Probleemgedrag is niet een absoluut 
verschijnsel waar altijd iedereen op dezelfde manier last van heeft, het is een intersubjectief 
verschijnsel dat ontstaat in de relatie van de leraar met de leerling in de onderwijssetting. Het is 
denkbaar dat gedrag dat een leerling vertoont in een onderwijssetting op een heel andere manier 
gepercipieerd wordt dan datzelfde gedrag in een niet-onderwijssetting. Het is ook bekend dat 
gedrag dat in de ogen van de ene leraar problematisch is, in de ogen van een andere leraar goed 
te hanteren is. Leraren zijn geen buitenstaanders die van buitenaf reflecteren op het gedrag van 
leerlingen, maar zij vormen onderdeel van de groep, de klas, waarin de interactie plaatsvindt. 
Zij zijn verantwoordelijk voor het groepsproces, het pedagogisch klimaat, de aandacht voor 
individuele leerlingen, maar ook voor de te behalen vakdidactische resultaten en opbrengsten 
(Van der Wolf & Van Beukering, 2009). 

Leraren hebben echter lang niet altijd oog voor het eigen aandeel in het ontstaan van de 
gedragsproblemen van een leerling. Uit onderzoek van Ysseldijke, Algozinne en Thurlow (2000) 
blijkt dat leraren de oorzaak van gedragsproblemen in de klas voor 81% toeschrijven aan de 
gezinsomstandigheden, voor 14% aan de kinderen zelf, voor 4% aan de school en voor 1% aan 
hun eigen functioneren en deskundigheid. Leraren die extern toeschrijven (externe attributie) en 
daarmee eenzijdig de verklaring voor problemen bij gezin of kind leggen, zullen wellicht minder 
gauw een actieve rol voor zichzelf zien bij het oplossen ervan. Leraren waarbij bovendien ook 
sprake is van een externe locus of control (persoon heeft het idee dat hij weinig invloed kan 
uitoefenen op een situatie), zullen naar verwachting minder snel geneigd zijn om een probleem 
aan te pakken. De combinatie van externe attributies en een externe locus of control is daarmee 
weinig productief (Van der Wolf & Van Beukering, 2009).

Binnen de onderwijscontext spelen meer actoren een rol. De leraar is op zijn beurt onderdeel 
van het lerarenteam, de meeste scholen kennen specialisten voor onderwijsondersteuning 
en -hulpverlening, aangevuld met specialisten van buiten de school voor jeugdzorg en 
-hulpverlening. Ook het management van de school is van belang; dat geeft sturing aan de 
structuur, de organisatie en de uitvoering van het onderwijsproces, maar bewaakt bovendien 
ook uitgangspunten en de visie van de school in de cultuur van de school. In feite zijn dit de 
voorwaarden waarbinnen de leraar zijn werk goed kan doen. 

Het interactiemodel dat ook al in de vorige paragraaf werd geïntroduceerd, is een bruikbaar 
denkkader voor het onderwijs en biedt leraren handvatten om het gedrag van leerlingen direct 
te beïnvloeden. In dit project hanteren we het interactiemodel als model dat het gedrag van 
leerlingen belicht vanuit de relaties in de onderwijscontext. Met behulp van dit model ontwikkelen 
we een interventie met daarin aandacht voor zowel de relaties tussen leraren en leerlingen als de 
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context van het onderwijs en van leerlingen en leraren daarbinnen. In de volgende figuur is het 
gehanteerde model weergegeven. 

Interactiemodel benadering gedragsproblemen

In dit model wordt gedrag geplaatst in de relatie tussen de leraar en de leerling. Verstoring 
door gedrag krijgt vorm in die relatie en zal ook (zeker in eerste instantie) daar opgelost moeten 
worden. Zoals aangegeven is de groep, de klas, een belangrijk gegeven in de onderwijssituatie 
die van invloed is op de verstoringen naar aard en omvang, maar ook op de mogelijke 
oplossingen die kunnen worden aangedragen. In de onderwijscontext worden condities en 
voorwaarden geschapen om dit mogelijk te maken. De leraar handelt niet geïsoleerd, hij handelt 
binnen de organisatie waar ook het management, de zorg en zijn directe collega’s een rol in 
spelen. De aanpak en de interventies op de scholen zijn gericht op het in beweging brengen van 
de ‘bollen’, dichter naar elkaar toe.

3.4 Naar een onderzoeksmodel (model X-Y-Z)

Op basis van bovenstaand betoog en het onderzoek van Van der Wolf en Van Beukering (2009) 
wordt in deze paragraaf het onderzoeksmodel dat in dit project is gehanteerd verder uitgewerkt. 
We noemen dit het X-Y-Z model. In overeenstemming met de interactionele benadering van 
gedragsproblemen wordt in de uitvoering van het project ‘Nieuw licht op gedragsproblemen 
in het voortgezet onderwijs’ verondersteld dat interventies binnen de school, gericht op de 
elementen uit het bollenmodel (X), de interactionele mindset en het handelen van leraren (Y) 
beïnvloeden, hetgeen via een grotere bekwaamheid in het omgaan met gedragsproblemen zal 
resulteren in een afname van gepercipieerde en geregistreerde gedragsverstoringen (Z). 

De volgende definities worden hierbij gehanteerd: 
• interactionele mindset: de opvatting van de leraar dat verstoringen in de relatie door 

problematisch gedrag in eerste instantie ook in die relatie zelf onderzocht en aangepakt 
moeten worden; 

• interactioneel handelen: de bekwaamheid van de leraar om in de interactie met leerlingen 
gedragsproblemen te voorkomen en aan te pakken.

Team School-
   omgeving

Ouders

Interactieve
houding Pedagogiek

Didactiek

Mana-
gement

Zorg
in/om
school

Leraar Leerling

Groep
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De veronderstelde relaties worden schematisch weergegeven in het onderstaande model. 
In hoofdstuk 4 wordt de onderzoeksopzet, die gebaseerd is op dit model, verder uitgewerkt. 

 

X
Interventies

Y
Interactionele
mindset

Y
Interactioneel
handelen

Beter omgaan
met gedrags-
problemen

Z
Geregistreerde en 
gepercipieerde
gedragsproblemen



12 Wie heeft hier een probleem?

4 Opzet en uitvoering van het onderzoek

4.1 Onderzoeksvragen 

In het project ‘Nieuw licht op gedragsproblemen in het voortgezet onderwijs’ worden de 
volgende onderzoeksvragen beantwoord:
1 Welke interventies, stappen en condities dragen bij aan de interactionele mindset en het  

handelen van leraren? Interventies, stappen en condities op het niveau van: 
 • leraar; 
 • team;
 • zorg in/om de school;
 • management van de school.
2 In welk opzicht hebben de interactionele mindset en het handelen van de leraar effect op 

gepercipieerde verstoringen volgens de:
 • leraren; 
 • leerlingen. 
3 In welk opzicht hebben de interactionele mindset en het handelen van de leraar effect op 

geregistreerde gedragsproblemen (aantal sancties, verwijzingen, afstroom en uitval van 
leerlingen)?

4.2 Onderzoeksopzet 

Er zijn vier casestudies uitgevoerd binnen de lerarenteams van (afdelingen van) vier scholen voor 
voortgezet onderwijs. In hoofdstuk 5 worden deze scholen meer in detail beschreven. Samen 
met elke school is een aanpak voor de vermindering van gedragsproblemen vormgegeven. 
Elke school heeft keuzes gemaakt waaraan te gaan werken, passend binnen de interactionele 
benadering. Gedurende twee opeenvolgende schooljaren (2010-2011 en 2011-2012) zijn de 
interventies binnen de scholen ontworpen, uitgeprobeerd en zo nodig bijgesteld. Tijdens de 
gehele uitvoering is het proces op de scholen ondersteund door een begeleider van één van de 
pedagogische centra.

4.2.1 Werving en selectie van scholen

De werving van scholen vond plaats in september 2010. De scholen zijn gevonden binnen 
bestaande netwerken van de begeleiders en hun collega’s binnen de pedagogische centra. 
Bij de selectie van scholen werden de volgende criteria gehanteerd:
•  Gevoelde urgentie bij leraren, management en ondersteuners om iets te willen met de 

preventie en aanpak van gedragsproblemen.
•  Onderschrijven van een interactionele benadering van gedragsproblemen op de scholen. 

De leraren, zowel individueel als het team, de zorg, het management kiezen voor de 
interactionele benadering om gedragsproblemen te voorkomen dan wel er goed mee te 
kunnen omgaan.

•  Onderschrijven van de resultaten die met de interventie nagestreefd worden (minder 
gedragsproblemen, minder sancties en verwijzingen van leerlingen).

•  Bereidheid van het management om te steunen, te monitoren en te faciliteren.
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•  Context van de school: school krijgt ruimte binnen ZAT en SWV.
•  Diversiteit in onderwijsniveaus; gestreefd werd naar twee scholen met een vmbo-team en 

twee scholen met een havo/vwo-team. 
•  Diversiteit in plattelandse en stadse populatie van leerlingen.

Er zijn vier scholen benaderd waarvan één school heeft afgezegd. Reden hiervoor was het vele 
werk dat het project met zich meebracht en een verminderde focus op didactiek. Vervolgens 
is een andere school gezocht. Daarnaast zijn er vier scholen als mogelijke optie achter de hand 
gehouden. Deze hoefden uiteindelijk niet benaderd te worden vanwege de toezegging tot 
deelname van de eerder geselecteerde scholen. 

4.2.2 Intakegesprekken

Na de definitieve toezegging is op elke school een intakegesprek gehouden met de 
afdelingsleider van de afdeling waarvan de leraren deelnamen aan het onderzoek en in 
enkele gevallen eveneens met een leraar. De informatie uit deze interviews is gebruikt voor 
de contextbeschrijving, gericht op de startsituatie ten aanzien van de problemen en omgang 
met gedragsproblemen. Het doel van deze contextbeschrijving is een vergroting van de 
herkenbaarheid en een betere toepassing van de resultaten voor andere scholen. Scholen kunnen 
zich door deze beschrijving een beeld vormen van de situatie op de betreffende school en 
beoordelen in hoeverre deze aanpak voor hun situatie bruikbaar is. Gekozen is om de informatie 
voor de contextbeschrijving via interviews te verzamelen zodat deze zo actueel en accuraat 
mogelijk is.

4.2.3 Onderzoeksinstrumenten

De gebruikte onderzoeksinstrumenten sluiten nauw aan op het X-Y-Z-model dat in het vorige 
hoofdstuk is beschreven. In het volgende schema is weergegeven welke onderzoeks instrumenten 
voor welk onderdeel van het model werden ingezet. Na het schema volgt de toelichting op elk 
instrument. 

X Y Z
Interventies Interactionele mindset

Interactioneel handelen

Geregistreerde en gepercipieerde 

gedragsproblemen

Logboek begeleiders Vragenlijst leraren (handelen, mindset) Vragenlijst leraren 

(handelen, mindset, ervaren 

gedragsproblemen)

Vragenlijst leerlingen 

(ervaren gedragsproblemen)

Vragenlijst indicatoren (teamleider)
Interview/groepsgesprekken om de gepercipieerde relaties tussen X-Y-Z in kaart te brengen

Relatie tussen interventies, interactionaliteit en ervaren gedragsproblemen en bijbehorende instrumenten

1 Logboek (X)
Door middel van een gestructureerd logboek (zie bijlage 2) zijn de interventies op de scholen 
geregistreerd en de ervaringen systematisch in kaart gebracht. In het logboek werd het volgende 
geregistreerd:
•  kern van de uitgevoerde interventie;
•  doelgroep die betrokken was;
•  beschrijving van de interventie;
•  resultaten en (leer)ervaringen;
•  eventuele beschikbare instrumenten en/of documentatie.
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Het logboek is ingevuld door de procesbegeleider, elke keer na een bijeenkomst op de school of 
na elk ander contact met de school dat aanleiding gaf om het logboek bij te werken. 

2 Vragenlijst leraren (handelen, mindset, ervaren gedragsproblemen) (Y, Z)
Voor het in beeld brengen van de mate van interactionale mindset en interactioneel handelen van 
leraren voor en na de interventies en de mate van ervaren gedragsproblemen is een vragenlijst 
ontwikkeld. 
De vragenlijst (zie bijlage 3) bestaat uit de volgende drie delen:
•  Ervaren gedragsproblemen.  
 De gedragstypen zijn gebaseerd op Van der Wolf en Van Beukering (2009).
•  Mindset.  

Er is gebruik gemaakt van de vraag uit het onderzoek van Ysseldijke, Algozinne en Thurlow 
(2000) waaruit blijkt dat leraren de oorzaak van gedragsproblemen in de klas voor 81% 
toeschrijven aan de gezinsomstandigheden, voor 14% aan de kinderen zelf, voor 4% aan de 
school en voor 1% aan hun eigen functioneren en de eigen deskundigheid. Ook is gebruik 
gemaakt van theorie rondom de locus of control (Rotter, 1966) en ‘The 7 habits of highly 
effective people’ (Covey, 2004).

•  Handelen.  
Van der Wolf en Van Beukering (2009) noemen zeven te realiseren kwaliteiten bij 
gedragsproblemen (pagina 217). Van deze kwaliteiten is gebruik gemaakt. De te realiseren 
kwaliteit die met bewust zijn van de eigen opvattingen te maken heeft, is weggelaten 
omdat deze minder op handelen is gericht. De overige kwaliteiten zijn geoperationaliseerd. 
Dit levert zeven subschalen op. De items bij de schalen worden in willekeurige volgorde 
aangeboden.

Via de contactpersonen op school werden de leraren die aan het project deelnamen uitgenodigd 
deze vragenlijst via het internet in te vullen. Dit is op drie momenten gedurende de loop van het 
project gebeurd.

3 Vragenlijst leerlingen (ervaren gedragsproblemen) (Z)
In de vragenlijst voor de leerlingen (zie bijlage 4) zijn dezelfde vragen gesteld als in de 
lerarenvragenlijst over de ervaren gedragsproblemen in de klas, maar dan vanuit het perspectief 
van de leerling. De internetlink naar de vragenlijst werd op drie momenten gedurende de loop 
van het project via de school verspreid onder de leerlingen van de deelnemende afdeling met de 
uitnodiging om deze in te vullen.

