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Handreiking preventief pedagogisch handelen  

De Handreiking ‘Preventief pedagogisch handelen’ is gekoppeld aan de visie, 
missie, kernwaarden en onderwijsvisie van Aloysius 
en is bedoeld als inspiratiebron.  

De Handreiking bevat voorbeelden van de wijze waarop door de scholen aan 
preventief pedagogisch handelen invulling gegeven kan worden.  



De handreiking heeft geen verplichtend karakter, in tegenstelling tot de 
protocollen.  

Colofon  

Deze handreiking is geschreven door Kees van Overveld in samenwerking met Paul Giesberts, Karin Kersten, 
Anita Kleisterlee, Wim Nederlof, Geert Rosielle en Rob van Tricht. 
December 2018  

Opmerking bij illustratie op de omslag: dit is een woordwolk gemaakt met woorden die vaak worden gebruikt in 
digitale en schriftelijke bronnen van de Aloysius stichting.  
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1. Inleiding  

De Aloysius Stichting biedt onderwijs aan leerlingen in scholen voor speciaal basisonderwijs, scholen 
voor speciaal (voortgezet) onderwijs, justitiële jeugdinrichtingen, jeugdzorginstellingen én 
onderwijsinstellingen buiten de stichting.  

Wij zetten ons elke dag onverminderd betrokken in voor de leerlingen, die het gezien hun vaak 
complexe gedrag, leerstoornis en/of psychiatrische problemen behoorlijk moeilijk hebben. Wij gaan 
door waar anderen stoppen, vinden betekenis in ons werk, doen ons werk met plezier, geven net dat 
onsje meer en vinden ieder kind de moeite waard om ons best voor te doen. Dit alles doen wij vanuit 
onze gedeelde kernwaarden.  

De pedagogische kracht die iedere dag opnieuw noodzakelijk is leidt tot een herkenbaar handelen 
binnen alle scholen en instellingen binnen de Aloysius Stichting. Kenmerkend voor het handelen is de 
gerichtheid op de leerling in al zijn kwetsbaarheid vanuit het oogpunt van preventie.  

In deze handreiking wordt het preventief pedagogisch handelen van de medewerkers van de Aloysius 
Stichting verkend en beschreven. De handreiking poogt iedere medewerker een pedagogisch kader 
te geven waarmee men binnen het eigen team het eigen handelen kan duiden en concretiseren. 
Deze handreiking is heel duidelijk bedoeld als een inspiratiebron.  

In deze handreiking verwijzen we naar leerlingen en naar leraren. Met leerlingen bedoelen we 
kinderen, jongeren en jongvolwassenen die op welke plek dan ook onderwijs ontvangen. Onder 
leraren verstaan we hier een brede groep medewerkers die een onderwijsgevende dan wel 
onderwijsondersteunende functie hebben binnen een van de scholen van de Aloysius Stichting.  

Onder deze handreiking liggen uiteraard de visie, missie en kernwaarden van de Aloysius Stichting.  

Visie  

We werken vanuit een gedeelde visie, die elke dag zichtbaar is voor leerlingen, hun ouders en de 
netwerkpartners. “Wij hebben zorg voor ieder ander, vooral voor hen die het moeilijker hebben dan 
wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.”  



Kernwaarden: kracht, onvoorwaardelijkheid, passie  

Hoe verschillend onze scholen en onze medewerkers ook zijn: bij Aloysius laten we onze gedeelde 
kernwaarden zien in ons handelen en maken dit voelbaar voor leerlingen, ouders en 
netwerkpartners. Wij zetten onze kracht in voor onze leerlingen en spreken de kracht van kinderen 
en jongeren aan. Wij zijn er onvoorwaardelijk voor de kinderen en jongeren die ons nodig hebben en 
gaan door waar anderen stoppen. Dat vraagt om werken met passie, elke dag opnieuw.  

