
OMGAAN MET GEDRAGSPROBLEMEN
Hoe stimuleer je als leerkracht de sociaal-emotionele 

ontwikkeling bij leerlingen met gedragsproblemen?
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Inleiding
Leerkrachten ervaren soms problemen bij 
een stagnerende sociaal-emotionele ontwik-
keling van een leerling of meerdere leerlin-
gen. Dit geldt vooral voor externaliserende 
problemen (Horeweg, 2017): problemen 
waar anderen last van hebben, zoals ge-
dragsproblemen en impulsiviteit.  Voor in-
ternaliserende problemen: problemen waar 
vooral het kind zelf last heeft, zoals angst en 
somberheid, geldt dat ze vaker onzichtbaar 
blijven voor de leerkracht. Beide soorten 
problemen hebben een negatieve invloed op 
het kind in algemene zin en specifiek voor 
de schoolprestaties. Hoe kan een leerkracht 
hierbij handelen? 

Sociaal-emotioneel leren.
Wat wordt er verstaan onder sociaal-emo-
tioneel leren? Hiervoor onderscheiden Van 
Doorn en Verheij (2008) vijf competenties, 
te weten: 
• besef hebben van jezelf
• zelfmanagement
• besef hebben van de ander
• relaties kunnen hanteren 
• keuzes kunnen maken (zie tabel 1). 

Kinderen maken in deze vijf competenties 
een ontwikkeling door en hierin worden ver-
schillende categorieën onderscheiden: 4 tot 
8 jaar, 8 tot 11 jaar en 11 tot 13 jaar. Het is 
van belang dat een leerkracht kennis heeft 
van deze ontwikkeling, omdat het sociaal-
emotionele leren hand in hand gaat met het 
academische leren (Payon et al., 2008). Te-
genwoordig zijn er veel methoden en lespak-
ketten die speciaal op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling gericht zijn, bijvoorbeeld Kan-
jertraining, KiVa, Leefstijl, etc. 

- J. Geleijnse -

Drie aandachtsniveaus voor het sociaal-
emotionele leren
Van Overveld (2014) zegt dat ieder kind 
ondersteuning op pedagogisch gebied no-
dig heeft. Hij gaat uit van drie niveaus (Van 
Overveld noemt dit preventies):

1. Primair niveau. Waarbij goed klassenma-
nagement moet zorgen voor een veilig 
klimaat (zie leerwerkkaart Klassenma-
nagement). Een veilig leerklimaat maakt 
onderdeel uit van de basisbehoeftes van 
alle leerlingen (zie figuur 1). Op dit ni-
veau is het van belang dat er schoolre-
gels zijn. Dit niveau hoort bij wat in pas-
send onderwijs ‘basisniveau’ heet; wat 
iedere leerkracht moet kunnen bieden in 
de eigen groep. Voor de voorbeelden van 
interventies zie volgende paragraaf.

relatie met ander

Tabel 1. Overzicht van de vijf groepen sociaal-emotionele com-
petenties (Payton, et al. 2008; Van Overveld, 2014, p. 77).

VoorbeeldenSociaal emotioneel 
competentiegebied



2. Secondair niveau. Dit betreft klein per-
centage van de leerlingen (zie figuur 1), 
zogenaamde risicoleerlingen. Dan gaat 
het om een enkeling die aan primaire in-
terventies niet genoeg hebben.  Leerlin-
gen laten gedragsproblemen zien, maar 
vaak in een bepaalde situatie, nog niet 
structureel en de problemen zijn er sinds 
kort. De intensiteit van het probleem is 
laag en de hinder is nog beperkt. Ook dit 
niveau valt in passend onderwijs onder 
het basisniveau.

3. Tertiair niveau. Voor deze leerlingen zijn 
de maatregelen op het primaire en se-
condaire niveau nog niet voldoende. Hier 
valt een zeer kleine percentage van de 
kinderen onder (zie figuur 1). Dit niveau 
valt in de termen van passend onderwijs 
onder ‘extra ondersteuning’. Hierbij zijn 
altijd externe hulpverleners/ begeleiders 
betrokken. 