4 Indicatoren (Z)
Om verandering op indicatoren (zie bijlage 5) te kunnen meten die verband houden met ervaren 
verstoringen door gedragsproblemen is de scholen gevraagd om de volgende indicatoren voor 
de schooljaren 2009-2010, 2010-2011 en 2011-2012 aan te leveren:
•  aantal leerlingen op 1 oktober;
•  afstroom naar ander niveau;
•  verwijzing naar rebound of time-outvoorziening;
•  plaatsing uit het regulier onderwijs;
•  aantal keer leerling geschorst;
•  aantal keer leerling verwijderd uit de klas;
•  aantal keer aangemeld bij leerplichtambtenaar;
•  gemiddeld verzuimpercentage afgelopen schooljaar;
•  ongeoorloofd verzuim;
•  aantal telaatkomers;

De scholen kregen hiervoor een format waarin de gevraagde informatie kon worden ingevuld. 
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5 Interview/groepsgesprekken (X, Y, Z)
In een interview met teamleiders en leraren (zie bijlage 6) werd halverwege het project 
teruggevraagd welke interventies (X) en condities er volgens hen toe bijdragen dat leraren 
genoemde kanteling maken en meer bekwaam worden in het omgaan met gedragsproblemen 
(Y). Hierbij is gebruik gemaakt van een storyline methodiek, waarin op een tijdbalk interventies 
en gebeurtenissen staan, gebaseerd op het logboek, en aan de geïnterviewden gevraagd 
werd wat de bijdrage hiervan was aan het ‘kantelen’ van de mindset en het vergroten van de 
handelingsbekwaamheid.

Voor de eindmeting van dit project (T3) is gebruik gemaakt van een digitaal instrument voor het 
ondersteunen van vergaderingen (Meetingworks). Tijdens een bijeenkomst die met de teams van 
elke school werd georganiseerd, maakten de deelnemers gebruik van een laptop waarmee zij 
hun input op de vraagstelling leverden. Er is in deze fase van het onderzoek voor dit instrument 
gekozen om de groepsgesprekken systematisch te laten verlopen en vast te leggen.
Elke vraag werd in drie stappen behandeld: een brainstorm, een ordeningsstap en een 
evaluatiestap. In de brainstorm werd door de aanwezigen een lijst met relevante items gegeven. 
Daarna werd deze lijst gezamenlijk geordend: overlap eruit gehaald en ingedeeld in een aantal 
hoofdcategorieën. Ten slotte werd individueel een waarde toegekend aan elke hoofdcategorie. 
Aan de hand van de uitkomstgrafieken werd een en ander dan nog eens besproken. Tussen de 
verschillende stappen door was er voldoende tijd om gegeven antwoorden toe te lichten en er 
over in discussie te gaan. 
Tijdens deze sessie stond een drietal vragen centraal: 
•  Wat is er voor jou veranderd sinds je werkt met dit project? 
•  Wat heeft geleid tot deze veranderingen?
•  Hoe verklaar je dat er (geen) veranderingen zijn opgetreden in het ervaren van  

verstoringen, opvattingen en handelen? 

4.2.4 Dataverzameling

Er is in totaal op vier momenten data verzameld. Voor aanvang van het project (T0) is van elke 
school een contextbeschrijving opgesteld (zie bijlage 1) om achteraf de toepasbaarheid voor 
andere scholen inzichtelijk te kunnen maken. Vervolgens zijn op drie momenten (T1, T2 en T3) 
gegevens verzameld over de mate van interactionaliteit van de opvattingen en het handelen van 
leraren en de ervaren gedragsproblemen in de vorm van ervaren verstoringen door leraren en 
leerlingen en andere indicatoren (zoals verwijdering uit de klas). In de tussentijdse periode zijn 
logboeken bijgehouden door externe begeleiders. Op meetmoment T2 en T3 heeft daarnaast 
een kwalitatieve dataverzameling plaatsgevonden. Op meetmoment T2 was dit in de vorm van 
interviews met zowel afdelingsleiders als een groepje leraren. Op meetmoment T3 was dit in de 
vorm van een elektronische vergadering. Hier wordt ingegaan op welke relatie de respondenten 
leggen tussen X, Y en Z: Wat heeft bijgedragen tot veranderingen in mindset, handelen of ervaren 
gedragsproblemen? 
Aan deze bijeenkomsten werd deelgenomen door het volledige team en de afdelingsleiders.

In het volgende overzicht is de opzet van de dataverzameling schematisch weergegeven. 
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T0 T1 Interventies

Logboek

T2 Interventies

Logboek

T3
September/

oktober 2010

Oktober/

november 

2010

Juni 2011–

november 2011

Juni 2012

•  Context-

beschrijving

•  Activiteiten-

plan

•  Vragenlijst 

indicatoren 

•  Vragenlijst 

leraren 

•  Vragenlijst 

leerlingen 

•  Vragenlijst 

indicatoren 

•  Vragenlijst 

leraren 

•  Vragenlijst 

leerlingen 

+

Interviews 

ervaren X>Y>Z  

teamleiders en 

leraren 

•  Vragenlijst 

indicatoren 

•  Vragenlijst 

leraren 

•  Vragenlijst 

leerlingen 

+

Groeps-

gesprekken 

ervaren X>Y>Z 

teamleiders en 

leraren 

Opzet van dataverzameling

4.2.5 Respons vragenlijstonderzoek

Op drie momenten zijn de vragenlijsten afgenomen bij leerlingen en leraren. In de tabellen staat een 
overzicht van het aantal leerlingen en leraren dat per meetmoment de vragenlijst heeft ingevuld.

Tabel 4.1 – Overzicht respons leerlingenvragenlijst, per meetmoment, per school (% is de respons berekend 

per school)

Scholen Meetmoment 1 Meetmoment 2          Meetmoment 3
Benaderd N % Benaderd N % Benaderd N %

School A 185 131 71 185 74 40 179 34 19
School B 347 97 28 347 106 31 310 100 32
School C 103 131 79 117 109 93 117 101 86
School D - - - - - - - - -

De responspercentages zijn voor school B en C op alle meetmomenten vergelijkbaar. Op school 
A neemt de respons gedurende het project af. In het begin vult nog 71% van de leerlingen de 
vragenlijst in, maar tijdens het laatste meetmoment is dat nog maar 19%. Op school D is het 
helaas niet gelukt om ook door de leerlingen een vragenlijst in te laten vullen. Verder verschillen 
de aantallen ingevulde vragenlijsten nogal per school. Als we hiermee geen rekening houden 
bij het uitvoeren van overall-analyses, zou de ene school daardoor zwaarder meetellen dan de 
andere school en dit zou de gezamenlijke resultaten kunnen beïnvloeden. Om een verkeerde 
interpretatie van de resultaten te voorkomen, hebben we in de tabellen in hoofdstuk 6 de 
resultaten zo veel mogelijk uitgesplitst naar scholen. 

Tabel 4.2 – Overzicht respons lerarenvragenlijst, per meetmoment, per school, in absolute getallen

Scholen Meetmoment 1 Meetmoment 2 Meetmoment 3
N N N

School A 16 8 12
School B 28 25 26
School C 13 15 14
School D 24 14 11
Totaal 81 62 63

In tabel 4.2. staat het overzicht van het aantal leraren per school per meetmoment dat de 
vragenlijst invulde. Alle leraren die deelnamen aan het project zijn benaderd. De meesten (> 80%) 
hebben de vragenlijst daadwerkelijk ingevuld. 
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4.3 Analyses

De analyses van de resultaten van de verschillende onderzoeksinstrumenten hebben op diverse 
manieren plaatsgevonden. 

4.3.1 Groepsgesprekken en logboeken

De resultaten van de groepsgesprekken (door middel van de interviews en de elektronische 
vergadering) hebben plaatsgevonden door te werken met matrices. In een matrix werden de 
antwoorden per vraag en per school in een kolom samengevat. Door de vergelijking van de 
antwoorden zijn overeenkomsten en verschillen tussen en binnen scholen zichtbaar geworden. 
De logboeken zijn op vergelijkbare wijze per school geanalyseerd. Hierbij was het resultaat van 
een interventie leidend voor de vulling van de matrix. 

4.3.2 Analyses van de vragenlijsten

De resultaten van de vragenlijsten zijn met SPSS geanalyseerd. Er is sprake van significante 
verschillen als de overschrijdingskans kleiner is dan 5% (p<.05). 
In de vragenlijst voor de leraren is gebruik gemaakt van een aantal schalen voor het handelen van 
de leraar. In bijlage 7 is een overzicht opgenomen van de items per schaal en de bijbehorende 
betrouwbaarheidsmaat (Cronbach’s alpha). Ten behoeve van de analyses en de rapportage zijn 
de schaalscores berekend als de gemiddelde score van de onderliggende items. Bij ontbrekende 
scores op één of meerdere items van één schaal is de score berekend over de resterende items. 
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5 Casebeschrijvingen

In dit hoofdstuk beschrijven we de vier scholen die aan het onderzoek hebben meegedaan. 
Hoe stonden ze er aan het begin voor, waarom deden ze mee, welke interventies zijn binnen deze 
scholen gepleegd en tot welke veranderingen heeft dat geleid? De scholen worden beschreven 
op basis van informatie uit intakegesprekken, verslagen van begeleiders en interviews met leraren 
en stuurgroep.

5.1 School A

5.1.1 Beginsituatie en context

Populatie
De school neemt deel aan dit project met de afdeling vmbo-gt. De school ligt in het noorden 
van het land en de populatie van de school kenmerkt zich als jongeren afkomstig uit gezinnen uit 
een agrarische omgeving. In de streek is sprake van een nuchtere mentaliteit. Als er problemen 
zijn met kinderen wordt er vaak gereageerd met ‘Daar komt het wel overheen’, ‘Zo erg zal het 
allemaal niet zijn’. Dit heeft soms tot gevolg dat men bij problemen te laat intervenieert. 

Huidige aanpak
Het team is divers in hun visie op onderwijs. Er zijn leraren waar de overdracht van de lesstof 
centraal staat en leraren die meer streven naar leerlinggeoriënteerd onderwijs. De leraren worden 
blij van praten met elkaar over zaken waar het echt om gaat.

Op school is een beeld waarneembaar van jongeren die doelloos het onderwijs volgen, wat zich 
uit in ongemotiveerd gedrag. Dit leidt regelmatig tot gedragsproblemen. Als gedragsproblemen 
zich voordoen, dan wordt daarop vaak gereageerd met kortetermijnreacties zoals strafwerk of 
nablijven. Dit verschilt echter tussen leraren die meer gericht zijn op zelfreflectie en leraren die 
het probleem bij de leerling leggen. Onder de leraren is regelmatig sprake van onhandigheid, 
handelingsverlegenheid en onwetendheid ten aanzien van gedragsproblemen. Soms wordt de 
confrontatie geschuwd en voelen leraren zich overvraagd. 

Signalen over leerlingen komen soms te laat en of te weinig bij de mentor terecht. Deze kan ze 
dan onvoldoende op waarde schatten. Dit kan leiden tot minder adequaat handelen door de 
leraar, mentor en school, hetgeen weer ten koste gaat van de leerling. 

Beleid 
Er is in het verleden geen specifieke aandacht geweest voor het thema ‘Gedrag’. De zorg is 
met name toebedeeld aan de teams. De zorgcoördinator is de functionaris voor de organisatie 
naar de tweede- en derdelijnszorg (waaronder ZAT) en de functionaris ten aanzien van de 
communicatie over de specifieke zorgtypen en -problemen (dyslexie, dyscalculie en dergelijke). 
Er is een zorgfunctionaris voor het hele vmbo. De mentor wordt als de spil gezien. Daarnaast zijn 
er twee leraren met coachuren voor LGF-geïndiceerde leerlingen. 
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Streefrichting
De wens is om als school meer toe te groeien naar leraren met een meer proactieve, 
begeleidende en coachende rol. Daarnaast streeft men naar meer en kortere lijnen om sneller 
te sturen op gedrag, maar ook om meer aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling. 
Daarbij wil de school een duidelijke relatie met de visie van de school, die meer gestoeld is op 
kindgerelateerd onderwijs dan op organisatiegerelateerd onderwijs. 
De school vindt dat hiervoor meer communicatie en overleg en meer gezamenlijk idee nodig is. 
Er is behoefte om in samenspraak de kaders te herdefiniëren, zodanig dat het gedragen wordt 
door het team, wat leidt tot een plan van aanpak, implementatie en het borgen ervan. 

De verwachting is dat de verandering een lange adem vergt. De wens voor verandering is 
teambreed. 

5.1.2 Beschrijving van interventies en behaalde resultaten

Intake
Op school A hebben drie intakegesprekken plaatsgevonden. De eerste met de zorgcoördinator 
en de afdelingsleider, de overige twee met het team. Hierbij stond commitment voor het 
project centraal. Het eerste schooljaar heeft in het teken gestaan van met elkaar definiëren 
wat het project voor het team kan betekenen. De begeleider geeft aan het team te hebben 
geconfronteerd met ‘de leraar en het team in de ik-stand’, de dialoog te hebben benadrukt ten 
opzichte van de discussie en ruimte heeft gegeven aan verschillende beelden van mensen. 
De interventies zijn gericht geweest op gezamenlijkheid. 

Teambijeenkomsten
Het eerste schooljaar zijn er vervolgens drie teambijeenkomsten geweest die steeds met de 
projectleider werden voorbereid. Er is in drie groepen aan deelonderwerpen gewerkt: aanpak 
problemen, preventie en visie. In het tweede schooljaar heeft gedurende zes bijeenkomsten de 
casuïstiek centraal gestaan. Eerst werd deze ingebracht door projectgroepleden, in een later 
stadium ook door andere leraren. 

Resultaten interventies

Mindset en handelen
De praktisch gerichte bijeenkomsten hebben gevolgen gehad voor het persoonlijk handelen, 
maar nog niet geleid tot een gezamenlijke andere aanpak. Leraren en begeleider geven aan dat 
vooral het persoonlijk en open zijn in het team gevolgen heeft gehad. Hierdoor ontstaat een 
meer veilige teamcultuur. Tijdens dit eerste projectjaar is een voorstel vanuit het team aan het 
management gedaan voor het agenderen van leerlingenbesprekingen naast rapportbesprekingen 
op de jaarkalender. Het bespreken van actuele problemen uit de eigen praktijk heeft soms geleid 
tot ander denken en handelen. Verschillende leraren zijn bewuster van hun handelen en wat dat 
als gevolg heeft. Anderen hebben een andere aanpak toegepast met een leerling wat goed 
heeft gewerkt of tips uitgevoerd. Leraren vinden het te kort dag om andere opvattingen over 
gedragsproblemen te doen ontstaan.
Leraren geven aan dat er grote verschillen zijn tussen leraren in enthousiasme voor het project en 
gevolgen voor hun denken en handelen.

Gezamenlijkheid 
Leraren vinden dat het project vooral een bijdrage levert aan gezamenlijkheid. Dit wordt erg 
hoog gewaardeerd aangezien ze de gezamenlijkheid erg missen. Het team voelt zich al meer 
verbonden door het project. Door het project bespreek je dingen met elkaar en leer je elkaar 
beter kennen. Uitwisseling over een onderwerp als omgaan met gedragsproblemen en je eigen 
rol daarin is daarvoor van grote meerwaarde vanwege de pedagogische laag en de reflectie die 
het vraagt. Ook kan dit leiden tot een gezamenlijke aanpak.
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Verschillende interventies
De begeleider van de school geeft na afloop van het eerste schooljaar aan dat het meeste effect 
in het eerste projectjaar is behaald door de uitwerking van het project door het team. Hierdoor 
zijn de leraren eigenaar van het project geworden. Dit wordt volgens hem zichtbaar in leraren die 
gemotiveerd aan de slag gaan, verzoeken om meer tijd voor het project en een concreet plan 
van aanpak, niet weglopen bij de bijeenkomst, elkaar aanspreken om gezamenlijk aan het werk 
te gaan. Dit heeft volgens de begeleider niet direct invloed op het handelen ten aanzien van 
gedragsproblemen, wel op de mindset van leraren in die zin dat het een teamproces betreft van 
bewustwording: wat willen we, wat moet anders?

