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Het doel van dit onderzoek was het vaststellen van de invloed van Taakspel op het regelovertredend 

gedrag en sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen en op de controle door de leerkracht. Op een 

school  voor  speciaal  basisonderwijs  waar  Taakspel  werd  geïmplementeerd,  zijn  gedurende  zes 

maanden  data  verzameld  van  49  leerlingen  en  vijf  leerkrachten.  Gebaseerd  op  de  zeven 

meetmomenten  die  plaatsvonden,  werd  een  significant  effect  van  Taakspel  gevonden  op  het 

regelovertredend gedrag van leerlingen en de controle door de leerkracht. Tijdens de lessen waarin 

Taakspel werd gespeeld, vertoonden leerlingen significant minder regelovertredend gedrag en gaven 

leerkrachten significant minder correcties en meer complimenten. Er werd geen significant verschil 

gevonden op de voor- en nameting voor sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen.

Trefwoorden: Taakspel; gedragsinterventie; regelovertredend gedrag; sociaal-emotioneel functioneren; controle leerkracht

Regelovertredend  gedrag  van  leerlingen  wordt  door  leerkrachten  ervaren  als  een  van  de 

grootste  problemen in de  klas  (Walter,  Gouze & Lim, 2006).  Leerkrachten corrigeren dit 

gedrag  veelal  met  het  geven  van een  bevel  en  uiteindelijk  straf.  Leerlingen  die  frequent 

regelovertredend gedrag vertonen, worden vaker gestraft dan hun medeleerlingen (Nelson & 

Roberts, 2000). Deze negatieve aanpak van leerkrachten blijkt niet effectief en lokt opnieuw 

ongehoorzaamheid  uit,  waardoor  de leerkracht  en  zijn  leerlingen in  een negatieve spiraal 

terechtkomen waarbij de nadruk ligt op het regelovertredende gedrag (Reid, 1993).

Er zijn verschillende factoren van invloed op het gedrag van een leerling in de klas. 

Allereerst is de persoonlijkheid van een leerling in zekere mate bepalend voor karakteristieke 

gedragingen  die  de  leerling  vertoont.  Persoonlijkheid  wordt  gezien  als  een  verzameling 

individuele eigenschappen die een zekere consistentie vertonen over tijd en situaties. Deze 

persoonlijkheidstrekken manifesteren  zich in  gedrag (Bleichrodt  et  al.,  2004;  Luteijn,  van 

Dijk & Barelds, 2005). Aan de hand van empirische analyses omtrent persoonlijkheid is een 

onderverdeling gemaakt in vijf  persoonlijkheidsdimensies, die ook wel bekend zijn als de 

‘Big Five’. Deze vijf persoonlijkheidsdimensies betreffen; altruïsme, neuroticisme, 
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extraversie, zorgvuldigheid en openheid voor ervaringen. De persoonlijkheid ligt niet vast en 

de  karakteristieke  gedragingen  van  leerlingen  kunnen  niet  onafhankelijk  van 

omgevingsinvloeden  en  omstandigheden  worden  gezien  (Bleichrodt  et  al.,  2004;  Ehrler, 

Evans & McGhee, 1999; Luteijn et al., 2005).

Naast de persoonlijkheid van een leerling vormt ook het gedrag van de leerkracht een 

factor die van invloed is op het gedrag van deze leerling in de klas. Dat de leerkracht invloed 

heeft  op het  gedrag van leerlingen is  al  langere tijd  bekend.  Zo blijkt  uit  onderzoek van 

Thomas, Wesley, Becker en Armstrong (1968) dat gepast leerlingengedrag in de klas door 

beloning van de leerkracht positief versterkt wordt. Wanneer de leerkracht gepast gedrag niet 

langer beloont en dus niet bekrachtigt, dan neemt het regelovertredend gedrag toe (Thomas et 

al.,  1968).  Deze invloed van de leerkracht op het gedrag van de leerlingen kan uitgelegd 

worden aan de hand van de leertheoretische benadering. Wanneer een luisterende houding van 

een  leerling  door  de  leerkracht  beloond  wordt  met  een  compliment,  wordt  het  gedrag 

bekrachtigd en zal de leerling vaker dit gedrag vertonen. Als de leerkracht het gedrag van 

leerlingen negeert, zal het als het ware uitdoven en dus steeds minder voorkomen. Het straffen 

van gedrag wordt gezien als een vorm van negatieve aandacht dat voor bepaalde leerlingen als 

bekrachtiger werkt, waardoor ze het ongewenste gedrag blijven vertonen (van der Sar, 2004; 

Schaffer & Schaffer, 1996).