 

Interventies op primair niveau.
Op dit niveau is het klassenmanagement van 
belang. Van Overveld (2014) introduceert 
de term gedragsbouwstenen; een effectieve 
gedragsinterventie van de leerkracht. Naast 
het prijzen van gedrag zijn er veel moge-

lijkheden: peer-to-peer geschreven waarde-
ring, motivatieprijzen die te verdienen zijn, 
‘loterij’ waarbij de leerling een ruilversterker 
ontvangt of verzamelt.  Een ander categorie 
gedragsbouwstenen zijn groepsantwoorden 
(in koor antwoorden), non-verbale aanwij-
zingen, stoplicht, coöperatief spel, naam-
stokjes, versla de timer. 

Als reactie op bepaald gedrag kunnen ook 
bouwstenen gebruikt worden als time-out, 
self-modeling (leerling oefent zelf gewenst 
gedrag), lichamelijke aanrakingen en schild-
padtechniek (leerling kruist armen voor borst 
en ademt diep in en uit, zegt bepaalde woor-
den tegen zichzelf). Tevens spelen zaken uit 
het klassenmanagement een rol als afspra-
ken over geluidsniveau (lineaalstem). Een 
gekke prijzenparade voor de gehele groep, 
elastieken schieten op het plein, wedstrijdje 
armworstelen, één minuut armscheten ma-
ken, etc. 

Een leerkracht kan zich op het primaire ni-
veau richten op de gehele groep en bedenkt 
dan welke ondersteuningsbehoefte de groep 
heeft. Hiervoor is het zaak goed de situatie 
vast te stellen door middel van observaties, 
sociogram, leerlingvolgsysteem voor ge-
drag, testen en/of vragenlijsten (Van Over-
veld, 2014) of de prikkelmeter die de zin-
tuiglijke prikkelverwerking ‘meet’ (Thoonsen 
& Lamp, 2016). Het blijkt dat leerkrachten 
niet altijd in staat zijn alle emoties goed aan 
leerlingen af te lezen. In lopend onderzoek 
van Fischer, Sumter en Jellesma van de Uni-
versiteit van Amsterdam gaat men ervan uit 
dat leerkrachten zich kunnen trainen in het 
aflezen van emoties door middel van EMO-
RECO; een app waarin het lezen van emo-
ties geoefend kunnen worden. 

Om interventies (gedragsbouwstenen) op 
het eerste niveau te plannen kan je als leer-
kracht gebruik maken van een groepsplan 
gedrag (Van Overveld, 2014) waarin, naast 
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Figuur 1. Aantal leerlingen per niveau die baat hebben bij 
preventies op dat niveau (naar Van Overveld, 2014).

Tertiair
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85-90% van de leerlingen



de ondersteuningsbehoefte, evaluatiewijze 
en organisatie van de gekozen interventie 
beschreven worden. Tevens worden de fa-
sen van de groepsvorming vastgesteld en 
wordt bepaald aan welke sociaal-emotionele 
competentie planmatig aandacht zal worden 
besteed met gerichte doelen (zie bijlage 1). 

Strategieën voor de leerkracht op pri-
mair niveau bij individuele leerlingen.
Naast het zich richten op de gehele groep is 
het nodig strategieën toe te passen bij in-
dividuele leerlingen (zie tabel 2). Als eerste 
moet genoemd wordt dat precorrectie een 
belangrijke interventie is. Kounin (1977) 
spreekt hierbij van ‘withitness’; de leerkracht 
weet wat er gebeurt in alle hoeken van de 
klas op alle tijden en het bewust zijn van 

het Ripple-effect; de leerkracht beïnvloedt 
bij correctie van een leerling ook de leer-
lingen die er dichtbij zitten. Kounin noemt 
tevens als proactieve strategieën soepele 
lesovergangen, waarbij leerlingen actief en 
aandachtig worden gehouden, feedback op 
progressie en variatie in de lessen, zodat 
leerlingen niet verveeld raken. 

Als leerkracht kun je een verschillende ma-
nieren gaan handelen als reactie op een ge-
dragsprobleem van sommige kinderen (Van 
Overveld, 2014). Je kunt ten eerste omgaan 
met verstoringen. Hierbij is het handig jezelf 
drie vragen te stellen; 
• Reageer je direct of stel je het uit? 
• Benader je de leerling op een positieve of 

negatieve manier? 
• Is het onwil of heeft het kind te weinig 

vaardigheden?