Leraren geven halverwege het project aan dat de bijeenkomsten goed zijn bevallen die praktisch 
gericht waren op problemen die op dat moment in de eigen praktijk actueel zijn. Ze hebben 
veel behoefte aan meer praktisch gerichte bijeenkomsten om als team meer reflectie te hebben 
met elkaar en niet weer terug te vallen op je eigen eilandje. Van belang is concreet materiaal 
en werken in kleine groepjes. De kleine groepjes zorgen ervoor dat er meer reflectie kan 
plaatsvinden met elkaar. Daar is het team niet erg sterk in, geven de leraren aan. Ook zorgt het 
werken in kleine groepjes voor meer eigenaarschap. Sommige leraren hadden eerder met deze 
bijeenkomsten willen beginnen. Andere leraren vonden het voortraject wel nodig en zien het als 
een groeiproces. 

5.2 School B

5.2.1 Beginsituatie en context

Populatie
Deze school is gesitueerd in een weinig stedelijk gebied in het zuiden van het land en neemt 
deel aan dit project met een locatie met leerjaar 1 en 2: vmbo+havo+vwo. In totaal gaat 
het om 32 leraren. Volgens twee leraren en de afdelingsleider is sprake van een rustige, 
aanspreekbare populatie leerlingen. Ze zien wel een stijgende lijn in het aantal leerlingen met 
gedragsproblemen. Voor een aantal daarvan hebben leraren geen handvatten en wordt onmacht 
ervaren.  

Huidige aanpak 
Er is een pedagogisch klimaat op school met veel vertrouwen in de leerlingen en gericht op hulp 
geven aan leerlingen. Er wordt veel overlegd over de leerlingen. 
Leerlingen worden uit de klas gestuurd of kunnen uitwaaien op de gang. Dit wordt door de 
leraar zelf bepaald en verschilt erg per leraar. De afdelingsleiding vindt dat te veel leraren te veel 
leerlingen eruit sturen.

De zorg richt zich op de leerling. Leraren worden op de hoogte gebracht, maar niet ingezet bij 
de aanpak. Leraren kunnen te allen tijde bij zorgmensen, afdelingsleiders binnenstappen als ze 
met problemen zitten (het gevoel heerst dat de deur altijd open staat). De meeste leraren maken 
hiervan ook gebruik, maar vooral beginnende leraren doen dit minder.
Eenmaal per jaar wordt bij elke leraar een les gevolgd door de afdelingsleider. Door middel 
van scholing wordt geprobeerd de leraren handvatten te geven voor de hantering van 
gedragsproblemen. In de afdelingsbijeenkomsten wordt vooral gesproken over organisatorische 
zaken. Het eigen functioneren van de leraar en zijn vak staan nauwelijks centraal. Incidenteel zijn 
er bijeenkomsten over bijvoorbeeld autisme of ADHD. Deze zijn zeer goed bevallen. Leraren 
noteren de laatste jaren meer in het leerlingvolgsysteem. Het omgaan met gedragslastige 
leerlingen komt terug in het functioneringsgesprek.
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Beleid
Er is geen sprake van een uitgebreid pedagogisch beleid. Er is wel een visie over hoe de school 
met leerlingen om wil gaan. Een leerling kan niet vanwege gedrag worden geweigerd, alleen bij 
een LWOO-beschikking kan bij gedragsproblemen naar een andere school verwezen worden.
Er wordt gebruik gemaakt van een protocol voor dossiervorming bij gedragslastige leerlingen die 
niet meer op school terecht kunnen. Dit heeft een preventief doel.

Streefrichting
De wens is om het aantal verwijderingen uit de klas drastisch te verminderen. Daarnaast wil de 
school meer professionele handvatten en meer één lijn. In de communicatie over leerlingen en 
hoe daarmee om te gaan (vooral in leerlingenbesprekingen) is qua professionaliteit nog veel te 
winnen. Ze willen bijvoorbeeld geen opmerkingen meer als ‘hij is niet gemotiveerd’ zonder enige 
duiding van gedrag. 

5.2.2 Beschrijving van interventies en behaalde resultaten

In het eerste projectjaar is bij aanvang meteen van start gegaan met lesbezoeken en gesprekken 
met zorgcoördinator, afdelingsleider, conrector en leraren. Hierin heeft onder andere 
terugkoppeling van de lesbezoeken plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een aantal speerpunten.

Teambijeenkomsten
De eerste teambijeenkomsten zijn gericht geweest op een meer handelingsgerichte inrichting 
van de leerlingenbespreking met aandacht voor de rol van de leraar. Vervolgens heeft coaching 
tijdens het voeren van de leerlingenbespreking plaatsgevonden. Er heeft een zorgvuldige 
evaluatie van de vernieuwde leerlingenbespreking plaatsgevonden met het hele team. Hierin was 
veel aandacht voor eigenaarschap.

Met het team is de behoefte van leraren in kaart gebracht in bekwaamheid of kennis. 
Het leren van elkaar is vormgegeven met behulp van actieonderzoek gericht op het omgaan met 
gedragsproblemen. Er zijn vier bijeenkomsten geweest. 
Tot slot is er is een teambijeenkomst geweest over grenzen van jezelf en anderen en over 
gezamenlijke regels. 

Resultaten interventies

Handelen en mindset
Sommige leraren geven aan dat ze tijdens het project een andere mindset en aanpak hebben 
ontwikkeld. Eén leraar geeft aan dat dit vooral is omdat het project kwam op een moment 
dat hij zelf ook iets wilde veranderen rondom dit thema. Volgens de leraren sloot het bij veel 
andere leraren niet aan omdat zij de problemen op dat moment niet ervaarden en dus niet 
geïnteresseerd waren in het onderwerp. Zij geven aan dat voor een grote betrokkenheid je 
leraren meer kunt laten kiezen voor onderwerpen. Ook zou het aan te bevelen zijn om een hele 
dag ermee bezig te zijn in plaats van korte bijeenkomsten met lange tijd ertussen. Daarnaast 
geven zij verschillende malen aan dat het niet praktisch genoeg was, niet concreet toepasbaar. 
De stuurgroep geeft aan dat er wellicht meer bewustwording is, je kunt met leraren makkelijker in 
gesprek over hun rol, maar vervolgens mis je concreet ‘gereedschap’. Het bewustzijn is nog aan 
het groeien.
Positief wordt ervaren dat er minder leerlingen uitgestuurd worden.

Verschillende interventies
De meest gewaardeerde interventie door leraren en de afdelingsleider is de andere inrichting van 
de leerlingenbespreking. Men geeft aan scherp te moeten blijven op het interactionele aspect 
hiervan en dat het nog verder vorm moet krijgen, maar vindt het een grote verbetering. Of er 
anders gedacht of gehandeld wordt verschilt heel erg per leraar. De leerlingenbespreking is een 
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verandering in het handelen van leraren, maar dit is ook van invloed geweest op de mindset: 
er wordt meer over de leerling gepraat.

De bijeenkomsten rondom actieonderzoek worden door de leraren minder geschikt bevonden 
omdat het doen van onderzoek veel tijd in beslag neemt. Dit past niet bij het snelle resultaat dat 
leraren willen zien en daarmee verminderde het draagvlak. Dit had volgens de stuurgroepleden 
ook te maken met de verwachting en hoop dat iemand pasklare oplossingen zou aanreiken. 
Een van de onderzoeksvragen tijdens het actieonderzoek richtte zich nadrukkelijk op de eigen rol 
van de leraar. Dit heeft opgeleverd dat een aantal leraren meer aandacht kreeg voor hun eigen 
rol. Dit is echter een langzaam proces.

Van waarde in het project is tevens geweest om van leerlingen te horen hoe zij tegen 
gedragsregels aan kijken op school. Leerlingen zijn betrokken geweest bij een bijeenkomst, 
waarbij in groepjes met elk twee leerlingen hierover werd gesproken. Ook is van waarde geweest 
dat er zinvolle literatuur is aangereikt. Verschillende leraren maken hier gebruik van.
Tot slot is aangegeven dat de voorbereidingen met de stuurgroep zinvol waren; in een klein 
groepje konden duidelijke afspraken worden gemaakt.

5.3 School C

5.3.1 Beginsituatie en context

Populatie
De school is gelegen in een weinig stedelijk gebied in het oosten van het land. De school neemt 
deel aan het project met een team van leraren op vmbo-bbl-kbl-niveau, de leerlingen hebben 
een LWOO-indicatie. De populatie is niet erg stads. Er is sprake van leerachterstanden, maar 
er zijn weinig zware gedragsproblemen. De gedragsproblemen die zich voordoen zijn vooral 
externaliserend.

Huidige aanpak 
Er is veel veranderd de afgelopen jaren. Voorheen was er veel onrust en gedragsproblemen. 
Er is gezocht naar een passende onderwijsvorm, er is meer structuur. De leraren zijn gericht op 
de onderwijsbehoeften van de individuele leerlingen. Er wordt veel gepraat met de leerlingen. 
Er wordt gekeken naar mogelijkheden en leerlingen worden positief aangesproken op hun gedrag. 
Soms is de aanpak te beschermend. Het team werkt goed samen. Elke week worden opvallende 
leerlingen besproken in het team.
Soms worden leerlingen met ernstige gedragsproblemen snel en tijdelijk geplaatst op een interne 
Rebound.

Beleid
Er is beleid over zaken zoals schorsing, regels en een intern beleid over regels en belonings-
systemen. Dit kan verbeterd worden.
De school kent een duidelijke zorgstructuur. Er is behoefte aan meer handelingsadviezen vanuit 
de zorg naar het team.

Streefrichting 
Er is behoefte om meer bewust bekwaam te worden en te groeien als samenwerkend team met 
meer onderlinge veiligheid. Hierbij wil de school meer eenduidigheid in de aanpak. De wens is 
om de zelfstandigheid van leerlingen nog meer te versterken. Ook de doorgaande lijn in aanpak 
van leerjaar 1 naar 2 zou verbeterd kunnen worden.
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5.3.2 Beschrijving van interventies en behaalde resultaten

Meeloopdag
In het begin van het project heeft een meeloopdag plaatsgevonden om input te verzamelen 
voor de aanpak van het project. Hierbij zijn bij een aantal leraren lessen bijgewoond waarvan een 
terugkoppeling naar de leraren heeft plaatsgevonden.

Studiedagen
Er zijn verschillende studiedagen geweest in het kader van het project. Hierbij is ingezet op 
bewust bekwaam maken en leren van elkaar ten aanzien van gedragsproblemen. 
De leerlingenbespreking is onder de loep genomen en er is ingezoomd op het versterken van de 
zelfstandigheid van leerlingen. In het tweede projectjaar is ingezet op veiligheid in het team en 
op het inzichtelijk maken van de stappen die men wil maken met behulp van een rubric. 
De rubric heeft de vorm van een matrix en beschrijft situaties waarbij men aan kan geven wat de 
huidige en wat de gewenste situatie is.

Resultaten interventies 

Handelen en mindset
De leraren geven halverwege het project aan dat er veranderingen zijn in bewustwording, ze 
kijken bewuster naar het effect van hun handelen en lesaanpak. Eén leraar geeft aan dat dit 
in gang is gezet door de eerste studiedag waarbij ze op zichzelf moesten reflecteren en ze is 
gaan kijken wat ze onbewust wellicht al doet. Ook is de indruk dat mensen bewuster kijken naar 
oplossingen doordat er minder gebruik gemaakt wordt van een strafsysteem.
Een andere leraar geeft aan meer bewust te zijn geworden van de hele context van leerling, 
leraar, team, zorgteam, management die kan helpen om een stap verder te komen.
Een andere leraar geeft aan dat ze niet bewuster is geworden, dat dit voor haar nog maar een 
startpunt is om echt diepgang te krijgen met elkaar als team.
Sowieso verschilt het erg per leraar in hoeverre je naar je eigen rol kijkt in situaties. De leraren 
geven aan dat elkaar aanspreken op wat je ziet niet hun sterkste kant is. 

Er wordt ook anders gehandeld, maar dat gebeurt bij iedereen dan op zijn eigen manier, daar 
wordt gezamenlijke richting in gemist. Om tot ander handelen te komen, is het volgens de leraren 
nodig dat er in je eigen les wordt geobserveerd, dat het ter plekke gebeurt en op individueel 
niveau, zoals tijdens de meeloopdag bij een aantal leraren is gebeurd. De terugkoppeling hiervan 
heeft veel bewustwording opgeleverd bij één leraar.
Leraren geven aan dat concreet materiaal het meeste oplevert. Het zou nog concreter mogen 
dan het in het project was, bijvoorbeeld aan de hand van video-opnamen uit de eigen praktijk. 
Leraren geven verder aan dat meer tijd nodig is om te komen tot meer interactioneel handelen.

Verschillende interventies
Meest effectief in het eerste projectjaar volgens de begeleider was het in intervisie bespreken van 
casussen uit de eigen praktijk. Dit was van waarde vanwege een concrete gezamenlijke afspraak 
die hieruit naar voren kwam en een confrontatie van het team met een teamlid dat zich niet 
gesteund voelde in de aanpak van een ervaren gedragsprobleem. 
Ook de terugkoppeling van de meeloopdag en een digitale vragenlijst waren van belang omdat 
het inzicht gaf in wat al gebeurt en wat nog niet gebeurt. Dit zorgde voor bewustwording.
In het tweede projectjaar is volgens de begeleider het werken met rubrics zinvol gebleken 
doordat aan de hand van de rubrics in subgroepen discussie heeft plaatsgevonden over hoe het 
nu is en wat men straks zou willen. Dit is effectief geweest doordat de rubrics erg concreet zijn 
vormgegeven. 
Ook in het tweede projectjaar zijn de ervaringen met intervisie over leerlingen vanuit de ‘ik-stand’ 
positief. Dit draagt bij aan ander handelen.
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5.4 School D

5.4.1 Beginsituatie en context

Populatie
Deze school staat in een zeer stedelijke omgeving in het westen van het land en heeft 
deelgenomen met een locatie mavo met de teams van onderbouw en bovenbouw.

Huidige aanpak 
Leerlingen voelen zich veilig en gezien op school. Er is veel aandacht voor de leerlingen. 
Wel geven leerlingen aan de lessen saai te vinden. De afdelingsleiders vinden dat er te veel 
leerlingen de klas uit worden gestuurd, mede door handelingsverlegenheid bij de leraren.