Ook  leerlingen  onderling  beïnvloeden  elkaars  gedrag.  Vooral  wat  betreft  de 

ontwikkeling  van  sociaal  gedrag  in  de  klas  speelt  de  interactie  met  leeftijdsgenoten  een 

belangrijke  rol  (Hallahan & Kauffman,  2003;  Harris,  1995).  Ook dit  interactieproces kan 

bekeken worden vanuit de leertheoretische benadering. Wanneer een groep leerlingen een spel 

speelt en iemand breekt persistent (een van) de afgesproken regels, dan kan dit tot uitsluiting 

van de groep leiden.  Leerlingen die  zich aan de regels  houden,  worden beloond met  het 

mogen meespelen van het spel en de positieve gevoelens die dit met zich meebrengt.

Gedrag kan dus gezien worden als een middel om met de omgeving te communiceren. 

In dit opzicht vormt ongewenst gedrag een reflectie van de organisatie van de omgeving. Het 

gedrag kan worden omgezet in gewenst gedrag door de interactie van de leerling met zijn 

omgeving  te  veranderen.  In  klassikaal  verband  betekent  dit  dat  regelovertredend  gedrag 

geremedieerd  kan  worden  door  het  klassenmanagement  te  veranderen  (McFarland,  2001; 

Witt,  van  der  Heyden  &  Gilbertson,  2004).  Er  zijn  verschillende  preventie-  en 

interventieprogramma’s  ontwikkeld  die  via  leertheoretische  principes  op  het 

klassenmanagement  inspelen  en  zodoende  effectief  regelovertredend  gedrag  verminderen 

(Luiselli, Putnam, Handler & Feinberg, 2005).
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Een programma dat  reeds in  de 70’er  jaren in  Amerika is  ontwikkeld  en effectief 

bleek,  is  ‘Good  Behaviour  Game’ (Embry,  2002;  Harris  &  Sherman,  1973).  Het  spel  is 

uitgebreid en vertaald naar de Nederlandse situatie en heeft de naam Taakspel gekregen (van 

der  Sar,  2004).  Ook  Taakspel  als  gedragsinterventie  is  wetenschappelijk  onderzocht.  De 

resultaten  wijzen  erop  dat  Taakspel  effectief  aandachtsproblemen,  opstandig  gedrag, 

gedragsproblemen  en  antisociaal  gedrag  bij  kinderen  tegengaat.  Wel  blijkt  dat  wanneer 

probleemgedrag  buiten  de  schoolsituatie  ook  in  andere  contexten  (zoals  de  thuissituatie) 

bestaat, het gedrag slechts gedeeltelijk beïnvloed kan worden door de interventie (Crijnen, 

van Lier & Vuijk, 2005; van Lier & Crijnen, n.d.; van Lier, Muthén, van der Sar & Crijnen, 

n.d.; Vuijk, van Lier, Crijnen & Huizink, 2007).

Taakspel is een vorm van klassenmanagement die de omschakeling van negatieve naar 

positieve  controle  door  de  leerkracht  vergemakkelijkt,  terwijl  de  leerlingen  spelenderwijs 

leren om zich aan regels te houden. Hierdoor vermindert regelovertredend gedrag, neemt het 

taakgericht gedrag toe en wordt een positief onderwijsklimaat bevorderd (CED-groep, n.d.; 

Ince, 2007). Indirect wordt gewerkt aan de sociaal-emotionele competentie van leerlingen, 

aangezien het Taakspel samenwerking binnen teams vraagt, alsmede een leidinggevende rol 

toekent aan de verlegen leerlingen in de klas (van der Sar, 2004; van der Sar & Goudswaard, 

2001).  Dit  alles  om  beginnend  probleemgedrag  van  leerlingen  in  een  vroeg  stadium  te 

verminderen en om te buigen in positief gedrag (CED-groep, n.d.; Nederlands Jeugdinstituut 

[NJi], n.d.).

Taakspel  voor  het  speciale  basisonderwijs  (SBO)  is  op  dit  moment  nog  in 

ontwikkeling  (CED-groep,  n.d.).  Aangezien  gedragsproblemen  en  sociaal-emotionele 

problemen juist bij leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs veel voorkomen, is het relevant 

om  te  onderzoeken  in  hoeverre  het  Taakspel  (voor  het  reguliere  basisonderwijs)  deze 

problemen in deze setting helpt  verminderen.  Het  doel  van dit  onderzoek is  dan ook het 

vaststellen van de invloed van Taakspel op het gedrag van de leerkracht en leerlingen in de 

klas.  Hierbij  wordt onderscheid gemaakt in regelovertredend gedrag en sociaal-emotioneel 

functioneren van leerlingen en controle door de leerkracht.

