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Incena, studiecentrum Inclusie & Enablement  
Isos Kenniscentrum 

O2-project 

Waarom zit hij in mijn klas? 

“Dit jaar heb ik een kindje met down syndroom. 
Hij zegt niks, kan met moeite communiceren. 
Hij stoort altijd de anderen, soms door 
agressief te zijn. Hij vraagt zoveel aandacht ... 
Ik heb het gevoel dat ik de hele dag met hem 
alleen bezig moet zijn. Hij verstaat mij ook 
niet. Waarom is hij hier? Hij zal toch nooit naar 
het secundair onderwijs gaan ... wat is dan de 
zin! ... Hij zal hier toch niets leren ... Ik kijk niet 
echt uit naar dit schooljaar ... (zucht)” 

Juf 3de kleuterklas 

Ik heb al van alles geprobeerd … 

Ria, lkr, 35j 
“Dit jaar heb ik een zware klas ... meer leerlingen, meer 

probleemgevallen ... bv Kenny ... het eerste deel van de 
dag, dat gaat nog ... maar de rest van de dag ... niets mee 
aan te vangen ... Niet opletten, de les storen, de aandacht 
opeisen, soms echt agressief reageren naar de anderen 
en als ik tussenbeide kom, nog een grote mond opzetten 
ook! Andere LLNn vinden dat dan weer grappig ... 
Belonen, straffen, nota’s in de agenda, een contract, uit de 
klas zetten, een gesprek met de ouders ... ik heb al van 
alles geprobeerd ... het wordt alleen maar erger ... Het zal 
weer overleven worden dit schooljaar ...” 
    Het is halverwege november ...   

Omgaan met gedrag vanuit  
contextueel en relationeel 

perspectief 
(aan de slag) 

beno.schraepen@ap.be,  
Incena, studiecentrum Inclusie & Enablement  

Isos Kenniscentrum 
O2-project 
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Kwalitatieve Ondersteuning? 

Gericht op  
Inclusie 

Samenwerken 
Begeleiden 
Coachen 

Leren 

Ondersteunings- 
vragen Thuis 

Leerling 
Leerkracht  
Klas/School 

multidisciplinaire context 

Gedrag? 

Gedrag, Uitdagend gedrag, Signaalgedrag 
Probleemgedrag, Gedragsproblemen, Gedragsstoornissen? 

Gedragsproblemen, Gedragsstoornissen,  
Emotionele problemen ...  
(DSM-V http://www.dsm5.org)  

•  ASS (Autisme, Asperger, ...) 
•  ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity 

Disorder) 
•  ADD  (Attention-Deficit Disorder) 
•  PDD-NOS (Pervasive Developmental 

Disorder-Not Otherwise Specified)   
•  NLD (non verbal learning disorder), 
•  Hechtingsstoornis, Gilles de la tourette,  
•  ODD (Oppositional Defiant Disorder) 
•  Angst, Agressie, Pesten, PTSD, 

Depressie, 
•   .... 
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Wat is het probleem met (probleem)gedrag? (poll) 

We kunnen 
dat gedrag 
wel afleren!  

Die leerling 
moet 
veranderen! 

Probleemgedrag komt 
niet voor zolang je 
streng genoeg bent! 

Zolang er thuis 
niets verandert, 
kunnen we toch 
niets doen … 

Als je de oorzaak 
niet kan aanpakken, 
kan je niets doen 

uit de praktijk 

Bepaald gedrag wordt vaak te vroeg als 
‘problematisch’ benoemd 

² Bepaald gedrag is eigen aan de ontwikkelingsfase waarin 
een kind zich bevindt 

² Jongens stellen ander gedrag dan meisjes, in het 
onderwijs regeert een vrouwelijke norm mbt gedrag 

² Gedrag wordt ‘weggesanctioneerd’ en legt een bodem 
voor meer problematisch gedrag en demotivatie 

² De leerkracht zet zich schrap gezien de 
voorgeschiedenis van bepaalde leerlingen 

Jongens zijn 't, van Pietje Bell tot probleemgeval  
Auteur: Angela Crott  

uit de praktijk 

Bepaald gedrag wordt vaak te laat als ‘probleem’ 
erkend  
 

²  Het is geëscaleerd … leerkracht en leerling zitten al in 
een negatieve spiraal,  

²  Wanneer we iets als een probleem erkennen vraagt dat 
extra werk, we proberen dat zo lang mogelijk uit te 
stellen, onder controle te houden (we hebben al genoeg 
werk) 

²  Leerkrachten zijn opgeleid om zelfstandig (en alleen) te 
werken; ze vinden dat ze het zelf moeten kunnen 
oplossen 
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uit de praktijk 

We communiceren niet graag over 
probleemgedrag in de klas met collega’s 
 

² Je wordt er door bepaalde collega’s op ‘afgerekend’ (“bij 
mij is hij zo niet hoor”) 

² Het geeft blijk van weinig autoriteit of gezag (“Mijn gezag 
wordt ondermijnd.” …) 

² Het lijkt of je het niet alleen aan kan, je lijkt niet 
professioneel 

² Het wordt geassocieerd met een persoonlijk falen, het 
wordt persoonlijk (“Die leerling respecteert mij niet.”…) 

² De leerkracht gaat vaak creatiever om met 
leerproblemen dan met gedragsproblemen 

Wist je dat … (poll) 

•  Gedragsproblemen zijn multi-factorieel 
•  kindfactoren (erfelijk, neurobiologisch, persoonlijkheid, …) 
•  omgevingsfactoren (situatie, pedagogische bekwaamheid, 

leeftijdsgenoten, …) 
•  combinaties 

•  Gedragsveranderingen zijn begrensd:  
•  erfelijkheid, temperament, neurobiologisch. 