Leerlingen die extra aandacht nodig hebben, worden door de mentor doorverwezen naar de 
zorgcoördinator en zij bepaalt aan de hand van de casus of de (interne) orthopedagoog zal 
worden ingeschakeld of dat de casus in het ZAT besproken zal worden.

De leraren vormen sinds een paar jaar intervisiegroepen.

Streefrichting 
De leraren hebben aangegeven in de bestaande intervisiegroepen te willen werken aan 
versterking van het handelingsrepertoire om verbetering in de (verstoorde) relaties met hun 
leerlingen te bereiken.
De behoefte wordt gevoeld om meer gericht ervaringen met (groepen) leerlingen met elkaar 
te delen. Er is uitwisseling gewenst over verschillende onderwerpen: Wat willen we bereiken 
met welke regels en afspraken? Met welk doel bestaan structuren? Wat wordt er van individuele 
leraren verwacht en met welke faciliteiten en steun? Welke regels zijn echte verboden en 
geboden waaraan iedereen zich dient te houden en welke regels zijn eigenlijk vooral richtlijnen, 
waaraan ieder naar eigen inzicht en afhankelijk van de situatie aandacht besteed? 
Er is aandacht gewenst voor de wijze waarop de zorgstructuur en de ondersteuning die van 
daaruit kan worden geboden meer direct verbonden kan worden met de verstoring van de 
relaties in het primair proces. Ook zouden de leerlingenbespreking en de klassenbespreking 
vooral in moeten gaan op versterking in het primair proces voor die leerlingen die het nodig 
hebben.

5.4.2 Beschrijving van interventies en behaalde resultaten

In het project is begonnen met gesprekken met leraren uit zowel het onderbouw- als 
bovenbouwteam, coördinatoren, afdelingsleiders en de zorgcoördinator. Daarnaast zijn er 
klassenbesprekingen bijgewoond. 

Intervisiegroepen
Gedurende het project is aangesloten bij de activiteiten in de reeds bestaande intervisiegroepen 
met als belangrijkste uitgangspunt dat de problematiek van gedragslastige leerlingen is te duiden 
als een verstoring van de relatie tussen de leraar en de leerling in de context van de school. 

In de intervisiegroepen is gesproken over het doel van het project, over de behoefte van leraren. 
Er zijn handvatten aangereikt om de relatie tussen individuele leraren en leerlingen te verhelderen 
met behulp van de drie basisbehoeften van Luc Stevens en met kernkwaliteiten. Ook zijn er 
werkbijeenkomsten georganiseerd in de samenstelling van de intervisiegroepen.
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Teambijeenkomsten
Zowel in het onderbouw- als in het bovenbouwteam zijn een paar teambijeenkomsten geweest 
rondom het project. Zo is er een middag besteed aan de wijze waarop in de teams gezamenlijk 
gewerkt kan worden aan didactiek en pedagogiek.

Individuele gesprekken
Er is een aantal individuele gesprekken gevoerd over de visie van leraren op het omgaan met 
gedragslastige leerlingen en een reflectie op het traject tot nog toe met wensen voor het vervolg.

Het project is afgesloten met een intervisiemarkt waar de opbrengsten zijn gepresenteerd.

Resultaten interventies

Handelen en mindset
Eén teamleider geeft aan dat er sprake is van meer bewustwording. Zo is de bereidheid groter 
geworden om te kijken waar gedrag bij een leerling vandaan komt. In gedrag worden andere 
dingen waargenomen, zoals aan het begin van de les bij de deur iedereen een hand geven. 
De stap naar ander gedrag is echter moeilijk. Er moet gewerkt worden met meer actieve en 
gevarieerde didactiek. Een opbrengst die in de intervisiegroepen is gerealiseerd, is een checklist 
en format voor de leerlingenbespreking. 
Er wordt gestuurd op minder leerlingen de klas uit sturen, maar dat er iets veranderd is in het 
contact tussen leerling en leraar denken de leraren niet. Er worden gewoon andere middelen 
toegepast zoals strafwerk schrijven.

Verschillende interventies
Sommige leraren geven aan dat ze anders zijn gaan denken over gedragsproblemen. Bij een 
van hen heeft de intervisiegroep hier een bijdrage aan geleverd, maar het komt vooral door een 
opleiding naast het project. De intervisiegroep draagt er volgens een andere leraar aan bij dat ze 
zich meer bewust is van het feit dat hoe beter je relatie met het kind is, hoe beter het kan gaan in 
de klas. De intervisiegroepen worden ook zinvol ervaren door de tips voor de omgang met lastige 
leerlingen die ze van elkaar krijgen. 
Dat in de aanpak wordt aangesloten bij de reeds bestaande intervisiegroepen en bij waar de 
leraren al mee bezig zijn, bevalt goed. Er wordt input geleverd, maar je gaat er zelf mee aan de 
slag. Het is van belang dat je regelmatig bij elkaar komt en dat je het er regelmatig over hebt. 
Daarnaast is het belangrijk om te werken met praktijksituaties van de leraren. 

Na het eerste projectjaar geven leraren aan door de intervisiegroepen meer openheid te ervaren 
voor problemen en dat ze zelf meer oplossingen kunnen bedenken. Buiten de intervisiegroepen 
missen leraren één lijn en een eenduidige visie. Ze vinden het demotiverend dat de oplossingen 
die ze aandragen vaak niet mogelijk zijn. 
In de verschillende intervisiegroepen verschilt de mate van veiligheid en kwetsbaar opstellen. 
Buiten de intervisiegroepen missen de leraren veiligheid. Volgens de teamleiding is er meer 
veiligheid gekomen om het over dingen te kunnen hebben door het werken in intervisiegroepen. 
Er is sprake van een soort cultuuromslag, bij elkaar in de klas kijken, kwetsbaar opstellen, 
openheid, uitwisselen. Dat kost tijd.
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6 Resultaten van het onderzoek

In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van het onderzoek naar de veranderingen die de 
interventies in de scholen teweeg hebben gebracht aan de hand van de vragenlijsten voor leraren 
en leerlingen, aangevuld met informatie uit de afsluitende groepsgesprekken. 

6.1 Veranderingen in interactionele mindset en interactioneel handelen 

In deze paragraaf beschrijven we de veranderingen in handelen en mindset die zijn opgetreden 
bij de leraren. Vervolgens kijken we waardoor die veranderingen zijn opgetreden. 

6.1.1 Veranderingen in de mindset van leraren 

Om de mindset van leraren ten aanzien van het omgaan met gedragsproblemen in kaart te 
brengen, is in de vragenlijst gevraagd waar zij gedragsproblemen in hun klas aan toeschrijven en 
wie een rol speelt bij het oplossen van deze problemen.
De ervaren gedragsproblemen worden door leraren van alle scholen het meest toegeschreven 
aan de gezinsomstandigheden waarin de leerling verkeert of aan de leerling zelf. Hier valt op 
dat zich soms grote verschillen in antwoorden tussen de scholen voordoen (zie tabel 6.1). Een 
voorbeeld hiervan is het verschil in gemiddelde score tussen school B en C en school D anderzijds 
wat betreft het toeschrijven aan de school (gemiddelde score van 1,68 en 1,62 versus 2,45).
Het valt verder op dat er nergens echt hoge scores zijn, het zit allemaal rond de 2 ‘enigszins’; 
dit geldt ook voor het eigen functioneren van de leraar. 

Tabel 6.1 – Gedragsproblemen die ik ervaar in mijn klas zijn toe te schrijven aan: (1 = geheel niet, 2 = 

enigszins, 3 = behoorlijk, 4 = voor een heel groot deel / helemaal). Gemiddelde scores op T3

Oorzaken gedragsproblemen School A

(n = 10)

School B

(n = 26)

School C

(n = 14)

School D

(n = 11)
Gezinsomstandigheden 2,27 2,16 2,43 2,64
Het kind zelf 2,45 2,42 2,15 2,20
Mijn eigen functioneren 2,27 2,12 1,86 2,09
De school 2,20 1,68 1,62 2,45
De groep/klas 2,55 2,35 1,93 2,20
Vrienden buiten school 1,91 2,17 1,79 1,73

22 leraren hebben hun antwoorden aangevuld. Sommige leraren geven aan dat zij de 
problematiek bij de ouders zien in verband met een gebrekkige opvoeding. Bij de leerlingen 
geven leraren aan dat ze in de puberteit zijn of dat er sprake is van gediagnosticeerde 
problematiek. Ook het humeur van de leraar zelf kan volgens één van de leraren parten spelen in 
het ontstaan van gedragsproblemen. Andere vaker voorkomende aanvullingen waren:
•  alle factoren of een combinatie daarvan;
•  de maatschappij: er is minder ontzag, er zijn veel verwachtingen, veel drukte.
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Vergeleken met het toeschrijven van gedragsproblemen wordt bij het oplossen van 
gedragsproblemen door de leraren veel vaker een rol toebedeeld aan het kind zelf dan aan 
de gezinsomstandigheden. Ook de rol die de leraar zichzelf toebedeelt bij het zoeken naar 
de oplossing is groter dan bij het toeschrijven ervan. De verschillen tussen de scholen zijn 
voor het zoeken van oorzaken minder prominent dan bij de vraag aan wie gedragsproblemen 
toegeschreven kunnen worden. De gemiddelde scores zijn wel veel hoger; leraren geven veel 
vaker aan dat ze vinden dat er bij het oplossen van gedragsproblemen een ‘behoorlijke’ rol is 
weggelegd voor een bepaalde persoon of groep. 

Tabel 6.2 – Wie of wat speelt een rol bij het oplossen van gedragsproblemen die u in de klas ervaart? 

(1 = geheel niet, 2 = enigszins, 3 = behoorlijk, 4 = voor een heel groot deel / helemaal). Gemiddelde scores 

op T3

Oplossen gedragsproblemen School A

(n = 10)

School B

(n = 26)

School C

(n = 14)

School D

(n = 11)
Gezinsomstandigheden 1,91 2,33 2,21 2,40
Het kind zelf 2,73 2,84 2,79 2,73
Mijn eigen functioneren 2,91 2,88 3,07 2,73
De school 2,27 2,32 2,36 2,18
De groep/klas 2,27 2,50 2,29 2,18
Vrienden buiten school 1,91 2,00 2,00 1,73
Externe zorg 1,91 2,42 2,07 2,27

Zowel bij het toeschrijven van gedragsproblemen als de rol in het oplossen ervan zijn de 
resultaten van T3, de eindmeting, weergegeven. Er is bij beide geen significante verandering 
opgetreden ten opzichte van de eerdere meetmomenten; dat wil zeggen dat de perceptie van de 
leraren over de verschillende rollen niet veranderd lijkt te zijn in de loop van het project. 

In tabel 6.3. is van een aantal onderwijskundige situaties in de klas aangegeven welke invloed 
de leraar zichzelf toeschrijft bij deze lastige situaties3. Ook hier zien we geen significante 
veranderingen in de tijd, maar wel verschillen tussen scholen. 

Tabel 6.3 – Betrokkenheid van leraar bij onderwijskundige situaties. Percentage leraren dat zegt invloed te 

hebben in een bepaalde situatie op T3 

Onderwijskundige situaties School A

(n = 10)

School B

(n = 26)

School C

(n = 14)

School D

(n = 11)
1 Ruzie tussen leerlingen 70,0 34,6 71,4 54,5
2 Leerling met PDD-NOS 60,0 53,8 78,6 18,2
3 Slechte werksfeer klas 70,0 64,0 71,4 90,9
4 Aandachtvragend gedrag 60,0 57,7 50,0 81,8
5 Van school verwijderen 10,0 11,5 14,3 9,1
6 Mishandelde leerling 60,0 26,9 30,8 36,4
7 Verlegen leerling 90,0 50,0 78,6 100,0
8 Gestolen mobieltje 70,0 42,3 87,6 36,4
9 Vermoeide leerling 40,0 11,5 21,4 18,2

De analyse van de groepsbijeenkomsten laat echter een ander beeld zien. Het overgrote deel 
van de deelnemers rapporteert hier wel een groter bewustzijn (andere mindset) van hun eigen rol 
en gedrag in de omgang met probleemleerlingen sinds zij met dit project werken. Leraren van 
alle vier de scholen geven aan dat ze meer naar hun eigen rol kijken, de invloed van hun eigen 
functioneren op gedragsproblemen, de eigen invloed op de relatie tussen leraar en leerling.
Onderdeel hiervan is tevens een bredere kijk op leerlingen met gedragsproblemen, zoals: in 
plaats van een probleembenadering een interactieve benadering en soms een minder oordelende 
blik. 

3 De uitgebreide situatiebeschrijvingen zijn in de vragenlijst van de leraar opgenomen (bijlage 3). 
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Vervelende kinderen zijn kinderen met een bepaald gedrag geworden.

Sommige leraren (school B) zijn anders tegen hun rol aan gaan kijken, bijvoorbeeld doordat ze 
zich realiseren dat ze meer zijn dan een vakleraar, dat ze ook een ‘zorgtaak’ hebben. Of ze kijken 
naar meer leerlingen.

Voor de leerlingen waar ik geen mentor van ben ga ik nu, door de intensieve voorbereiding, anders naar 

leerlingen kijken.

Daarnaast geven de leraren van alle vier de scholen aan dat ze zich meer focussen op het 
positieve van gedrag en op het positief beïnvloeden van de gang van zaken in de groep.

Leraren van school C geven aan dat ze nog trotser zijn geworden op zichzelf en de leerlingen 
en dat het idealisme is versterkt door dit project. Ze hebben meer helderheid over hoe samen 
gedragsproblemen aanpakken en sterk staan voor de leerlingen.

6.1.2 Veranderingen in het handelen van leraren 

Ook voor de schalen met betrekking tot handelen van leraren in de vragenlijst geldt dat er geen 
significante veranderingen in handelsrepertoire zijn opgetreden in de loop der tijd. In de tabel is 
daarom alleen de situatie op T3 (eindmeting) weergegeven. 
Ook hier treden weer wel verschillen tussen de scholen op. Het duidelijkst is dat bij de schaal 
‘Feedback’, de laagste score wordt daar bij school A gegeven (2,5), de hoogste bij school C 
(3,44). De leraren van school C scoren op de meeste schalen hoger dan de leraren van de andere 
scholen, alleen niet bij ‘Analyseren’ en ‘Verdieping’. 