Verwacht  wordt  dat  het  regelovertredend  gedrag  van  leerlingen  in  het  speciaal 

basisonderwijs vermindert, het sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen verbetert en 

de leerkracht minder correcties en meer complimenten aan de leerlingen geeft op het moment 

dat Taakspel in de klas gespeeld wordt (CED-groep, n.d.; Ince, 2007; NJi, n.d.; van der Sar, 

2004; van der Sar & Goudswaard, 2001).
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Methode

Participanten

In  het  onderzoek  participeerden  in  totaal  55  leerlingen  en  zes  vrouwelijke  leerkrachten, 

verdeeld  over  zes  groepen  van  een  openbare  basisschool  voor  speciaal  onderwijs  in 

Rotterdam Alexander. In de aanvangsgroep (4 jongens, 2 meisjes; gemiddelde leeftijd = 7.7 

jaar, sd = 1.0) bleek het niet mogelijk om Taakspel in de bestaande vorm te spelen. Daarom is 

deze  groep uitgesloten  van  verdere  analyses.  Zoals  in  Tabel  1  is  aangegeven,  bleven  49 

leerlingen over, waarvan 29 jongens en 20 meisjes, met een gemiddelde leeftijd van 10.3 jaar 

(sd = 1.2) en een gemiddeld IQ van 75.9 (sd = 9.1). Het betreft een geselecteerde steekproef.

Tabel 1

Achtergrondkenmerken van de onderzoeksgroep

Onderzoeksgroep N Geslacht Gem. IQ Verdeling over groepen Gem. leeftijd
jongens meisjes (sd) M SV (sd)

Totaal 49 29 20 75.9 (9.1) 69.4% 30.6% 10.3 (1.2)
Regelovertredend 

gedrag

37 21 16 76.4 (9.4) 59.5% 40.5% 10.5 (1.2)

Sociaal-emotioneel 

functioneren

32 20 12 74.5 (8.3) 100% - 9.5 (0.8)

Noot. Verdeling over groepen: M = middengroepen SV = schoolverlaters groepen

Alle  participerende  leerkrachten  zijn  van  Nederlandse  afkomst.  De  meerderheid  van  de 

leerlingen is  van Nederlandse afkomst  (85.7%) en spreekt  thuis  Nederlands  (71.4%),  een 

klein deel is van Turkse (6.1%), Surinaamse (2.0%) of Marokkaanse afkomst (2.0%) en de 

overige leerlingen hebben een dubbele nationaliteit (4.1%). De sociaal-economische status 

(SES) van de leerlingen is bepaald aan de hand van de opleiding van de ouders en hun huidige 

beroep. De meeste leerlingen (79.6%) hebben een lage sociaal economische status, beduidend 

minder leerlingen hebben een gemiddelde (18.4%) of hoge (2.0%) SES. Voor minder dan de 

helft  van de  leerlingen geldt  dat  ze bij  beide ouders  wonen (41.8%),  een deel  woont  bij 

moeder (34.5%), een kleiner deel bij moeder en stiefvader (10.9%) en het overige deel woont 

in een andere gezinssamenstelling (12.2%).

In Tabel 2 staat een overzicht weergegeven van de problematiek van de leerlingen, waarbij 

een  indeling  is  gemaakt  naar  probleemgebied.  Onder  lichamelijke  problemen  worden 

problemen verstaan zoals astma, een hersenbloeding en problemen in de motoriek. Onder
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Tabel 2

Problematiek onderzoeksgroep (N = 49)

Probleemgebied N Procent
Lichamelijke problemen 16 32.7%
Dyslexie 5 10.2%
PDD-NOS/autisme 4 8.2%
AD(H)D 5 10.2%
Aandachtsproblemen (zonder diagnose) 13 26.5%
Sociale problemen 12 24.5%
Gedragsproblemen 10 20.4%
Internaliserende problematiek 20 40.8%
Gezinsproblemen 15 30.6%

gedragsproblemen  vallen  agressief,  opstandig  en  impulsief  gedrag.  Met  internaliserende 

problematiek  worden  faalangst,  depressie  en  een  laag  zelfbeeld  aangeduid  en  onder 

gezinsproblemen vallen zaken als seksueel/lichamelijke mishandeling, onder toezichtstelling 

(OTS) en ernstige psychiatrische problematiek van ouders.