Missie  

Wij zijn er voor kinderen en jongeren die onze expertise in onderwijs, begeleiding en ondersteuning 
nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Wij bereiden onze leerlingen voor op een 
betekenisvolle toekomst in de samenleving. Daarbij richten wij ons nadrukkelijk ook op de ouders, 
familie en verdere omgeving. Wij werken daarvoor ook nauw samen met onze netwerkpartners in 
onder meer onderwijs en jeugdhulp.  
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2. Preventie  

Deze handreiking heeft als onderwerp het preventief pedagogisch handelen. Preventie wordt in enge 
zin gezien als het voorkomen van een bepaald probleem. Preventie kent ook een andere betekenis. 
Het gaat dan om een brede aanpak die het algemeen welbevinden van iedere leerling tot doel heeft. 
In het contact met de leerlingen neemt de leraar zijn professionele verantwoordelijkheid. Hij zoekt 
samen met de leerling en zijn ouders naar wat het beste is voor de leerling in de huidige situatie.  

In een brede preventie-aanpak kunnen vier niveaus worden onderscheiden:  

1. De school is als eerste een leef-, werk- en ontmoetingsplaats waarbinnen iedereen zich veilig voelt. 
Het schoolteam neemt maatregelen die de leefkwaliteit bevorderen. Dit is op iedere locatie terug te 
zien in een duidelijke (infra-)structuur, tijd voor ontmoeting, positieve contacten en een prettige 
sfeer. Op dit niveau wordt toegewerkt naar een bepaalde basisrust in klassen en openbare ruimtes.  

2. Er kunnen ook meer algemene preventiemaatregelen worden getroffen. Het gaat bijvoorbeeld om 
maatregelen die de leerlingen sterker maken, draagkracht geven en stimuleren tot positief gedrag. 
Het zijn maatregelen die passen bij de onderwijsbehoeften van de leerling en die uitgaan van de 
kracht en het talent van diezelfde leerling. Te denken valt aan werkvormen waar samenwerking 
centraal staat, goede communicatie en eventueel het aanbieden van programma’s die de sociale en 
emotionele veerkracht van leerlingen vergroten. Het is ook op dit niveau waar het handelen van de 
leraar sterk wordt bepaald door relatie, competentie en autonomie (“Ik doe ertoe, ik kan iets en ik 
kan het zelf”).  

3. De preventiemaatregelen kunnen ook specifieker van aard zijn. Het zijn maatregelen bedoeld om 
externaliserende gedragsproblematiek te voorkomen, zoals pesten, agressie of geweld. Het gaat vaak 
om situaties waarin het gedrag van leerlingen wat dwingender wordt. Om de situatie in de hand te 
kunnen houden, wordt er directe ondersteuning gegeven op individueel niveau en/of groepsniveau. 
Op dit niveau worden ook maatregelen genomen om leerlingen met meer internaliserende 



problematiek te helpen. Voorbeelden hiervan zijn het vergroten van het zelfbesef door gesprekken 
te voeren over emoties of het werken aan sociale angst in speciale trainingen. Het doel van welke 
maatregel dan ook is nog steeds het welbevinden voor iedereen. Sommige van die maatregelen 
kunnen zijn vastgelegd in protocollen.  

4. Op het laatste niveau staat preventie wat meer op de achtergrond en zijn er meer curatieve 
elementen. Er doet zich een incident voor dat de sociale veiligheid ernstig schaadt. Het is dan 
noodzakelijk om het onveilige en ongewenste gedrag zo snel mogelijk te stoppen. Daarna is het van 
belang om de situatie te herstellen, oog te hebben voor alle betrokken partijen en de basisrust te 
herstellen. Om de lastige situaties professioneel en emotieneutraal af te handelen, heeft de school 
de werkprocessen vaak vastgelegd in richtlijnen en protocollen.  

Voor het leesgemak noemen we de eerste drie niveaus “breed pedagogisch handelen”, het vierde 
niveau heet “smal pedagogisch handelen”.  

In de volgende hoofdstukken kijken we nader naar het pedagogisch handelen binnen de niveaus.  
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3. Breed pedagogisch handelen  

Iedere leraar kent en werkt vanuit de kernwaarden van de Aloysius Stichting. - Kracht 
- Onvoorwaardelijk 
- Passie  

Deze kernwaarden vragen van de leraar dat hij1 vanuit de gezamenlijkheid in het team werkt aan de 
ontwikkeling van elke leerling. Leerlingen hebben talenten die moeten worden ontdekt, ontwikkeld 
en gekoesterd. Van de leraar wordt verwacht dat hij het onderwijs dusdanig structureert en aanpast 
dat elke leerling zich kan ontwikkelen. Iedere dag biedt een nieuwe kans: er is steeds sprake van 
pedagogisch optimisme, er is perspectief voor nu en later.  

