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Leerkracht: ‘Michel is echt een 
probleemkind. Hij is snel boos, 
heeft veel confl icten, stoort an-
dere leerlingen en zijn werk is nooit 
af. Zo gaat het niet langer. Ik wil snel 
een oplossing. Kun je me wat tips 
geven?’ Met dit soort vragen worden 
pedagogen, psychologen, school-
begeleiders en intern begeleiders 
regelmatig geconfronteerd. De ver-
leiding is groot om snel wat tips te 
geven. De leerkracht vraagt immers 
hulp en als de tips werken is ieder-
een blij. De vraag is of de leerkracht 
echt geholpen is met alleen snel wat 
handreikingen. De competentie van 
de leerkracht wordt niet groter door 
tips uit te voeren die anderen snel 
verzonnen hebben. De competentie 
van leerkrachten en schoolteams 
kan wel vergroot worden door hen 
vaardigheden te leren, die nodig 
zijn om zelf een gedragsverande-
ring bij een groep of een leerling tot 
stand te brengen. Dat verbetert de 
kwaliteit van het onderwijs.

De basis is een positief onderwijs-
leerklimaat dat rekening houdt met 
de psychologische basisbehoeften 
van de leerlingen: relatie, compe-
tentie en autonomie. De leerkracht 
hanteert een positieve controle 
in plaats van een negatieve. Dat 
houdt in dat de opmerkingen van 
de leerkracht over het gedrag van 
de leerlingen een positieve lading 
hebben. Hooguit 20% van de opmer-
kingen heeft een negatieve lading. 
Een positieve controle voorkomt 
een fl ink deel van de gedragsproble-
men. Voor leerlingen die ondanks 
deze aanpak nog gedragsproblemen 
hebben, is een intensievere aanpak 
nodig. Daarbij worden de stappen 
van het model ‘Planmatig Werken 
aan Gedrag’ (MPWG) gevolgd. Dit 
model is nauw verwant aan het 
gedragstherapeutische proces.
Het gedrag van de leerling, me-
deleerlingen en de leerkracht wordt 
geobserveerd. De ernst van de 
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Heb jij ook een praktijkcase die je wilt delen? 
Schrijf dan naar de redactie voor 1 september: 
pao.redactie@gitp.nl

problematiek wordt vastgesteld en 
er wordt een analyse gemaakt van 
uitlokkende en in standhoudende 
factoren van het gedrag. Belangrijk 
is om dit zowel voor gewenst (groe-
ne eilandjes) als ongewenst gedrag 
(rood gebied) te doen. Vervolgens 
wordt een handelingsplan gemaakt 
op basis van gedragstherapeutische 
technieken, waarbij het leidende 
principe is: besteed vooral aan-
dacht aan het uitbreiden van het 
gewenste gedrag. Zoek de ‘groene 
eilandjes’ en maak deze groter. Het 
‘rode gebied’ wordt dan vanzelf klei-
ner. De leerkracht voert dit plan uit 
onder begeleiding. Er is sprake van 
mediatietherapie. Uiteraard wordt 
het plan regelmatig geëvalueerd en 
waar nodig bijgesteld. Het verdient 
aanbeveling om een schoolteam 
training te geven in het leren han-
teren van een positieve controle en 
het leren toepassen van operante 
technieken.

PRAKTIJKCASE

Verstrekken zonder juiste 
toestemming
Iedere zorgverlener krijgt ermee te 
maken: je hebt een cliënt in zorg 
(gehad) en er komt een verzoek van 
een derde om gegevens te verstrekken. 
Iedereen weet dat je daarvoor – uit-
zonderingen daargelaten – toestem-
ming van je cliënt nodig hebt. Daarom 
wordt vaak al bij de aanvraag een 
ondertekend toestemmingsformulier 
meegestuurd. Dit zijn echter meestal 
verklaringen waarin een cliënt toe-
stemming geeft om informatie op te 
vragen, maar… ‘vragen staat vrij’. Het 
is de verstrekker van dossierinformatie 
die zijn beroepsgeheim schendt, tenzij 
de cliënt instemt. Het is daarom altijd 
nodig om als verstrekkende professio-
nal het akkoord van de cliënt te hebben 
dat je bepaalde gegevens verstrekt. 
Ook moet de cliënt de inhoud van 
die stukken kennen, anders is er geen 
sprake van informed consent, zoals 
vastgelegd in de WGB. De algemene 
toestemmingsverklaringen die cliënten 
bij intakes tekenen voor informatie-
uitwisseling met een huisarts, verwij-
zer of school, volstaan niet. De cliënt 
heeft dan immers nog geen zicht op 
wat het traject gaat brengen en welke 
onvoorziene zaken zich nog kunnen 
voordoen die men absoluut niet naar 
anderen gecommuniceerd wil zien. Je 
vraagt hen in feite om bij binnenkomst 
een blanco cheque te tekenen! Daarom 
zal je nog steeds specifi ek toestem-
ming moeten vragen als je bijvoorbeeld 
een onderzoeksverslag naar een andere 
zorgverlener wilt sturen.

 Yaron Kaldenbach 

gz-psycholoog en cognitief 
gedragstherapeut. Hij geeft de cursus 
Intelligentieonderzoek bij kinderen en 
adolescenten. www.gitp.nl/ika 

 Koosje Naudts-Geschiere 

Orthopedagoog, cognitief 
gedragstherapeut VGCt. 
Zij was tot haar pensionering 
werkzaam als coördinator 
jeugdzorg en gedragstherapeut 
bij de CEDgroep/Pedologisch 
Instituut. Koosje werkte daar 
met leerlingen, hun ouders en 
leerkrachten van De Piloot (cluster 
4 onderwijs). Nu werkt zij vanuit 
haar eigen praktijk.
Zij geeft voor GITP PAO de cursus 
Gedragsmanagement in de klas. 
www.gitp.nl/gmk

  Positief 
  onderwijsklimaat

Meer weten? 
Lees het volledige artikel dat Yaron over 
dit thema schreef: ‘Over het verschil tussen 
opvraag- en verstrektoestemming’
www.gitp.nl/yaron
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