Tabel 6.4 – Gemiddelde scores op de schalen voor het handelen van de leraar (de schaal ‘Afstemmen’ is eruit 

gelaten vanwege de lage interne consistentie). Antwoordmogelijkheden items: 1 = nooit, 2 = soms, 3 = vaak, 

4 = altijd. Gemiddelde scores op T3

Handelen leraar School A

(n = 10)

School B

(n = 26)

School C

(n = 14)

School D

(n = 11)
Preventief 3,26 3,21 3,65 3,18
Proactief 3,32 3,13 3,47 3,20
Analyse 3,08 2,32 2,82 2,39
Beleving 2,65 2,38 2,98 2,45
Positief 2,97 2,33 3,15 2,63
Feedback 2,50 2,71 3,44 3,06
Verdieping 2,96 2,18 2,85 2,33

De opbrengsten van de kwalitatieve gegevens met betrekking tot het handelen van de leraar 
verschillen per school en per leraar. Als verandering in hun handelingsrepertoire wordt door de 
leraren van alle scholen genoemd dat ze een meer positieve benadering hanteren, bijvoorbeeld 
meer complimenten uitdelen. Respondenten van school B, C en D geven aan dat er meer in 
gesprek wordt gegaan met de leerling. Ze dagen de leerling meer uit om zelf met oplossingen te 
komen en geven meer verantwoordelijkheid aan de leerlingen. 

•  Ik probeer andere oplossingen te zoeken, niet zo maar een leerling laten nablijven, maar eerst in 

gesprek gaan. Ik heb bijvoorbeeld een afspraak gemaakt met een leerling over time-out bij bepaald 

gedrag.

•  Ze kunnen meer dan ik dacht. Ik ben me er veel bewuster van geworden.
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Naast het individuele handelingsrepertoire van de leraar rapporteren de leraren een verandering 
in het samenwerken ten aanzien van gedragsproblemen. Bij alle vier de scholen is sprake 
van meer contact met collega’s over gedragsproblemen. De verandering in gezamenlijkheid 
wordt door leraren van alle vier de scholen genoemd. De ene school geeft dit meer nadruk 
dan de andere school. School A legt veel nadruk op samenwerking en geeft aan dat er meer 
samenwerking is, meer openheid, collega’s hebben elkaar beter leren kennen. School C geeft aan 
dat ze meer hulp vragen aan teamleden en dat ze bewuster zijn van elkaars competenties.
De gezamenlijkheid kan gekoppeld zijn aan structuren als een veranderende inrichting van 
de leerlingenbespreking (school A, B, C) of in intervisiebijeenkomsten (school D). Tijdens 
leerlingenbesprekingen is er sprake van een duidelijke structuur, meer efficiëntie, reflectie door de 
leraar, worden een aantal leerlingen extra belicht, wordt gekeken wat de leerling nodig heeft.

Door die voorbereiding voorafgaand aan de leerlingenbespreking zie je nu ook hoe collega’s naar de 

leerling kijken. Dat stel ik wel op prijs en je herkent dan ook wel veel zaken. Het wordt zo sneller zichtbaar.

Ook is er een aantal leraren dat meldt dat er voor hen niks veranderd is. 

De verandering in structuren en het feit dat er meer gezamenlijkheid wordt ervaren, verwijst 
eveneens naar veranderingen in de posities van de verschillende niveaus of ‘bollen’ van het 
theoretisch model uit paragraaf 3.3. De veranderde manier van werken in de scholen waarbij het 
management intervisie- of POP-gesprekken heeft ingericht en de zorg voor een andere inrichting 
van leerlingenbesprekingen hebben geleid tot een andere insteek van het team ten aanzien van 
leerlingen met gedragsproblemen. Er heeft zich een verschuiving voorgedaan van individuele 
leraren naar het team. In termen van het theoretisch model schuiven de ‘bollen’ meer naar elkaar 
toe. De relaties zijn in beweging. 

6.1.3 Toeschrijven van veranderingen in de mindset en het handelen van leraren 

De leraren laten op basis van de vragen in de vragenlijst geen verandering in hun mindset en 
handelen zien. Ze doen dit wel in interviews en in de groepsbijeenkomsten. Ze geven hierbij ook 
aan waardoor deze veranderingen zijn ontstaan. Het is echter lastig om hier oorzaak en gevolg uit 
elkaar te halen en veranderingen toe te schrijven aan de interventie op de school.

Er zijn verschillende factoren die de verandering in bewustwording op gang hebben gebracht. 
Met name de toegenomen ervaring van gezamenlijkheid en het delen van ideeën en ervaringen 
met collega’s worden door leraren van alle vier de scholen aangehaald als bijdrage aan het op 
gang komen van de bewustwording. Door het gezamenlijk bespreken van leerlingen ervaren 
leraren meer hulp van hun eigen collega’s. Er is zo ook gewerkt aan een gezamenlijke visie. 
De gezamenlijkheid heeft tot gevolg gehad dat er een gemeenschappelijk gedachtegoed is. 
Dit maakt het beter mogelijk om andere gesprekken te voeren en elkaar op zaken aan te spreken.

Alles wat net aan de orde is geweest, over de ik-stand, over de interactionele benadering, daar zijn we ons 

bewuster van geworden. We zijn het oneens met elkaar geweest, we zijn het eens met elkaar geworden, 

we zijn in gesprek gegaan, er is daardoor een bewustwording op gang gekomen, het is bespreekbaar 

geworden. Ik waardeer het heel hoog.

Ook andere dingen zijn van groot belang voor een verandering in mindset. Van groot belang 
voor alle vier de scholen is reflectie. Deze is vaak gekoppeld aan het uitwisselen met elkaar of aan 
gesprekken over de interactionele benadering.
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Wat zijn prikkels die dat inzicht gegeven? Aanvankelijk de gesprekken, de interactionele benadering zelf. 

Een leraar zei ooit in mijn eigen lerarenopleiding: ‘Elke fout in gedrag van een leerling, is jouw fout als 

leraar.’ Nu ik dit project onder ogen zie en daar steeds meer induik, nu geef ik die leraar (waar ik toch wel 

een hekel aan had) steeds meer gelijk.

Een open houding wordt in dit kader door alle vier de scholen genoemd als van belang. Hierdoor 
is veiligheid en kwetsbaar opstellen mogelijk. Een open houding duidt ook op de bereidheid te 
veranderen.

Het meest genoemde kenmerk van interventies die effectief worden bevonden, is dat ze concreet 
en praktisch toepasbaar zijn. Eigen casussen zijn daarbij erg zinvol. Genoemde interventies 
die hebben bijgedragen aan een veranderd bewustzijn zijn intervisie, andere inrichting van 
leerlingenbesprekingen, scholing in de drie basisbehoeften van Stevens. Ook meer kennis heeft 
geleid tot het beter kunnen plaatsen van gedragsproblemen waardoor het gemakkelijker is ermee 
om te gaan. Overige dingen die door enkele scholen worden genoemd als geschikte interventies 
zijn gerichte lesbezoeken met voor- en nabespreking (school D), dat het initiatief en de leiding 
van het project bij de teamleden zelf ligt (school C), gesprekkencyclus (POP) (school B). Zo zijn 
de veranderingen op school- en teamniveau onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben 
deze hun weerslag op niet direct het handelen, maar met name de bewustwording op individueel 
niveau. De verschillende niveaus of ‘bollen’ uit het theoretisch model bewegen dus ten opzichte 
van elkaar.

Deze factoren die geleid hebben tot veranderingen zijn gerapporteerd door de respondenten. 
We hebben echter in de vragenlijst geen verandering gevonden. Ook bij de gerapporteerde 
antwoorden op de open vragen heeft niet iedereen verandering ervaren of slechts beperkt. 
Hiervoor geven de leraren van de scholen verschillende redenen. Verschillende keren wordt de 
factor tijd genoemd. Verandering duurt lang, kleine stapjes worden niet als een grote verandering 
ervaren, de bewuste verandering gaat zo langzaam dat je deze niet als een werkelijke verandering 
ervaart. Er zijn te hoge verwachtingen geschept voor te korte tijd waardoor niet alles is opgepakt. 
Ook wordt verwezen naar moeilijk meten van bewustwording; bewustwording valt niet altijd 
te verwoorden of kun je moeilijk schriftelijk naar voren krijgen. Een enkele leraar geeft aan het 
probleem niet zo te ervaren als reden voor weinig verandering. Bij één school is bij sommige leraren 
sprake van cursusmoeheid, wat ertoe geleid kan hebben dat er geen verandering is opgetreden.

6.1.4 Conclusie verandering in de mindset en het handelen van leraren (onderzoeksvraag 1)

We kunnen op basis van de resultaten van de vragenlijsten niet concluderen dat de interventie op 
de scholen heeft bijgedragen aan veranderingen in de mindset of in het handelen van leraren. 
Op basis van de resultaten van de kwalitatieve onderzoeksinstrumenten lijkt de interventie echter 
wel degelijk tot veranderingen bij leraren te hebben geleid. De belangrijkste (zelf gerapporteerde) 
verandering bij leraren is de bewustwording van de eigen rol en handelen ten aanzien van 
gedragslastige leerlingen. Leraren reageren minder direct op leerlingen met gedragsproblemen, 
maar vragen zich eerst af wat hun eigen aandeel is in de verstoorde relatie. Wat betreft het 
handelen van de leraar wordt met name het samenwerken genoemd als veranderd. Er is sprake 
van een verandering in de manier waarop leerlingen worden besproken en een meer open 
houding naar elkaar toe. 

De gezamenlijkheid wordt het meest gerapporteerd als een factor in de grotere bewustwording. 
Ook reflectie wordt genoemd en de andere inrichting van structuren (leerlingenbespreking, 
intervisie, POP-gesprekken). De verschillende niveaus of ‘bollen’ van het theoretisch model 
(management, zorg en team) zijn dus in beweging en dat heeft een positieve weerslag op de 
individuele beleving van de leraar van gedragsproblemen van leerlingen.
Een aantal leraren geeft aan dat er niks is veranderd. Zij geven daarvoor voornamelijk als 
verklaring dat de tijd te kort is voor meetbare verandering.
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6.2 Effect op verandering in verstoringen

In deze paragraaf wordt beschreven welke veranderingen er zijn opgetreden in de mate waarin 
leraren en leerlingen ordeverstoringen in de klas ervaren. We beschrijven eerst de door de leraar 
ervaren ordeverstoringen, daarna de ervaring van de leerlingen.

6.2.1 Verstoringen ervaren door leraren 

We beschrijven de ervaren gedragsproblemen van leraren, de verschillende gedragstypen die 
als lastig worden ervaren, de frequentie van ervaren gedragsproblemen en het voorkomen van 
bepaalde situaties in de klas.

In tabel 6.5. staan de resultaten met betrekking tot de vraag in hoeverre de leraar zichzelf in 
staat acht om met gedragsproblemen om te gaan. De gegevens laten geen veranderingen over 
de meetmomenten zien. Leraren lijken in de loop van het project niet beter in staat te zijn om 
te gaan met gedragsproblemen. Alleen de leraren van school C laten gemiddeld een duidelijke 
vooruitgang zien (dit is echter niet significant vanwege de kleine aantallen). Op school D lijkt er 
juist minder competentiegevoel te zijn gekomen. 
De verschillen zijn echter erg klein en de gemiddelde cijfers liggen allemaal boven de 7, een 
goede voldoende dus. Ook hier treden verschillen tussen scholen op, waarbij de leraren van 
school C zichzelf het hoogste cijfer geven. 

Tabel 6.5 – In hoeverre bent u in staat om te gaan met gedragsproblemen? Geef het cijfer 1 tot en met 10 

(1 = niet, 10 = heel goed). Gemiddelde scores op drie meetmomenten

Scholen Meetmoment 1 Meetmoment 2 Meetmoment 3
School A (n = 12) 7,3 7,4 7,6
School B (n = 26) 7,5 7,6 7,6
School C (n = 14) 7,2 8,0 8,3
School D (n = 11) 7,4 7,2 7,0

De meeste moeite ervaren de leraren in de omgang met leerlingen met agressief, brutaal 
gedrag (tabel 6.6.). Het minste moeite hebben de leraren met meer internaliserend gedrag, zoals 
leerlingen die onzeker, stil of gesloten zijn. De moeite die leraren hebben met de verschillende 
typen probleemgedrag verschilt echter nogal per school. Overall gezien lijken de leraren 
van school C de minste moeite te hebben met probleemgedrag, zowel externaliserend als 
internaliserend gedrag. Er zijn wederom geen veranderingen tussen de meetmomenten, maar wel 
verschillen tussen de scholen. 

Tabel 6.6 – Hoe moeilijk vindt u dit gedrag? (1 = niet, 2 = beetje, 3 = behoorlijk, 4 = heel erg). 

Gemiddelde scores op T3

Typen probleemgedrag School A

(n = 11)

School B

(n = 26)

School C

(n = 14)

School D

(n = 11)
Dwars, dwingend, onrustig, brutaal 2,09 1,92 1,57 2,09
Druk, ongeconcentreerd 1,82 1,96 1,36 2,27
Agressief, brutaal 3,00 2,27 1,86 2,64
Weinig motivatie, slechte 

werkhouding

2,09 1,73 1,71 2,45

Wisselende buien, onvoorspelbaar 2,09 2,12 1,86 2,18
Onzeker, weinig zelfvertrouwen 1,82 1,54 1,50 1,55
Stil, gesloten, weinig aansluiting 1,82 1,92 1,50 2,27
Moeilijk contact, niet communicatief 1,91 1,81 1,57 2,18

Op de vraag of de leraar in het algemeen vaak gedragsproblemen ervaart in de klas wordt 
meestal met ‘soms’ geantwoord. De gemiddelde scores liggen allemaal rond de 2 (soms). 
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Er treden geen veranderingen op in de loop van het project. Er zijn geen noemenswaardige 
verschillen tussen scholen. 

Tabel 6.7 – Ervaart u vaak gedragsproblemen in uw klas? (1= nooit, 2 = soms, 3 = vaak, 4 = (bijna) altijd. 

Gemiddelde scores op drie meetmomenten

Scholen Meetmoment 1 Meetmoment 2 Meetmoment 3
School A (n = 12) 2,06 2,00 2,08
School B (n = 26) 2,11 2,16 2,00
School C (n = 14) 2,15 2,20 1,93
School D (n = 11) 2,13 2,14 2,36

Daarna is meer in detail gevraagd naar het voorkomen van gedragsproblemen. In tabel 
6.8 is opgenomen in welke mate de leraar bepaald gedrag binnen de eerder genoemde 
gedragscategorieën ervaart in de klas. 
 