In het vervolg van dit hoofdstuk stippen we zaken aan die ter inspiratie dienen voor het preventief 
pedagogisch handelen op de eigen school.  

Samenwerking met ouders  

In het eerste contact met de ouders wordt de basis gelegd voor een samenwerking die vaak 
jarenlang zal duren. In het eerste gesprek wordt de boodschap gegeven dat de school het niet alleen 
kan. Zij heeft de ouders hard nodig. Ouders en school hebben samen de zorg voor de ontwikkeling 
van het kind. Het is daarom nodig om de wederzijdse verwachtingen uit te spreken zodat de juiste 
hulp en ondersteuning kan worden geboden. Als ouders en school elkaar zien als gelijkwaardige 
partners met elk deskundigheid op een specifiek terrein (thuis of school) dan kan er een mooie 
samenwerking ontstaan. Een samenwerking die kan uitgroeien tot een sterke pedagogische coalitie.  

Samenwerking met jeugdzorg  



Er wordt niet alleen samengewerkt met ouders maar ook met instellingen voor jeugdzorg. Ook in 
deze samenwerkingsrelatie staat de hulp en ondersteuning aan het kind centraal. Het komt de 
ontwikkeling van het kind ten goede als school en instelling kiezen voor een gezamenlijke 
pedagogische aanpak waarbij eenduidige afspraken zijn gemaakt. Daar waar wordt samengewerkt, 
hoe en op welke wijze dan ook, is het belangrijk dat de visies op elkaar worden afgestemd.  

Iedere dag welkom  

Voor veel leerlingen is de dagelijkse gang naar school een prettige en vertrouwde routine. Iedere 
leerling weet bij aankomst in de klas dat de eigen leraar weer op hem wacht. Het is een leraar die 
vanuit zijn basishouding iedere leerling ziet, hoort en erkent. De leraar neemt iedereen serieus, hij 
gaat de relatie aan, hij is vriendelijk en consequent. Je weet altijd wat je van hem kunt verwachten.  

Voorbeeld uit de praktijk  

Leraar Frank staat bij de deur en hij begroet Lois. Frank krijgt een slap handje en als hij Lois in de 
ogen kijkt ziet hij onrust en boosheid. Frank houdt haar hand wat langer vast en fluistert: “Wij gaan 
over een kwartiertje, na de rekeninstructie, even praten. Ga lekker zitten”.  

Frank heeft in die paar seconden een paar mooie dingen gedaan:  

• -  Hij signaleert dat Lois niet lekker in haar vel zit en hij benoemt dat.  
• -  Hij geeft aan dat hij tijd voor haar vrij maakt.  
• -  Hij weerstaat de verleiding om direct op de emotie van Lois in te gaan. Hij werkt hier aan  

uitgestelde aandacht. Na de instructie gaat hij met haar in gesprek.  

• -  Hij heeft de verwachting dat tijdens de rekeninstructie de emoties van Lois wat zullen  

zakken, zodat Lois tijdens het gesprek wat ontspannener over haar gedrag, emoties of 
gedachten kan praten.  

 

1 Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij’ gebruikt in de tekst. Waar ‘hij’ staat kan uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen. 
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Regels, waarden en gedragsverwachtingen  

Leerlingen die onze scholen bezoeken weten graag waar ze aan toe zijn: welk gedrag is gewenst en 
welk gedrag kan beter achterwege blijven? Om het pedagogisch handelen van de leraar en het 
gedrag van de leerling beter op elkaar af te stemmen zijn afspraken over de omgang met anderen en 
de schoolomgeving van belang.  