Ten tweede kun je het gedrag negeren. Het 
is namelijk vaak het geval dat een leerling 
onbewust aandacht wil. Soms wordt  het ge-
drag van de leerling erger; dan is het van 
belang ook daarop niet te reageren. Anders 
wordt het ergere gedrag bekrachtigd en zal 
de leerling dit voortaan inzetten. Het is van 
belang daarbij de klas te betrekken, omdat 
zij ook niet moeten reageren op dit nieuwe 
gedrag. Tevens is het van belang dat de 
leerkracht ander gedrag van deze leerling 
positief benadert.

Ten derde kan de time-out ingezet worden 
als middel. Dit kan de leerkracht doen, maar 
ook kan het kind zelf dit middel inzetten 
wanneer het merkt dat het misgaat. Als mid-
denweg kan de leerkracht ook een suggestie 
geven aan de leerling om een time-out te 
nemen. Een time-out kan een andere plek 
in de klas zijn of de tafel van deze leerling 
kan gedraaid worden, een andere plek en 
niet meer deelnemen, echt gescheiden van 
de groep worden of met werk naar een an-
dere klas.
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VoorbeeldenInterventie

Andere plek
Tafel omgedraaid

Andere plek en niet meer meedoen
Echt gescheiden van de groep en 

niet meer meedoen
Naar andere ruimte buiten lokaal

Tabel 2. Overzicht van interventies op primair niveau (naar Van 
Overveld, 2014).



Ten vierde kan een leerkracht gedegen re-
flecteren op zijn hande-
len door na te gaan welke 
voorkeuren hij heeft en 
welke waarden en normen 
hij met name hanteert. 
Hierbij kunnen de leer-
werkkaarten over reflectie 
en over pedagogische tact 
geraadpleegd worden.

Ten vijfde kan een leer-
kracht straf uitdelen. Straffen blijkt effectief 
te zijn, maar van belang is te weten dat die 
leerling besmet raakt, de leerkracht onge-
wenst gedrag zelf vertoont, straf geen alter-
natief  en een noodgreep is, straf zorgt niet 
voor verandering van gedrag. Bestraf altijd 
het gedrag en niet de persoon zelf en hou 
in de gaten dat het ook negatieve gevolgen 
kan hebben voor de groep. Straffen kan op 
verschillende manieren:
• Wegnemen van plezierige gevolgen. Bij-

voorbeeld een leerling kaartjes geven en 
bij ongewenst gedrag een kaartje wegne-
men. Wanneer er geen kaartje meer over 
is volgt er geen beloning. Of de time-out 
van hierboven.

• Straf uitdelen. Mogelijke straffen: mate-
riële straf (iets inleveren), sociale straf 
(standje van leerkracht), activiteitenstraf 
(niet mogen buiten spelen), overcorrectie 
(leerling het gedrag erg veel laten herha-
len zodat dit veel minder effectief is) en 
tijdstraf (nablijven). 

Het secundair niveau.
Hierbij gaat het om interventies voor som-
mige kinderen (7 tot 10 procent; zie figuur 
2). Bij sommige van deze kinderen is het ge-
drag duidelijk en hebben anderen er last van 
(externaliserend gedrag, bijvoorbeeld vaak 
ruzie maken of met spullen door de klas 
gooien), bij andere kinderen is het minder 
zichtbaar en heeft de leerling er zelf last van 
(internaliserend gedrag, bijvoorbeeld ang-

stig, extreem verlegen of verdrietig)  (Van 
Overveld, 2014). Bij deze groep leerlingen is 
een verdere analyse nodig om tot een goede 
aanpak te komen. Bij een analyse van het 
onderontwikkeld gedrag wordt niet alleen 
gekeken naar de risicofactoren maar ook 
naar de beschermende factoren. 