Tabel 6.8 – Hoe vaak ervaart u de volgende gedragsproblemen in uw klas? (1 = nooit, 2 = soms, 3 = vaak, 

4 = (bijna) altijd). Gemiddelde scores op T3

Typen probleemgedrag School A

(n = 11)

School B

(n = 26)

School C

(n = 14)

School D

(n = 11)
Dwars, dwingend, onrustig, brutaal 2,10 2,00 1,93 2,36
Druk, ongeconcentreerd 2,27 2,35 2,36 2,45
Agressief, brutaal 1,82 1,88 1,93 2,00
Weinig motivatie, slechte 

werkhouding

2,36 2,50 2,00 2,64

Wisselende buien, onvoorspelbaar 1,64 1,81 1,79 1,91
Onzeker, weinig zelfvertrouwen 2,00 2,04 2,29 2,27
Stil, gesloten, weinig aansluiting 2,00 2,00 2,07 2,09
Moeilijk contact, niet communicatief 2,00 2,04 2,00 2,00

Eerder constateerden we dat leraren het meest moeite hebben in de omgang met leerlingen 
die agressief en brutaal zijn. Dit is echter niet het gedrag dat de leraren het meeste in de klas 
ervaren. Zij ervaren vaker problemen met leerlingen die druk en ongeconcentreerd zijn. Hoewel 
ze aangeven dat dit gedrag dus vaker in hun klas voorkomt, geven ze aan er minder moeite mee 
te hebben om met dit gedrag om te gaan. 

In de volgende tabel staan twee typen onderwijskundige situaties door elkaar, namelijk: 
problematische situaties (opstootjes/ruzies in de groep en ordeverstoringen) en controlesituaties 
om de rust weer te laten keren (strafwerk, uit de groep sturen, stemverheffing en nablijven). 
Van de problematische situaties komt ordeverstoring het meeste voor. Van de controlesituaties 
komt stemverheffing het meeste voor. 
Er treden geen veranderingen op in de tijd; wel zijn er verschillen tussen scholen. 

Tabel 6.9 – Hoe vaak komen deze situaties voor in uw klas? (1 = nooit, 2 = soms, 3 = vaak, 4 = (bijna) altijd). 

Gemiddelde scores op T3

Situaties School A

(n = 10)

School B

(n = 26)

School C

(n = 14)

School D

(n = 11)
Opstootjes/ruzies in de groep 1,64 1,58 1,79 1,82
Strafwerk 1,73 1,77 1,79 1,91
Uit de groep sturen 2,00 1,88 1,71 1,91
Stemverheffing (van uzelf) 2,09 2,23 1,86 2,36
Nablijven 1,73 1,81 1,86 1,82
Ordeverstoringen 1,91 2,04 1,85 1,82
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6.2.4 Verstoringen ervaren door leerlingen

In onderstaande tabellen worden de resultaten van de vragenlijsten voor de leerlingen 
weergegeven voor alle drie de meetmomenten. Van school D zijn helaas geen gegevens van de 
leerlingen beschikbaar. 

Tabel 6.10 – Vind je dat leerlingen in jouw klas vaak lastig zijn? (1 = nooit, 2 = soms, 3 = vaak, 4 = (bijna) 

altijd). Gemiddelde scores op drie meetmomenten

Scholen Meetmoment 1 Meetmoment 2 Meetmoment 3
School A (n = 34) 1,95 2,19 2,09
School B (n = 100) 1,95 1,91 1,89
School C (n = 101) 2,00 1,88 2,08

Er zijn verschillen tussen de scholen wat betreft de perceptie van de leerlingen van lastig gedrag 
van andere leerlingen, maar er doen zich geen veranderingen tussen de meetmomenten voor. 
Gemiddeld vinden de leerlingen de andere leerlingen in hun klas ‘soms’ lastig. 

In tabel 6.11. staat weergegeven hoe lastig de leerlingen vinden dat ze zelf in de klas zijn. 

Tabel 6.11 – Vind je jezelf vaak lastig in de klas? (1 = nooit, 2 = soms, 3 = vaak, 4 = (bijna) altijd). Gemiddelde 

scores op drie meetmomenten 

Scholen Meetmoment 1 Meetmoment 2 Meetmoment 3
School A (n = 34) 1,69 1,80 1,68
School B (n = 100) 1,62 1,62 1,62
School C (n = 101) 1,60 1,60 1,75

De gemiddelde scores zijn hier lager dan bij de mate waarin ze hun klasgenoten lastig vinden. 
De leerlingen beoordelen zichzelf dus minder lastig dan de andere leerlingen in hun klas. 
Waarschijnlijk vinden klasgenoten bepaalde leerlingen dus lastiger dan dat die leerlingen dat zelf 
vinden. 

De onderwijssituaties die aan de leraren zijn voorgelegd, zijn ook aan de leerlingen voorgelegd. 
In tabel 6.12 staan de resultaten daarvan. 

Tabel 6.12 – Hoe vaak komen onderstaande situaties voor in jouw klas? (1 = nooit, 2 = soms, 3 = vaak, 

4 = (bijna) altijd). Gemiddelde scores op T3

Klassensituaties School A

(n = 34)

School B

(n = 100)

School C

(n = 101)
Ruzie in de klas 1,88 1,54 1,93
Strafwerk 2,26 1,94 1,89
Uit de klas sturen 2,50 2,00 1,64
Leraar schreeuwt 2,38 2,11 2,10
Nablijven 2,18 1,81 2,16
Een zootje in de klas 2,09 2,09 2,49

In de tabel is te lezen dat zich tussen de scholen verschillen voordoen in de mate waarin de 
situaties voorkomen. De meest voorkomende situatie binnen school A is ‘uit de klas sturen’, 
terwijl dit in school C niet vaak voorkomt, maar het veel vaker ‘een zootje in de klas is’. Op school 
B komt ‘ruzie in de klas’ het minst vaak voor. 
Op elke school apart doen zich in de tijd wel wat veranderingen voor, maar voor elke school gaat 
het dan weer om andere situaties. De algemene trend daarbij is dat de ‘klachten’ van leerlingen 
over verstoringen tijdens de les tijdens het tweede meetmoment afnemen, om op het derde 
meetmoment weer op het niveau van het eerste meetmoment uit te komen. Dus tussen de 
beginmeting en de eindmeting is er uiteindelijk geen verschil. 
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6.2.6 Conclusie ervaren verstoringen (onderzoeksvraag 2)

Er zijn tijdens het project geen significante veranderingen opgetreden in de mate waarin leraren 
en leerlingen gedragsproblemen of problematische situaties in de klas ervaren. 

6.3 Veranderingen in aantal sancties, verwijzingen, afstroom en uitval van 
leerlingen 

Aan de scholen is gevraagd om voor drie opeenvolgende schooljaren de volgende informatie te 
leveren:
•  aantal leerlingen op 1 oktober;
•  afstroom naar ander niveau;
•  verwijzing naar rebound of time-outvoorziening;
•  plaatsing uit het regulier onderwijs;
•  aantal keer leerling geschorst;
•  aantal keer leerling verwijderd uit de klas;
•  aantal keer aangemeld bij leerplichtambtenaar;
•  gemiddeld verzuimpercentage afgelopen schooljaar;
•  ongeoorloofd verzuim;
•  aantal telaatkomers;

De informatie die de scholen hebben verstrekt, gaat voor de meeste indicatoren maar over 
een heel klein aantal leerlingen (< tien leerlingen), te klein om daarin veranderingen aan te 
kunnen tonen. Alleen de informatie over het verwijderen van leerlingen uit de klas, verzuim en 
te laat komen gaat over grotere aantallen leerlingen. Deze laatste twee indicatoren geven een 
onbetrouwbaar beeld over de scholen over de meetmomenten. Er is sprake van grote verschillen 
tussen scholen en meetmomenten in de cijfers. Dat kan te maken hebben met verschillen in 
registratie tussen scholen, maar ook veranderingen in de schoolorganisatie zelf. Op één school is 
bijvoorbeeld sprake van een verandering in het registratiesysteem waardoor de gegevens over de 
jaren heen niet met elkaar vergelijkbaar zijn. Op de andere scholen is het onduidelijk waardoor de 
cijfers per jaar zo van elkaar verschillen. 

Voor het aantal leerlingen dat uit de klas wordt verwijderd, staan de resultaten weergegeven in 
tabel 6.13. Het aantal verwijderingen is gerelateerd aan het aantal leerlingen op een bepaalde 
teldatum. Omdat leerlingen meerdere keren per jaar verwijderd kunnen worden, kan het 
voorkomen dat het percentage verwijderingen boven de 100 procent uitkomt. Dat betekent dan 
dat gemiddeld elke leerling meer dan 1 keer uit de klas verwijderd is.   

Tabel 6.13 – Percentage verwijderingen uit de klas per school per meetmoment (als percentage van het aantal 

leerlingen op teldatum)

Scholen 2009-2010 2010-2011 2011-2012
School A 98% 81%
School B 105% 59% 29%
School C 18% 23%
School D 102% 125% 91%

Voor school A en C waren geen gegevens beschikbaar voor het eerste schooljaar. Op school B is 
het percentage verwijzingen uit de klas drastisch gedaald en ook school A laat een daling zien. 
Het valt verder op dat het percentage verwijzingen op school C het laagst is van alle scholen.
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7 Conclusies en beschouwing

In dit hoofdstuk wordt teruggeblikt op de resultaten van het onderzoek, de beantwoording van 
de onderzoeksvragen en de betekenis van dit onderzoek voor de aanpak en de vermindering van 
ervaren gedragsproblemen in het voortgezet onderwijs vanuit een interactioneel perspectief.
In dit project is samen met vier scholen voor voortgezet onderwijs een aanpak ontwikkeld voor de 
vermindering van ervaren gedragsproblemen, gebaseerd op een interactionele benadering van 
gedragsproblemen. De verwachting was dat de interventies die op de scholen werden uitgevoerd 
allereerst zouden leiden tot een meer interactionele mindset en handelen van leraren en daarmee 
ook zou leiden tot minder ervaren gedragsproblemen en ordeverstoringen in de klas en de 
verandering van een aantal indicatoren op schoolniveau. Naar de veranderingen die deze aanpak 
op de scholen teweeg heeft gebracht is onderzoek gedaan, zowel kwantitatief (vragenlijsten voor 
leraren en leerlingen) als kwalitatief (interviews en groepsgesprek met afdelingsleiders en leraren). 
Daarnaast is door de begeleiders van de scholen een logboek bijgehouden en heeft de school 
een aantal indicatoren aangeleverd.

7.1 Resultaten van het onderzoek

In hoofdstuk 5 en 6 worden de resultaten van het onderzoek naar de veranderingen die het 
uitvoeren van interventies volgens leraren en leerlingen teweeg hebben gebracht, beschreven. 

De analyses van de resultaten van de vragenlijsten leiden tot de constatering dat er op basis van 
de vragenlijsten niet geconcludeerd kan worden dat de interventie op de scholen heeft geleid 
tot een meer interactionele mindset of meer interactioneel handelen van de leraren die aan het 
project deelnamen. Er valt dus ook niet vast te stellen welke interventies, stappen of condities 
hieraan hebben bijgedragen (onderzoeksvraag 1). 
Ondanks dat er geen meetbare veranderingen in interactionele mindset en handelen van 
leraren zijn vastgesteld, is toch onderzocht in hoeverre er veranderingen zijn opgetreden 
in de mate van ervaren gedragsproblemen of problematische situaties volgens leraren en 
leerlingen (onderzoeksvragen 2 en 3). Ook hier blijkt echter dat hierin geen noemenswaardige 
veranderingen in de tijd geconstateerd kunnen worden. Het aantal gepercipieerde 
gedragsproblemen en problematische situaties is in de loop der tijd ongeveer gelijk gebleven. 
Het lijkt er dus op dat de interventies op de scholen hier (nog) geen directe invloed hebben 
gehad op de percepties van het gedrag van leerlingen. 
Dezelfde conclusie kan getrokken worden voor het voorkomen van verwijderingen van leerlingen 
uit de klas. We kunnen niet vaststellen dat hierin veranderingen zijn opgetreden die verklaard 
kunnen worden door een veranderde aanpak op de scholen.

De gesprekken met leraren en afdelingsleiders geven echter een ander beeld van de 
veranderingen die de interactionele aanpak op de scholen teweeg heeft gebracht dan het 
beeld dat we op basis van de vragenlijsten hebben gekregen. Op basis van de informatie uit de 
interviews, groepsgesprekken en logboeken heeft de interventie wel degelijk tot veranderingen 
geleid, zowel bij leraren als in de organisatie. Een andere inrichting van leerlingenbesprekingen 
levert vrijwel direct een andere benadering en een andere rol van leraren op. In de organisatie 
is het gevolg van de veranderingen in structuren merkbaar, er is sprake van intervisie, er worden 
POP-gesprekken gevoerd. De belangrijkste door hen zelf gerapporteerde verandering bij leraren 
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is de bewustwording van de eigen rol en handelen ten aanzien van lastige leerlingen. Dit duidt 
wel op een verandering in mindset richting interactionaliteit. Wat betreft het handelen van leraren 
wordt met name verandering in de samenwerking met collega’s genoemd. Er is sprake van een 
verandering in de manier waarop leerlingen worden besproken en men ervaart een meer open 
houding naar elkaar toe. Het benoemen van problemen die men met leerlingen heeft is daardoor 
makkelijker geworden en men ervaart in de gezamenlijkheid meer steun bij de oplossing ervan. 
Deze gezamenlijkheid heeft veel bijgedragen aan de bewustwording van de eigen rol en het 
eigen handelen, met name als er uitgewisseld werd over praktische casussen uit de eigen praktijk. 
Een andere verandering die vaker wordt gerapporteerd als gevolg van de interventie is reflectie 
op het eigen gedrag. Een beperkt aantal leraren geeft echter ook aan dat er volgens hen niks is 
veranderd. Zij vinden dat de duur van het project te kort is geweest voor meetbare verandering.

De verandering in mindset en handelen van leraren is alleen uit de kwalitatieve gegevens naar 
voren gekomen en spitst zich toe op het gebied van bewustwording (mindset) en samenwerking. 
Deze bevindingen zouden erop kunnen wijzen dat veranderingen in bewustwording en 
samenwerken zich niet doorvertalen naar de mate waarin gedragsproblemen worden ervaren. 
Wellicht is het nog te vroeg om deze conclusie te kunnen trekken en heeft de nieuwe aanpak op 
de scholen meer tijd nodig om zich te vertalen in een veranderde beleving van gedragsproblemen 
en ordeverstoringen. 

7.2 Discussie

Op deze plaats willen we enkele kanttekeningen bij het project plaatsen en aanbevelingen geven 
voor toekomstig onderzoek op dit gebied. 

Ten eerste zien we in het onderzoek de resultaten van de kwalitatieve dataverzameling niet terug 
in de resultaten van het vragenlijstonderzoek. Meer specifiek, de veranderingen in de mindset en 
het handelen van leraren die in de interviews en groepsgesprekken naar voren kwamen, kunnen 
niet worden aangetoond door middel van de vragenlijst. Dat doet vragen rijzen over de validiteit 
van de gebruikte instrumenten. Zijn in de vragenlijst wel de goede indicatoren voor mindset en 
handelen gebruikt? Wat is nou precies dat bewustzijn dat wel veranderd is volgens de leraren 
en hoe meet je dat? Een andere vraag is of op deze termijn de verwachte verandering (zoals 
bevraagd in de vragenlijst) wel te meten is. Hoe lang duurt het voordat veranderingen in deze 
indicatoren voor de interactionele mindset en handelen te zien zijn? 