Op scholen zijn vaak algemene schoolregels geformuleerd, zoals:  

• -  We zijn aardig voor elkaar  



• -  We zijn rustig in de school  
• -  We lossen samen problemen op  
• -  We zorgen voor de spullen  

Vanuit deze algemene schoolregels kan in iedere groep worden besproken hoe die regels er 
precies uitzien voor die groep leerlingen, in die klas, in dat jaar. In andere scholen werkt men 
meer vanuit waarden, zoals respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Vanuit die waarden 
kunnen gedragsverwachtingen worden geformuleerd (zie hiervan een voorbeeld op pagina 
10 van deze handreiking: Schoolwide Positive Behavior Support).  

Welke vorm er ook wordt gekozen, het is altijd belangrijk om de regels/waarden/ 
gedragsverwachtingen:  

• -  te visualiseren;  
• -  regelmatig onder de aandacht te brengen (“regel van de week”);  
• -  zelf voor te leven.  

Leerlingen verwachten van ons dat we regels niet alleen vaststellen maar ook dat we ze handhaven. 
Het is de professionaliteit van iedere leraar om dit op gepaste wijze te doen, rekening houdend met 
verschillen tussen leerlingen. Een neutrale manier om regels te handhaven is te zien in dit 
voorbeeld:  
Voorbeeld uit de praktijk  

Leerling aanspreken op regelovertredend gedrag 
Ik zie dat je ... [beschrijving van het gedrag] 
Wat is de regel? (De leerling geeft hier een antwoord) 
Dus ...? (De leerling krijgt de gelegenheid zijn gedrag aan te passen)  

Sommige scholen besteden binnen een bepaalde leeftijdsgroep aandacht aan mediawijsheid. Dat 
blijkt nodig omdat het voorkomt dat er buiten schooltijd onrust ontstaat door kwetsende of 
bedreigende gesprekken binnen een app. Leerlingen komen daardoor soms al geagiteerd binnen. 
Naast de gesprekken die hierover met leerlingen worden gevoerd, is er bij scholen behoefte om 
materialen te gebruiken. Voorbeelden van materialen zijn:  

• -  Whatshappy – hiermee maak je samen afspraken over het gebruik van WhatsApp  
• -  Instagrap – idem maar dan voor Instagram  

Pedagogische reflectie  

Het gedrag van de leerling ontstaat altijd in interactie met de ander: de leraar of de 
klasgenootjes. De ene keer leidt de interactie tot gezellige momenten, de andere keer 
ontstaan er spanningen en strijd. Het typeert de basishouding van de leraar dat hij aan het 
eind van de dag terugkijkt en nagaat hoe de vele interacties met leerlingen zijn verlopen. De 
leraar kan zichzelf én zijn collega’s vragen stellen als:  

• -  Wat gebeurde er?  
• -  Wat dacht ik?  
• -  Wat voelde ik?  
• -  Hoe heb ik gehandeld?  
• -  Wat leer ik hiervan voor een volgende keer?  
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Voorbeeld uit de praktijk  

Het is 15:00 uur, de leerlingen staan op het punt om naar huis te gaan. Sem komt ineens naar leraar 
Bas en breekt voor de ogen van de leraar een potlood doormidden. De leraar is boos en spreekt Sem 
bestraffend toe. Helaas staat het busje te wachten en is er maar weinig tijd om alles uit te spreken.  

Als de leraar het voorval met zijn collega bespreekt, zegt deze: “Draai de tijd eens terug. Wat er 
gebeurde er in jouw klas om 14:55 uur? Om 14:45 uur? Om 14.35 uur? Wat heb je gezien in de 
groep? Had je aandacht voor het groepsproces? Aandacht voor Sem? Had hij een aanvaring? Waar 
was jij? Denk eens terug?”  

Door de vragen van zijn collega realiseert Bas zich dat hij het laatste deel van de middag zo druk was 
met andere zaken dat hij niet meer weet hoe het met Sem ging. Was de boosheid om het potlood 
terecht? Hij besluit om morgen in alle rust en kalmte nog eens met Sem te praten en na te aan wat er 
nu precies is gebeurd.  

Methodisch werken via lessen voor leerlingen  

Leerlingen die dagelijks de scholen en instellingen van de Aloysius Stichting bezoeken, hebben het 
meestal niet gemakkelijk met zichzelf of met anderen. Er is veel psychosociale problematiek.  