Tevens wordt gekeken of er een interactie-
probleem is tussen leerkracht en leerling of 
tussen leerlingen onderling, want volgens 
Créton en Wubbels (1984) en Verstegen en 
Lodewijks (2014) werkt het verhelderend 
wanneer een stagnatie in de sociaal-emoti-
onele ontwikkeling/gedragsprobleem wordt 
benaderd als interactieprobleem. Zij gebrui-
ken de Interactieroos van Leary als model 
hierbij, waarbij het van belang is dat er ge-
keken wordt naar het interactionele gedrag 
van leerkracht-leerling of leerlingen onder-
ling. Een uitgangspunt in de Roos van Leary 
is dat gedrag gedrag oproept (zie leerwerk-
kaart gesprekken voeren). Verstegen en Lo-
dewijks stellen dat het probleem verminderd 
kan worden door juist te reageren vanuit de 
roos van Leary én dat op de tekortgebieden 
de sociale vaardigheden aangeleerd kunnen 
worden. Het is van belang de situatie goed in 
kaart te brengen en daarvoor zijn de BOTS 
(boven-onder-tegen-samen) vragenlijsten 
opgesteld (Vertegen & Lodewijks, 2014, zie 
ook www.interactiewijzer.nl). Zo kijkt niet 
alleen de leerkracht naar het kind, maar ook 
naar zijn eigen pedagogische stijl.

Een andere manier van kijken, namelijk via 
de prikkelverwerkingstheorie (Thoonsen & 
Lamp, 2016), zorgt er soms voor een andere 
strategie bij een individuele leerling toe te 
passen. De leerkracht kan dan strategieën 
oefenen met dit kind die hij dan kan toepas-
sen wanneer hij dit nodig vindt (bijvoorbeeld 
een gehoorbeschermer of woorden opschrij-
ven tijdens een instructie of friemelen met 
een elastiek tijdens het lezen of een adem-
halingsoefening toepassen). 
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Vaak is het handig om een gedragsfunctie-
analyse te maken, waarin gekeken wordt 
welk voordeel het gedrag de leerling ople-
vert. Dit kan je als leerkracht doen of een 
buitenstaander vragen te observeren of door 
in gesprek te gaan met de leerling over het 
ongewenste gedrag en over wat maakt dat 
hij dit doet (Lane, Bruhn, Crnobori & Men-
zies, 2017). 

In het plan voor sommige kinderen bepaal 
je als leerkracht niet alleen de onderwijsbe-
hoefte van de leerling, maar beschrijf je ook 
je eigen ondersteuningsbehoefte. Zo kan een 
doel zijn dat leerling M. haar emoties kan 
uiten. De leerkracht gebruikt hiervoor dan 
emotiekaarten en gaat dit oefenen met haar 
(Van Overveld, 2014). Als ondersteunings-
behoefte kan hij dan een gedragsspecialist 
vragen om te komen observeren of filmen of 
een collega om feedback vragen. In preven-
tiegebied 2 wordt er binnen school overlegd 
met elkaar; leerkracht met intern begeleider 
of gedragsspecialist, zodat er een gedegen 
plan gemaakt wordt. Naast analyseren van 
het probleem en overleg met anderen is het 
ook raadzaam om een gesprek met het kind 
aan te gaan en zo risico- en beschermende 
factoren te achterhalen. Tevens zijn ouders 
een bron van informatie en moet er op se-
cundaire niveau in gesprek worden gegaan 
met de ouders. In het groepsplan worden 
zowel de strategieën van de leerkracht als 
een interventies beschreven (zie bijlage).

Mogelijke interventies van de leerkracht 
op niveau 2.
Hiernaast staat een tabel met mogelijke in-
terventies volgens Van Overveld (2014) met 
een korte beschrijving. 
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Tabel 3. Overzicht van mogelijke interventies op niveau 2 (naar 
Van Overveld, 2014).

Korte omschrijvingInterventie



Niveau 3.
Dit is een grote ontwikkelingsachterstand op 
sociaal-emotioneel gebied of het probleem-
gedrag van enkele (hoog risico)leerlingen. 
Hierbij wordt een nog meer gedegen ana-
lyse gemaakt met behulp van een gedrags-
functieanalyse. Er wordt een hypothese op-
gesteld met name voor de functie van het 
gedrag, want een leerling houdt dit gedrag 
in stand omdat het hem iets oplevert. Naast 
het al eerder genoemde aandacht als functie 
zijn er nog meer functies mogelijk:
• verovering (voorwerp),
• gedrag vult leegte of onrust in 
• ontsnapping (leerling vindt tekenen erg 

lastig). 

Hierbij is het ABC-schema (zie tabel 4) han-
dig, waarin
A staat voor Antecedents (trigger)
B voor Behavior (gedrag leerling) 
C voor Consequents (gevolgen).