Ten tweede kunnen we ook enkele kanttekeningen plaatsen bij de aanpak op de scholen en 
de gebruikte interventies. Deze hebben vooral betrekking op de aansluiting van de interventie 
op het theoretisch ‘bollen’model. Was de aanpak op de scholen wel voldoende gericht op 
de interactionele mindset en handelen van leraren? En zijn de afspraken over de aanpak wel 
voldoende in praktijk gebracht door de leraren en voldoende ondersteund binnen de school? 
Daarnaast rezen er op de scholen vragen over de praktische toepasbaarheid van de interactionele 
aanpak. De interventie werd vaak te theoretisch bevonden, op verschillende scholen werd door 
de leraren de behoefte aan meer praktische handvatten geuit. De interventie die blijkens de 
casebeschrijvingen het meest effectief wordt bevonden, is de inbreng van eigen casussen en 
de mogelijkheid daarover uit te wisselen binnen het team. Kortom, een concreet en praktisch 
toepasbare interventie is gewenst. 

Het interactionele model is vooral nog een theoretisch model en er is geen vergelijkbaar 
onderzoek waar wij onze resultaten aan kunnen spiegelen. Meer onderzoek om de werking en de 
condities waaronder het model werkzaam kan zijn, nader te onderzoeken, is gewenst. Verder is 
het wellicht nodig om andere indicatoren voor de interactionele mindset en handelen van leraren 
te gebruiken. En verder moet er niet alleen naar de perceptie van leraren worden gevraagd, maar 
dient dit ook daadwerkelijk te worden geobserveerd in de les. 
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7.3 Opbrengsten voor de scholen

Hoewel de resultaten van dit onderzoek niet eenduidig zijn wat betreft de effecten op de 
interactionele mindset en het handelen van leraren, geven de leraren op de scholen aan dat de 
aanpak voor hen wel degelijk tot veranderingen heeft geleid. Er is sprake van veranderingen 
bij leraren, in ieder geval in de mindset en de ervaren gezamenlijkheid. Het is wellicht nog 
te vroeg om dit ook terug te zien in een daadwerkelijke vermindering van gepercipieerde 
gedragsproblemen. 

Dit project is gestart vanuit de positie van de leraar en vanuit de aanname dat veranderingen 
in de interactionaliteit van de mindset en het handelen van leraren zouden leiden tot minder 
ervaren gedragsproblemen. Hoewel de leraren de centrale personen zijn in de interacties met de 
leerlingen, handelen zij niet geïsoleerd. Zij hebben dagelijks te maken met andere (f)actoren in 
de organisatie, met name het management, het zorgteam en het eigen team. De verhouding van 
deze rollen in de schoolorganisatie zijn in paragraaf 3.3 in een model weergegeven. De aanpak 
en de interventies op de scholen waren gericht op het in beweging brengen van de ‘bollen’. 
Gedurende het project zijn in de dagelijkse praktijk van de deelnemende scholen inderdaad 
veranderingen opgetreden in de rol en de positie van de verschillende niveaus binnen de school 
(de ‘bollen’) ten aanzien van de aanpak van gedragsproblemen. Deze bevindingen zien wij ook 
terug in het onderzoek. 

Niet alleen de leraar zelf beweegt zich binnen deze organisatie, ook de andere actoren bewegen 
zich. De ‘bollen’ zijn niet statisch, maar in beweging naar elkaar toe, zelfs op verschillende 
momenten en/of in situaties in de dagelijkse onderwijspraktijk. Niet alleen vanuit de praktijk in 
de deelnemende scholen, maar ook vanuit dit onderzoek zien wij resultaten die duiden op een 
verandering in de stand van de ‘bollen’ ten opzichte van elkaar. Een voorbeeld daarvan is de door 
leraren gerapporteerde grotere gezamenlijkheid waardoor zij zich meer door collega’s gesteund 
voelen in de omgang met leerlingen met gedragsproblemen. De grotere bewustwording die 
de leraren rapporteren duidt op een shift in mindset. Leraren reageren niet meer direct op 
gedragsproblemen, maar gaan steeds meer eerst bij zichzelf na wat het eigen aandeel is in de 
verstoorde relatie met de leerling. 

Op basis van de inzichten die tijdens het project en uit het onderzoek ontstaan, is een visie 
ontwikkeld om de aanpak van gedragsproblemen in het voortgezet onderwijs te ondersteunen. 
Deze visie is weergegeven in de volgende figuur (de piramide van Pavlov) en uitgewerkt in een 
bijbehorend stappenplan.

Piramide van Pavlov
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De piramide gaat uit van een integrale benadering van gedragsproblemen op de werkvloer en 
geeft de stappen weer die de leraar daarbij moet nemen. De aanpak gaat ervan uit dat de leraar 
altijd als eerste aan zet is als hij een gedragsprobleem tegenkomt.

Stap 1 (Observeren) 
Bedenk dat een boze leerling een kind is dat boos is. Niets meer en niets minder. Deze leerling 
zendt een boodschap uit, jij als leraar signaleert dat. Schiet dus niet in een Pavlov-reactie: de 
reflex van de tegenaanval of de vlucht. De kunst is om erbij te blijven, te (blijven) observeren en 
van daaruit professioneel te handelen. 

Stap 2 (Analyseren)
Ga na welke behoefte deze leerling heeft. Wat heeft deze leerling nodig om uit zijn boosheid te 
komen? Denk aan duidelijke grenzen, een luisterend oor of misschien even een time-out. 
De vraag blijft: Wat heeft deze leerling van mij nodig om zich verder te ontwikkelen? Ook de 
leerling die je het bloed onder de nagels vandaan haalt! 

Stap 3 (Handelen)
Als de leraar niet meer weet hoe hij deze leerling kan bewegen tot ander gedrag, is er hulp. 
Hulp van collega’s, van zorgprofessionals in de school en van de schoolleiding. Het hoort bij de 
taak van de leraar om zelf die hulp te vragen als hij die nodig heeft. De vraag is dan niet meer: 
Wat heeft de leerling nodig?, maar: Wat heb ik als leraar nodig om deze leerling te kunnen 
ondersteunen? 

Stap 4 (Hulp vragen)
Het team, de zorgprofessionals en de schoolleiding zijn aan zet om deze leraar ook werkelijk te 
ondersteunen. Zij organiseren deze hulp en monitoren wat er bij de leerlingen en leraren leeft en 
welke gedragsproblemen zich voordoen. En zij reflecteren dus ook op wat ze zelf doen aan het 
verminderen van gedragsproblemen.

Op welke wijze kan de leiding van de school nu richting geven aan deze wijze van kijken en 
handelen naar ervaren gedragsproblemen? Om dit proces op de scholen verder te ondersteunen, 
zijn in het project ook nog de volgende tools ontwikkeld:
• filmpje op YouTube waarin de achtergrond en de stapsgewijze aanpak van  

gedragsproblemen volgens de piramide van Pavlov wordt geïntroduceerd;
• handreiking voor directies van scholen waarin deze visie nader wordt uitgelegd en een  

werkwijze wordt aangeboden om deze aanpak op school in te voeren;
• spel om scholen te ondersteunen bij het toewerken naar een nieuwe situatie voor de  

aanpak van gedragsproblemen;
• monitorings- en signaleringsinstrument ten dienste van het werken aan het verminderen  

van ervaren gedragsproblemen;
• handreiking voor een andere invulling van leerlingenbesprekingen met het accent op een  

interactionele benadering van ervaren gedragsproblemen.
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9 Bijlagen

De volgende bijlagen zijn opgenomen:
1 Contextomschrijving
2 Logboek
3 Vragenlijst leraren
4 Vragenlijst leerlingen
5 Indicatoren
6 Interviewleidraad leraren en teamleiders 
7 Schaalconstructie handelen
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Bijlage 1 – Contextomschrijving

Namen geïnterviewden:

Functies:

School:

Afdeling/locatie:

Interviewer:

Datum:

Interviewleidraad

Populatie
1 Hoe zou u de leerlingenpopulatie van uw school kenmerken/omschrijven?
2 Hoe kenmerkt deze populatie zich binnen uw kernteam? (Delfde vraag als 1, maar dan 

binnen het kernteam / de betreffende afdeling.)
3 Vindt u dat er vaak sprake is van gedragsproblemen bij u op school? En specifiek bij de 

afdeling die deelneemt aan het project?
4 Hoe zou u deze gedragsproblemen omschrijven?

Huidige aanpak 
5 Hoe zou u het pedagogisch klimaat bij u op school omschrijven?
6 Hoe gaat u op school momenteel met gedragsproblemen om?
 Als niet vermeld, doorvragen op:
 • Worden leerlingen met probleemgedrag de klas uit gestuurd? Is dit gebruikelijk?
 • Worden leerlingen doorverwezen naar een rebound? Wanneer?
 • Wat doen leraren in de klas met probleemgedrag?
 • Wat is de rol van de zorgcoördinator?
 • Welke ondersteuningsstructuur kent de school en hoe werkt dit ten aanzien van   

 dragsproblemen?
7 Welke acties heeft u in het verleden ondernomen om het omgaan met gedragsproblemen 

te verbeteren? (Denk aan sova-training voor leerlingen, leraren pedagogisch scholen, 
rebound, …)

 • Welk effect heeft dit gehad?
 • Wat waren hierbij knelpunten?
 • Of: Wat maakte dit tot een succes?
8 Wat wilt u in het omgaan met gedragsproblemen bij u op school bereiken? Welk knelpunt  

wilt u aanpakken?

Beleid
9 Wat is het beleid op school bij gedragsproblemen?
 •  Is er sprake van een aannamebeleid ten aanzien van leerlingen met     

gedragsproblemen?
 •  Hoe is de taakverdeling tussen het primaire proces en de ondersteunings- /    

zorgstructuur? 
 •  Hoe is beleid en de uitwerking daarvan in de relatie met ouders betreffende    

gedragsproblemen?
 • Wat is het beleid en de organisatie met de derdelijnszorg rondom de school?
10 Zijn er overige afspraken binnen de afdeling (of de school) en het kernteam over het 

omgaan met gedragsproblemen? (Denk ook aan hulp inschakelen, schorsen,  
doorverwijzen…)

 • Waar zien we dat aan in de dagelijkse praktijk?
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Bijlage 2 – Logboek 

Dit is een algemeen instrument voor het volgen van het proces op de scholen en kan gebruikt 
worden op de school zelf (projectleider), door de adviseur/onderzoeker en binnen een 
projectteam. Met het logboek houd je bij wat er gebeurt, waar je bij zit, wat je opvalt et cetera. 
Welke (impliciete) beslissingen worden tussentijds genomen? 

Naam school:

Datum Kern van de 

interventie

Doelgroep Beschrijving 

van uitvoering 

activiteit

Resultaten en 

ervaringen

Leer-

ervaringen

Instrument(en), 

documenten, 

bijlagen
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Bijlage 3 – Vragenlijst leraren

Onderstaande vragenlijst kent drie onderdelen. Probeert u de vragen zo eerlijk mogelijk te 
beantwoorden. We verwerken uw antwoorden anoniem. Niemand behalve u kan terugleiden 
welke antwoorden u heeft gegeven. Probeert u niet te lang stil te staan bij de vragen. 
Alvast bedankt voor het invullen!

Naam:

Functie:

School:

Plaats:

Datum:

A  Ervaren gedragsproblemen

1 Ervaart u vaak gedragsproblemen in uw klas?
 a Nooit gedragsproblemen
 b Soms gedragsproblemen
 c Vaak gedragsproblemen
 d (Bijna) altijd gedragsproblemen
2 Geef aan in hoeverre u in staat bent om te gaan met gedragsproblemen. Omcirkel het  

cijfer wat voor u van toepassing is, waarbij 1 = ik ben niet in staat om te gaan met  
gedragsproblemen, en 10 = ik ben heel goed in staat om te gaan met gedragsproblemen.

3 Gedragstypen 
 Hieronder ziet u acht mogelijke typen gedrag van leerlingen. In de eerste kolom kunt u  

aangeven hoe moeilijk u het type gedrag vindt. In de tweede kolom kunt u aangeven hoe  
vaak u het type gedrag ervaart in uw klas.

 
Ervaren gedrag Hoe moeilijk Hoe vaak
1 Dwars, dwingend, onrustig, brutaal 1 = niet moeilijk

2 = beetje moeilijk

3 = behoorlijk moeilijk

4 = heel erg moeilijk

1 = nooit

2 = soms

3 = vaak

4 = (bijna) altijd
2 Druk, ongeconcentreerd, overbeweeglijk, impulsief 1 = niet moeilijk

2 = beetje moeilijk

3 = behoorlijk moeilijk

4 = heel erg moeilijk

1 = nooit

2 = soms

3 = vaak

4 = (bijna) altijd
3 Agressief, dominant, niet sociaal, niet eerlijk, regels 

schendend 

1 = niet moeilijk

2 = beetje moeilijk

3 = behoorlijk moeilijk

4 = heel erg moeilijk

1 = nooit

2 = soms

3 = vaak

4 = (bijna) altijd
4 Weinig motivatie, slechte werkhouding, zwak 

presterend 

1 = niet moeilijk

2 = beetje moeilijk

3 = behoorlijk moeilijk

4 = heel erg moeilijk

1 = nooit

2 = soms

3 = vaak

4 = (bijna) altijd
5 Wisselende buien, onvoorspelbaar, explosief, 

angstig, verongelijkt

1 = niet moeilijk

2 = beetje moeilijk

3 = behoorlijk moeilijk

4 = heel erg moeilijk

1 = nooit

2 = soms

3 = vaak

4 = (bijna) altijd
6 Onzeker, weinig zelfvertrouwen, faalangstig, 

dwangmatig 

1 = niet moeilijk

2 = beetje moeilijk

3 = behoorlijk moeilijk

4 = heel erg moeilijk

1 = nooit

2 = soms

3 = vaak

4 = (bijna) altijd
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Ervaren gedrag Hoe moeilijk Hoe vaak
7 Stil, gesloten, weinig aansluiting, angstig, passief, 

somber 

1 = niet moeilijk

2 = beetje moeilijk

3 = behoorlijk moeilijk

4 = heel erg moeilijk

1 = nooit

2 = soms

3 = vaak

4 = (bijna) altijd
8 Moeilijk contact, niet communicatief, eenzijdig 

gericht 

1 = niet moeilijk

2 = beetje moeilijk

3 = behoorlijk moeilijk

4 = heel erg moeilijk

1 = nooit

2 = soms

3 = vaak

4 = (bijna) altijd

Geef hieronder aan hoe vaak de omschreven situaties voorkomen in uw lessen.