Bij een deel van de leerlingen is de sociale problematiek duidelijk zichtbaar in het contact dat de 
leerling heeft met andere leerlingen of met de volwassenen (“interpersoonlijk”). Leerlingen met 
angstig en stemmingsverstoord gedrag hebben vaak moeite met relationele vaardigheden ( “Hoe 
vraag je of je mee mag doen met een spelletje?”), terwijl je bij leerlingen met autistisch gedrag vaak 
problemen bemerkt in de affectieve vaardigheden zoals het inschatten van de gedachten en 
gevoelens van de ander.  

De problematiek kan zich ook uiten in meer “intrapersoonlijke” problematiek: de leerling heeft 
vooral persoonlijke, emotionele problemen. Zo kunnen leerlingen met ADHD veel problemen hebben 
met de zelfsturing, het op tijd op de rem trappen als emoties als boosheid of frustratie opspelen. 
Leerlingen met ernstig oppositioneel, opstandig, agressief en antisociaal gedrag tonen vaak 
problemen in het zelfbesef: het opmerken van een emotie bij zichzelf en deze via taal kenbaar maken 
aan anderen.  

Scholen binnen de Aloysius Stichting zetten een breed arsenaal methodieken in om de psychosociale 
vaardigheden van hun leerlingen te versterken. 
Er zijn scholen die gebruik maken van algemene preventieprogramma’s waarin zowel sociale als 
emotionele competenties via klassikale lessen worden aangeboden. Typerend voor dit soort 
programma’s is dat iedereen op hetzelfde moment dezelfde inhoud krijgt aangeboden.  

Voorbeelden van deze programma’s zijn: - Het PAD-leerplan 
- Leefstijl 
- Kanjertraining  



Bij dergelijke programma’s wordt meestal gebruik gemaakt van allerlei hulpmiddelen zoals een 
emotiethermometer, picto’s, gevoelskaartjes, knuffels en petjes.  
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Voorbeeld uit de praktijk  

Het leren omgaan met heftige emoties: hoe doe je dat? In het PAD-leerplan gebeurt dat bijvoorbeeld 
met een drietrapsmodel:  

STOP: word rustig, tel tot 10, haal diep adem 
DENK: wat is er aan de hand, hoe voel je je, wat kan een oplossing voor jouw probleem zijn? DOE: 
probeer je oplossing uit en kijkt of het werkt  

Naast meer algemene programma’s worden er ook programma’s aangeboden waarin specifieke 
competenties worden getraind, zoals bijvoorbeeld  

• -  Sociale vaardigheidstrainingen  
• -  Rots en water (weerbaarheid, sociale vaardigheden)  
• -  Zelfregulatietrainingen  
• -  TOPs! (omgaan met boosheid, moreel redeneren, sociale vaardigheden)  

Deze trainingen worden klassikaal worden aangeboden of in kleinere groepjes. In zo’n kleiner 
groepje kan een leerling in alle veiligheid werken aan de verbetering van zijn competenties. 
Methodisch werken aan de pedagogische kracht van leraren 
Het werken binnen de Aloysius Stichting doet een groot beroep op de pedagogische kracht 
van de leraren. Met passie en enthousiasme kom je vaak al heel ver in het contact met 
leerlingen. Het blijft echter nodig om voortdurend te onderzoeken op welke wijze de 
professionele kwaliteit van de leraar kan worden vergroot.  

Iedere school heeft alle vrijheid om te werken aan de pedagogische kracht van leraren. Drie 
voorbeelden uit de praktijk:  

Voorbeeld 1: Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS)  

SWPBS is een model waar op drie verschillende niveaus wordt gewerkt aan een positief 
pedagogisch klimaat. Via versterking van de schoolstructuur en het preventief handelen van 
leraren wordt gewerkt aan gedragsverandering bij leerlingen. 
Op het eerste niveau, gericht op alle leerlingen in de groep, wordt o.a. gewerkt aan  

• -  De waarden van de school (zoals bijvoorbeeld respect, veiligheid en verantwoordelijkheid)  
• -  Gedragsverwachtingen, zoals op bijgaande foto:  
• -  Het houden van systematisch toezicht in openbare ruimtes.  
• -  Het bekrachtigen van gewenst gedrag.  
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Op de niveaus 2 en 3 heeft de school de keuze uit een groot aantal intensieve interventies die 
kunnen worden ingezet op het brede continuüm van licht naar ernstig probleemgedrag. Er is 
aandacht voor o.a.  