Er zijn directe triggers (bijvoorbeeld een 
duw van een ander kind) en indirecte trig-
gers (bijvoorbeeld slaapgebrek). Deze trig-
gers kunnen komen van de leerkracht, an-
dere leerlingen, omgeving (bijvoorbeeld 
geluiden) en/of leerstof (te makkelijk/ moei-
lijk, saai, enz.). 

Tevens is het bij niveau 3 van belang om in 
overleg te gaan met deskundigen of op zoek 
te gaan naar betrouwbare informatie (Van 
Overveld, 2014). Voorbeelden zijn het Lan-
delijk kenniscentrum kinder- en jeugdpsy-
chiatrie, Nederlands jeugdinstituut, ouder-

vereniging Balans en het Trimbosinstituut. 

Een ander heel belangrijk aspect is het aan-
gaan van een persoonlijke band met de leer-
ling. Het blijkt dat een veilige hechting met 
leerkracht invloed heeft op de gedragspro-
blemen. In dit kader zijn er vragenlijsten 
ontwikkeld; de LLRV (leerling leerkracht re-
latie vragenlijst) is een instrument waarmee 
de perceptie van leerkrachten aangaande 
hun relatie met individuele leerlingen nauw-
keurig vastgesteld kan worden op drie ge-
bieden; 
• conflict
• nabijheid 
• afhankelijkheid (Koomen, Verschueren & 

Pianta, 2007). 

Ook op dit niveau is de interactieroos van 
Leary een handig instrument met bijbeho-
rende vragenlijsten (zie boven). Een Child 
Behavior checklist, COTAN documentatie en 
bij Toetswijzer onder het kopje sociaal-emo-
tioneel zijn diverse vragenlijsten en testen 
te bekijken. Deze kunnen ingezet worden 
om de voortgang te meten.
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B
Behaviour
(gedrag)

C
Consequenties

A
Antecedents 

(trigger)

Tabel 4. Het ABC-schema (Van Overveld, 2014, p. 204).
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Opdrachten:

1. Op het niveau van preventie 1: vul het groepsplan gedrag (bijlage 1) in en ga zorgvuldig 
na wat de onderwijsbehoefte van de groep als geheel is. Hiervoor kun je instrumenten als 
vragenlijsten, het sociogram of de prikkelmeter gebruiken.

2. Verdiep je in de vijf competenties van de sociaal-emotionele ontwikkeling en ga na welke 
competentie aandacht vereist van jou in jouw groep.

3. Vul een BOTS-lijst in voor jezelf en door het kind (http://www.spoe.nl/media/attach-
ments/bots-vragenlijsten_uit_interactiewijzer_2010.pdf). Maak mede aan de hand daar-
van een strategie en interventie.

4. Vul een ABC-schema in voor een risicoleerling. Bij oudere kinderen: laat de leerling zelf 
ook meedenken en invullen. Bedenk ook alvast een handeling die jij als leerkracht en mis-
schien ook de klas kan gaan doen bij een uitbarsting.
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Bijlage1. Groepsplan gedrag voor preventieniveau 1 de 
hele groep:

Leerkracht/leerkrachten:      
Groep:

Ondersteuningsbehoefte:     
 

De leraar

Fase in groepsvorming     

□ forming  □ norming  □ storming  □ 

Ondersteuningsbehoefte van de groep:     
 

Sociaal-emotionele competenties waar in de groep aandacht aan besteed moet worden:

□ Besef hebben van jezelf
□ Zelfregulatie
□ Besef hebben van de ander
□ Relaties kunnen hanteren
□ Keuzes kunnen maken

Te bereiken doelen:

Groepsactiviteiten:

Wijze van meten effecten:

Organisatie:

Van Overveld (2014, p 29).

Bijlage 2. Groepsplan gedrag voor preventieniveau 2 voor 
sommigen:

Van Overveld (2014, p 133).

Ondersteuningsbehoefte:     
 

De leraar

Naam van de leerling:

Onderwijsbehoefte:

Te bereiken doelen:

Welke beschermende factoren krijgen extra aandacht?

Ondersteuningsactiviteiten (interventies en strategieen van de leerkracht):

Wijze van meten effecten:

Organisatie (waaronder contact met ouders):

Van Overveld (2014, p 29). Didactisch ontwerp: W. Plomp en J. Geleijnse © 2018, AOIS STAIJ (HvA/STAIJ)