•  Gedragsbehandelingen zijn geen wondermiddelen: 
•  medicatie, therapie, multi-modale aanpak  

•  Aanpak vraagt inspanningen, engagement en 
creativiteit 

De Lk en/of LL loopt vast  

Vanuit zijn/haar  

•  Praktijk  
•  Perspectief   
•  Kennis, denken, gevoel 
•  Handelingsmogelijkheden 
•  Waardensysteem 
•  … 

Gedrag herkaderen 

Contextueel en relationeel 
perspectief  

(filmpje) 
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Herkaderen? 
Een ander perspectief leidt tot anders handelen 

filmpje 

Gedrag is reactie 

Uitgangspunt:  
 “Wet van actie-reactie.” 
  

•  Een reactie op wat?  
•  Welke keten ging er aan vooraf? (observatie!) 
•  Is het een reactie op stress? Stress als gevolg 

van wat? Is het een manier om iets te 
verwerken? 

•  Opletten voor oorzaak-gevolg denken 
•  … 

Gedrag is communicatie 

Uitgangspunt:  
 “Je kan niet niet communiceren.” 

•  Wat zou de leerling via dat gedrag willen 
communiceren?  

•  Wat zijn de mogelijkheden van de leerling om 
iets in communicatie te brengen? 

•  Op wat tracht de leerling met zijn gedrag de 
aandacht te vestigen? 

•  Welke betekenis kan je geven aan dat gedrag? 
•  … 

Gedrag is relationeel 
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Gedrag is relationeel 

Uitgangspunt: 
 “Gedrag ontstaat in relatie.” 

 
•  In gedrag komt tot uiting hoe we in relatie staan 

tot elkaar 

•  De relatie LK-LL, school-LL is een 
machtsrelatie gebaseerd op hiërarchie, kennis, 
macht en autoriteit …  
² Hoe wordt je als LL zichtbaar in een hiërachische 

relatie? 

Gedrag is relationeel 

•  Hoe spreekt de Lk over de LL (en omgekeerd)? 
² Welke beeldvorming wordt gegeven? 
² Hoe wordt over elkaar gesproken?  
² Kan er nog positief gesproken worden? 
² Worden vooroordelen zichtbaar? 
² Hoe wordt gedrag geïnterpreteerd? Praten we over 

hetzelfde?  Bv. actief-druk-hyperactief  

•  Is/was er dialoog mogelijk? 
•  Tip: 2x10 methode  

Gedrag is relationeel 

•  Wat wordt zichtbaar van LK en LL in het 
gestelde gedrag en de omgang daarmee? 
² Denkt de LK dat hij/zij dat gedrag kan veranderen? 
² Is er sprake van selffullfilling prophecy 

•  Wat leren we over de persoonlijkheid, 
ervaringen, mogelijkheden van iemand 

•  In het gedrag zit een uitnodiging/uitdaging 
² Om in relatie te gaan 
² Om te leren over elkaar 
² Een betere leerkracht te worden 
² … 

Gedrag is contextueel 

•  Uitgangspunt: 
 “Gedrag staat niet op zichzelf.”  

•  Gedrag wordt beïnvloed, bepaald (uitgelokt?) door 
de context waarin het plaatsvindt. 

•  Wie of wat is de context? 
•  De klas (LK + LLn) 
•  De leercontext (bepaald door de LK) 
•  De klas in de school 
•  De school in de buurt 
•  … 
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Gedrag is contextueel 

•  Hoe tracht de LL zich aan te passen aan de 
context? 

•  Waar botst de LL op om tot leren en 
participeren te komen? 

•  Wat is de status van de LL binnen de groep?
(Gedrag is niet het probleem van die LL alleen) 

•  Hoe reageren andere leerlingen, leerkrachten 
op die situatie? Wat doet dat met de Lk? 

Gedrag is contextueel 

•  Wat met de thuiscontext? 
² Wat breng de LL mee uit de thuiscontext 
² Hoe groot is het verschil met de thuiscontext? 

•  Gezinsproblemen zijn op korte tijd moeilijk te 
veranderen ! 

•  (bv, scheiding, ziekte, multiproblem, overlijden, financiële problemen, …). 

•  Begeleiding gezinsproblemen lost 
gedragsproblemen niet op! 
•  Meer zelfs, de extra steun van de leerkracht nodig. 

Gedrag is contextueel 

•  “als je die ouders kent …”:  
² gezinsproblemen spelen vaak een rol, maar het 

mag geen vooroordeel worden 
 
•  “als er thuis niets gebeurt, kunnen wij ook 

niets doen, wij kunnen dat toch niet oplossen 
…”  
² Dat oplossen behoort vaak niet tot de 

mogelijkheden van de leerkracht,  
² Een goede communicatie = noodzakelijk 

Focus van ondersteuning 

•  Welbevinden van alle partijen 
•  Het verruimen van 

handelingsmogelijkheden van LK en LL 

•  Het creëren van een klimaat 
² Dat bepaald gedrag voorkomt (preventief) 
² Waarin gedrag mag voorkomen 
² Dat toelaat om rond gedrag aan de slag te 

gaan? 
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Reflectie 

Beeldvorming 

Verkenning 

Herkaderen 

Samen komen 
tot nieuwe 
inzichten 

Samen komen 
tot nieuwe acties 

Uitvoeren, 
proberen, 

experimenteren 

“Het is makkelijker  
door de situatie te veranderen  

het gedrag te veranderen  
dan  

door het gedrag te veranderen,  
de situatie te veranderen.” 