• -  Systemen die gewenst gedrag belonen  
• -  Zelfmanagement strategieën (controle en inzicht krijgen over het eigen gedrag)  
• -  Escalerend gedrag 

- Gedragsfunctieanalyses  

Het ABC-schema is een voorbeeld van een eenvoudige gedragsfunctieanalyse. Er wordt niet zo zeer 
gekeken naar het gedrag van de leerling (B) maar naar de ontlokkende factoren (A) en de reacties op 
het gedrag.  

A. Wat is de trigger van het gedrag?  B. Het gedrag van de 
leerling  C. Wat volgt er op het gedrag?  

Gedrag van de leraar Gedrag 
klasgenoten Leerstof 
Inrichting  

Meubilair 
Geluiden 
Gebeurtenis buiten het lokaal Etc.  

Verzet 
Agressie Clownesk 
gedrag Etc.  

Reactie van de leraar Reactie van 
klasgenoten  

Het idee van het ABC-schema is dat je zicht krijgt op A en C. 
Vaak spelen meerdere triggers in een situatie. Bij A kun je nagaan hoe je de omgeving zó kunt 
inrichten dat er nog maar weinig triggers overblijven.  

Bij C zijn er meestal twee groepen die kunnen reageren: de leraar en de klasgenoten. Het idee is dat 
hun reactie het gedrag in stand houdt, versterkt of doet afnemen. Zo kan bijvoorbeeld hardop 
lachen door medeleerlingen het ongewenste gedrag van een leerling versterken.  

Een leraar kan n.a.v. een ABC-schema besluiten om het gedrag van een leerling (B) te beïnvloeden 
door te werken aan de triggers (A) en/of de reactie van die volgen op het gedrag (C).  



Voorbeeld 2: Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet (NAGW)  

NAGW is een pedagogische stroming die getypeerd kan worden als een autoritatieve opvoedstijl (zie 
ook het schema):  

 

 

Eisend  

 

 

Niet-eisend  

 

Responsief  

 

Autoritatief  

 

Permissief  

(De relatie is goed maar de leerling kan doen 
wat hij wil).  

 
Niet-
responsief  

 

Autoritair  

(In het contact met de leerling is er 
sprake van macht en afstand).  

Anti-autoritair  

(Er is geen verbinding met de leerling. De 
volwassene heeft de leerling opgegeven).  
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Bij deze opvoedstijl draait alles om nabijheid en steun voor de leerling in plaats van afstand en 
gehoorzaamheid. Deze responsieve stijl van de leraar wordt gecombineerd met het gezag dat hoort 
bij de positie van de leraar. Dat betekent dat in het contact met de leerling wel degelijk eisen worden 
gesteld. Een leerling wordt niet afgewezen als persoon, het is het gedrag dat als positief of negatief 
wordt beoordeeld.  

Voorbeeld 3: Fasenmodel Giel Vaessen  

Vaessen heeft een overzichtelijk model waarbij grensoverschrijdend gedrag wordt gecombineerd 
met consequenties. Het grensoverschrijdende gedrag wordt in vier categorieën geplaatst waarna 
scholen zelf kunnen nagaan wat zij binnen de context van de school een passende consequentie 
achten.  

Grens- overschrijdend 
gedrag  

 

 

Categorie  
Typering gedrag  

 

Consequentie  
A  Zeuren  ...  
 

B  

Grof taalgebruik/verbale agressie op 
omgeving  

 

...  
 

C  
Verbale agressie op/over persoon  

 

...  



 

D  

 

Fysieke agressie op persoon of spullen  

 

...  

 

4. Smal pedagogisch handelen  

In de praktijk wordt het pedagogisch handelen tijdens de “moeilijke momenten” danig op de proef 
gesteld.  