Situaties Nooit Soms Vaak (Bijna) altijd
1 Opstootjes/ruzies in de groep
2 Strafwerk
3 Uit de groep sturen
4 Stemverheffing (van uzelf)
5 Nablijven
6 Ordeverstoringen 

B Opvattingen

1 Gedragsproblemen die ik ervaar in mijn klas zijn toe te schrijven aan:

Oorzaken gedragsproblemen Geheel niet Enigszins Behoorlijk Voor een heel groot 

deel / helemaal 
Gezinsomstandigheden
Het kind zelf
Mijn eigen functioneren 
De school
De groep / klas
Vrienden buiten de school
Anders, namelijk: …

2 Wie of wat speelt een rol bij het oplossen van gedragsproblemen die u in uw klas  
ervaart? 

Oplossen gedragsproblemen Geheel niet Enigszins Behoorlijk Voor een heel groot 

deel / helemaal
Gezinsomstandigheden
Het kind zelf
Ikzelf
De school
De groep / klas
Vrienden
Interne of externe zorg
Anders, namelijk: …

3 Zet de situaties in de volgende tabel in de cirkel waarin ze volgens jou thuishoren.  
Het gaat om situaties waar jij als vakleraar mee te maken hebt. Er zijn drie cirkels (zie figuur):

 •  cirkel van invloed: ik heb ermee te maken en ik kan daar invloed op   
uitoefenen;

 •  cirkel van betrokkenheid: ik heb ermee te maken en ik kan er slechts indirect invloed op 
uitoefenen;

 •  cirkel van geen betrokkenheid: ik heb ermee te maken, maar ik kan er geen invloed op 
uitoefenen.
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Situaties Invloed Betrokkenheid Geen 

betrokkenheid
1 Een langlopende ruzie tussen twee 

leerlingen in mijn vakles.
2 Een leerling met PDD-NOS die snel geraakt 

is en dan agressief naar medeleerlingen kan 

worden.
3 De werksfeer in één van je klassen is slecht, 

enkele leerlingen hebben een negatieve 

invloed. Door veel leraren wordt de sfeer in 

deze klas als niet-constructief ervaren.
4 Het aandachtvragende gedrag van een 

leerling in je les, omdat hij in het uur ervoor 

er (volgens hem) onterecht is uitgestuurd.
5 Een leerling uit één van jouw klassen dreigt 

van school verwijderd te worden.
6 Een leerling waarvan je weet dat hij thuis 

mishandeld wordt, maakt z’n huiswerk voor 

jouw vak vrijwel nooit. Hij doet daar laconiek 

over. Zijn cijfers zijn vaak onvoldoende.
7 Een verlegen leerling, die nog nooit uit 

zichzelf iets gezegd of gevraagd heeft.
8 Er is een mobieltje gestolen van een leerling 

tijdens een les van jouw collega. Dit moet 

gedaan zijn door andere leerling in de klas. 

Dit verprutst al een paar dagen de sfeer in 

de klas, ook in jouw les.
9 Een leerling hangt moe in zijn bank. Je weet 

dat hij door de week vaak laat buiten hangt 

met vrienden.

Geen betrokkenheid

Cirkel van betrokkenheid

Cirkel van 
invloed
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C Handelen 

1 Geef hieronder aan hoe vaak u onderstaande activiteiten uitvoert.

Activiteiten Nooit Soms Vaak Altijd

1 Ik reageer als leerlingen aanstalten maken om zich 

problematisch te gaan gedragen.
2 Ik benoem positief gedrag van leerlingen.

3 Ik reageer als leerlingen iets niet begrijpen.

4 Ik bespreek mijn interactie met leerling met probleemgedrag in 

leerlingenbesprekingen.
5 Ik vraag aan een leerling met probleemgedrag hoe hij de 

interactie beleeft tussen mij en hem/haar.
6 Ik maak aan alle leerlingen duidelijk hoe wij in de klas met 

elkaar omgaan.
7 Ik organiseer voor sommige leerlingen ander aanbod of andere 

opdrachten om probleemgedrag te voorkomen.
8 Ik wissel met collega’s uit over wat in de interactie met een 

gedragslastige leerling goed werkt. 
9 Ik geef een leerling terug welk gedrag ik als lastig ervaar.

10 Ik maak leerlingen duidelijk wat er die les van ze wordt 

verwacht.
11 Ik vraag leerlingen om hun mening.

12 Ik pas de lesomstandigheden aan om probleemgedrag te 

verminderen.
13 Ik grijp in als leerlingen niet respectvol omgaan met elkaar. 

14 Ik ga na wat mijn eigen rol is in een probleemsituatie.

15 Ik onderzoek bij probleemgedrag of de lesomstandigheden 

bijdragen aan het probleemgedrag. 
16 Ik neem een leerling apart als hij/zij niet goed in zijn vel zit.

17 Ik onderzoek bij probleemgedrag of de processen tussen 

leerlingen bijdragen aan het probleemgedrag.
18 Ik zoek ondersteuning bij deskundigen als ik denk dat dat kan 

helpen bij probleemgedrag.
19 Ik ga in gesprek met de leerling over hoe hij/zij problemen en 

probleemsituaties ervaart.
20 Ik vraag de leerling welke rol ik kan nemen om het 

probleemgedrag te verminderen.
21 Ik ga na of er patronen te ontdekken zijn in mijn interacties bij 

probleemgedrag met een leerling of de groep.
22 Ik reageer als leerlingen hun interesse dreigen te verliezen.

23 Ik bespreek het in de groep als er onrespectvol gedrag 

plaatsvindt.
24 Ik pas mijn reactie aan op leerlingen om probleemgedrag te 

verminderen.
25 Ik benut kennis die ik opdoe over gedragsproblemen in mijn 

handelen in de klas.
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Activiteiten Nooit Soms Vaak Altijd

26 Ik grijp kansen aan om leerlingen in hun kracht te zetten.

27 Ik bespreek na een voorval op concrete wijze met de leerling 

de probleemsituatie.
28 Ik hanteer duidelijke gedragsregels in de klas.

29 Ik onderzoek bij probleemgedrag of mijn reactie op het 

probleemgedrag zorgt voor vermindering of versterking van 

het probleemgedrag.
30 Ik draag actief bij aan het voorkomen en omgaan met 

probleemgedrag in de school.
31 Ik benoem in mijn interactie met leerlingen met 

probleemgedrag hun positieve kwaliteiten.
32 Ik vraag collega’s, directie of ouders om feedback over de 

manier waarop ik omga met ‘problematische’ leerlingen.
33 Ik lees literatuur of volg scholing over de achtergronden van 

bepaalde gedragsproblemen en de aanpak ervan.
34 Ik grijp in als de interactie tussen leerlingen dreigt te escaleren.

Hartelijk dank voor uw tijd en inzet!
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Bijlage 4 – Vragenlijst leerlingen

Voor een onderzoek zijn wij benieuwd naar jouw mening! Probeer onderstaande vragen zo eerlijk 
mogelijk in te vullen. Alvast bedankt voor je inzet.

Naam:

Klas:

School:

Datum: 

1 Vind je dat leerlingen in jouw klas vaak lastig zijn?
 a Nooit 
 b Soms 
 c Vaak 
 d (Bijna) altijd 
2 Vind je jezelf vaak lastig in de klas?
 a Nooit 
 b Soms 
 c Vaak 
 d (Bijna) altijd 
3 Hoe vaak komen onderstaande situaties voor in jouw klas?

Situaties Nooit Soms Vaak (Bijna) altijd
1 Opstootjes/ruzies in de groep
2 Strafwerk
3 Uit de groep sturen
4 Stemverheffing (van leraar)
5 Nablijven
6 Ordeverstoringen 

Hartelijk bedankt voor je inzet!
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Bijlage 5 – Indicatoren
     

School:

Afdeling/locatie:

Datum:

Bij onderstaande vragen betreft het de leerlingen van het gedeelte van de school waarmee u 
deelneemt aan dit traject. Als dit niet de gehele school is, maar bijvoorbeeld een locatie of team, 
dan de vragen betrekken op die groep leerlingen.

Indicatoren Aantal
Wat was het aantal leerlingen op 1 oktober van het afgelopen schooljaar? … leerlingen 

Hoeveel van deze leerlingen verlieten tijdens het afgelopen jaar uw school vanwege: 

• afstroom naar een ander niveau als gevolg van gedragsproblemen

• verwijzing naar een rebound- of time-outvoorziening

• plaatsing uit het regulier onderwijs

… leerlingen  

… leerlingen 

… leerlingen

Hoeveel keer is er gedurende het afgelopen schooljaar een leerling: 

• geschorst

• verwijderd uit de klas

• aangemeld bij de leerplichtambtenaar

… keer 

… keer

… keer

Wat is het gemiddelde verzuimpercentage het afgelopen schooljaar? … %

Waarvan ongeoorloofd verzuim? … %

Wat is het aantal ‘telaatkomers’? … leerlingen
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Bijlage 6 – Interviewleidraad leraren en teamleiders 

Jullie zijn afgelopen schooljaar bezig geweest met een traject. We willen kijken welke interventies 
of activiteiten van het traject het meest zinvol zijn en op welke manier.

1 Als je terugkijkt, wat zijn dan je ervaringen? *
________________________________________________________________________________________ 
 
2 Wat is er veranderd? **  ***
________________________________________________________________________________________
 
Voorbeeld:
________________________________________________________________________________________ 

3 Waardoor? *  **  ***
________________________________________________________________________________________

4 Wat (welke interventie) was voor jou het meest waardevol? *
En waarom? **  ***
________________________________________________________________________________________

Voorbeeld
________________________________________________________________________________________

5 Waar merk je dat aan? **  ***
________________________________________________________________________________________

Heb je iets anders met de leerlingen gedaan? **
________________________________________________________________________________________

Op welke manier heb je dingen toegepast in je eigen les? **
________________________________________________________________________________________

Voorbeeld
________________________________________________________________________________________ 

6 Wat had wel / nog meer geholpen? Wat had je nodig gehad? *
________________________________________________________________________________________

Voorbeeld
________________________________________________________________________________________

7 Wat blijf je doen in de toekomst? Heb je ervan geleerd?**
________________________________________________________________________________________

Voorbeeld
________________________________________________________________________________________ 

8 Denk je zelf dat er iets is veranderd in je opvattingen ten aanzien van gedragsproblemen **
________________________________________________________________________________________

Voorbeeld
________________________________________________________________________________________ 



52 Wie heeft hier een probleem?

9 Denk je zelf dat er iets is veranderd in je handelen ten aanzien van gedragsproblemen? ** 
________________________________________________________________________________________

Voorbeeld 
________________________________________________________________________________________ 

10 Ben je gedragsproblemen anders gaan ervaren? *** 
________________________________________________________________________________________

Voorbeeld
________________________________________________________________________________________ 

11 Voorwaarden of factoren van interventies of daarbuiten waarom iets is veranderd * 
________________________________________________________________________________________

Voorbeeld
________________________________________________________________________________________

Aanwijzingen voor de interviewer
* Check in hoeverre interventie interactioneel? X
** Check in hoeverre invloed op interactioneel handelen en opvattingen
*** Check effect op ervaren gedragsproblemen
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Bijlage 7 – Schaalconstructie handelen

De interne consistentie van de schalen is bepaald met Cronbach’s α op het eerste meetmoment. 
In cursief zijn de items aangegeven die het slecht doen in de schaal met tussen haakjes de 
Cronbach’s α indien het betreffende item verwijderd zou worden. 

Schaal Preventief (Cronbach’s α =.67)
1 Ik reageer als leerlingen aanstalten maken om zich problematisch te gaan gedragen.
2 Ik reageer als leerlingen iets niet begrijpen (α =.70).
3 Ik grijp in als leerlingen niet respectvol omgaan met elkaar.
4 Ik neem een leerling apart als hij/zij niet goed in zijn vel zit.
5 Ik reageer als leerlingen hun interesse dreigen te verliezen.
6 Ik grijp in als de interactie tussen leerlingen dreigt te escaleren.

Schaal Proactief (Cronbach’s α =.74)
1 Ik maak aan alle leerlingen duidelijk hoe wij in de klas met elkaar omgaan.
2 Ik geef een leerling terug welk gedrag ik als lastig ervaar.
3 Ik maak leerlingen duidelijk wat er die les van ze wordt verwacht.
4 Ik vraag leerlingen om hun mening.
5 Ik bespreek het in de groep als er onrespectvol gedrag plaatsvindt.
6 Ik hanteer duidelijke gedragsregels in de klas.

Schaal Afstemmen (Cronbach’s α =.49)
1 Ik organiseer voor sommige leerlingen ander aanbod of andere opdrachten om 

probleemgedrag te voorkomen (α =.59).
2 Ik pas de lesomstandigheden aan om probleemgedrag te verminderen.
3 Ik pas mijn reactie aan op leerlingen om probleemgedrag te verminderen.

Schaal Analyseren (Cronbach’s α =.80)
1 Ik ga na wat mijn eigen rol is in een probleemsituatie.
2 Ik onderzoek bij probleemgedrag of de lesomstandigheden bijdragen aan het 

probleemgedrag.
3 Ik onderzoek bij probleemgedrag of de processen tussen leerlingen bijdragen aan het 

probleemgedrag.
5 Ik onderzoek bij probleemgedrag of mijn reactie op het probleemgedrag zorgt voor 

vermindering of versterking van het probleemgedrag.

Schaal Beleving (Cronbach’s α =.81)
1 Ik vraag aan een leerling met probleemgedrag hoe hij/zij de interactie beleeft tussen mij en 

hem/haar.
2 Ik ga in gesprek met de leerling over hoe hij/zij problemen en probleemsituaties ervaart.
3 Ik vraag de leerling welke rol ik kan nemen om het probleemgedrag te verminderen.
4 Ik bespreek na een voorval op concrete wijze met de leerling de probleemsituatie.

Schaal Positief (Cronbach’s α =.62)
1 Ik benoem positief gedrag van leerlingen.
2 Ik grijp kansen aan om leerlingen in hun kracht te zetten.
3 Ik benoem in mijn interactie met leerlingen met probleemgedrag hun positieve kwaliteiten.

Schaal Feedback (Cronbach’s α =.63)
1 Ik bespreek mijn interactie met de leerling met probleemgedrag in leerlingenbesprekingen 

(α =.68).
2 Ik ga na of er patronen te ontdekken zijn in mijn interacties bij probleemgedrag met een 

leerling of de groep.
3 Ik vraag collega’s, directie of ouders om feedback over de manier waarop ik omga met 

‘problematische’ leerlingen.
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Schaal Verdieping (Cronbach’s α =.71) 
1 Ik wissel met collega’s uit over wat in de interactie met een gedragslastige leerling goed 

werkt.
2 Ik zoek ondersteuning bij deskundigen als ik denk dat dat kan helpen bij probleemgedrag.
3 Ik benut kennis die ik opdoe over gedragsproblemen in mijn handelen in de klas.
4 Ik draag actief bij aan het voorkomen en omgaan met probleemgedrag in de school.
5 Ik lees literatuur of volg scholing over de achtergronden van bepaalde gedragsproblemen 

en de aanpak ervan.
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