Moeilijke momenten zijn die momenten waar een situatie in korte tijd escaleert. Van de eerder 
beschreven preventieniveaus is dit het vierde niveau, het curatieve niveau waar de sociale veiligheid 
in het geding is.  

Het pedagogisch handelen tijdens moeilijke momenten vraagt om een scherp bewustzijn, 
doortastendheid en een kalme gemoedstoestand. Het handelen kan bijvoorbeeld nog concreter 
worden gemaakt als er een onderscheid wordt gemaakt naar drie fasen: voor, tijdens en na het 
moeilijke moment.  

Voor  

• -  De leraar is alert op gedragsontlokkende factoren (triggers). Hij probeert te voorkomen 
dat leerlingen getriggerd raken door het bieden van een duidelijke structuur tijdens de les en 
tijdens lesvrije momenten. De leerkracht is een toonbeeld van voorspelbaarheid, evenwicht, 
rust en vriendelijkheid.  

• -  Als de leraar enige agitatie bemerkt, probeert hij de emotionele spanning te verminderen 
door een grapje te maken, door de emoties van de leerling te benoemen of door de leerling 
af te leiden van de gedragsontlokker.  

• -  Mocht de spanning verder oplopen, dan zorgt de leraar ervoor dat hij door zijn 
opmerkingen en gedrag geen olie op het vuur gooit. Het pedagogisch handelen kenmerkt 
zich door kalmte in de bewegingen, rust in de stem en een zelfverzekerde houding. De leraar 
herinnert de leerling aan eventuele afspraken of gedragsverwachtingen en vraagt de leerling 
zijn gedrag te heroverwegen en aan te passen.  
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Tijdens  

• -  Bij escalatie van het gedrag is het handelen van de leraar gericht op het creëren van een 
veilige situatie voor iedereen die zich in de ruimte bevindt. Er wordt zoveel mogelijk 
gehandeld volgens het protocol.  

• -  Tijdens een escalerende situatie is de leraar ook gericht op het welzijn van de leerling die 
de controle over zichzelf heeft verloren. De leraar is nabij en laat voelen dat hij “er is” voor 
de leerling. Er hoeft niet gesproken te worden, de leerling moet vooral voelen dat de leraar 
geen bedreiging vormt.  



• -  Als de situatie te onveilig wordt, grijpt de leraar fysiek in. Ook hier geldt dat het protocol 
‘Handelen bij verbale en fysieke agressie van leerlingen’ wordt gevolgd.  

Na  

• -  Als de leerling gekalmeerd is, de emoties bij iedereen zijn gezakt, volgt er een gesprek. In 
dit gesprek wordt samen met de leerling nagegaan wat er precies is gebeurd. De leraar toont 
begrip voor emoties en gedachten, maar is duidelijk over het getoonde gedrag. Het gedrag 
wordt beschouwd in het perspectief van eerder gemaakte afspraken met de leerling en/of de 
algemeen geldende gedragsverwachtingen.  

• -  Indien van toepassing bespreekt de leraar de eigen rol tijdens het moeilijke moment. Als 
de leraar onjuist heeft gehandeld dan wordt dit eerlijk besproken en zo nodig worden 
excuses gemaakt.  

• -  Afhankelijk van eerder gemaakte afspraken (waaronder het protocol) wordt de leerling de 
kans geboden om te herstellen wat hij (op relationeel vlak) kapot heeft gemaakt. 
Soms volgt er een sanctie. Deze sanctie komt niet uit de lucht vallen maar is bij alle leerlingen 
in het kader van voorspelbaarheid bekend.  

Tijdens dit nagesprek kan er ook een actieplan worden gemaakt. De leraar bespreekt met de 
leerling hoe hij een volgende keer kan reageren als hij wordt uitgedaagd door andere 
leerlingen of als hij merkt dat in een spannende situatie emoties als verdriet, frustratie of 
woede de overhand krijgen.  

• -  Elk gesprek met de leerling eindigt met een uitgestoken hand van de leraar. Wat geweest 
is, is geweest. Er wordt begonnen met een schone lei.  

In het kader van preventief pedagogisch handelen is scholing en training van medewerkers van groot 
belang. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de scholing en training die zij in hun 
professionaliseringsplan opnemen.  

 