Dataverzameling

In totaal hebben zeven meetmomenten plaatsgevonden; een voormeting aan het begin van het 

schooljaar, vijf  tussenmetingen en een nameting ongeveer zes maanden na de voormeting. 

Gedurende alle zeven meetmomenten is aan de hand van een geselecteerde steekproef van 37 

leerlingen (21 jongens, 16 meisjes; leeftijd = 10.5 jaar,  sd = 1.2) en vijf leerkrachten data 

verzameld omtrent het gedrag in de klas. Deze dataverzameling heeft plaatsgevonden aan de 

hand van gedragsobservaties welke uitgevoerd zijn door de onderzoeker.

Daarnaast  is  een  vragenlijst  omtrent  sociaal-emotionele  ontwikkeling  ingevuld 

(Schoolgedrag beoordelingslijst).  Deze vragenlijst is geschikt voor leerlingen in de leeftijd 

van 4 tot 11 jaar en is daarom uitsluitend in de middengroepen afgenomen. Bij de voor- en 

nameting werd door drie leerkrachten voor 32 leerlingen (20 jongens, 12 meisjes; leeftijd = 

9.5 jaar,  sd = 0.8) de vragenlijst ingevuld omtrent het sociaal-emotioneel functioneren in de 

klas. Zoals uit Tabel 3 blijkt, vertonen de jongens uit de onderzoeksgroep op de voormeting 

gemiddeld meer extravert gedrag, minder aangenaam gedrag en vertonen zij  een slechtere 

werkhouding in vergelijking met de normgroep. Voor de meisjes uit de onderzoeksgroep geldt 

dat zij meer extravert gedrag, minder aangenaam gedrag, minder emotionele stabiliteit en een 

betere werkhouding vertonen in vergelijking met de normgroep (Bleichrodt, Resing & Zaal, 

2004).
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Tabel 3

Gemiddelden, standaarddeviaties en normscores voor sociaal-emotioneel functioneren op de voormeting

Factorschalen Jongens M (sd) Meisjes M (sd) Jongens normscore Meisjes normscore
Extraversie 47.5 (11.1) 44.4 (10.1) 11 11
Werkhouding 41.7 (9.9) 53.4 (9.2) 9 11
Aangenaam gedrag 33.6 (8.1) 35.5 (9.2) 9 9
Emotionele stabiliteit 26.2 (3.5) 23.9 (4.8) 10 9

Interventie

Taakspel wordt gespeeld tijdens reguliere onderwijssituaties. Leerlingen in de klas worden in 

teams  verdeeld,  waarbij  leerlingen  die  frequent  regelovertredend  gedrag  vertonen  en 

leerlingen voor wie dit niet of nauwelijks geldt gelijkmatig over de teams worden verdeeld. 

Elk leerlingenteam ontvangt een door de leerkracht te bepalen aantal kaarten die het team 

kwijt kan raken. Gedurende een afgesproken tijd moeten de leerlingen zich aan enkele positief 

geformuleerde  regels  houden.  De  leerkracht  beloont  hen  hiervoor  met  complimenten. 

Wanneer een leerling een afgesproken regel overtreedt, besteedt de leerkracht hier zo min 

mogelijk aandacht en haalt uitsluitend een kaart  weg bij  het team. Alle overige negatieve 

gedragingen worden door de leerkracht genegeerd. De leerlingen die bij elkaar in een team 

zitten, mogen elkaar helpen zich aan de regels te houden. Als de leerlingenteams aan het einde 

van het spel  kaarten overhouden, hebben ze gewonnen en ontvangen ze een dagbeloning. 

Deze dagbeloning bestaat uit een stempel of sticker op een teamposter. Hiermee kunnen de 

leerlingen sparen voor een grotere week- en maandbeloning die zij zelf bedacht hebben. Het 

spel wordt maximaal drie keer per week gespeeld.

Meetinstrumenten

Schoolgedrag beoordelingslijst (SCHOBL-R)

Het  sociaal-emotioneel  functioneren  is  gemeten  met  de  Schoolgedrag  beoordelingslijst 

(Bleichrodt,  Resing  &  Zaal,  2004).  Deze  vragenlijst  is  door  de  COTAN  als  voldoende 

betrouwbaar  en  valide  beoordeeld  (COTAN,  1998)  en  is  gebaseerd  op  vier 

persoonlijkheidsdimensies van de ‘Big Five’. De SCHOBL-R bestaat uit twee parallelvormen 

met elk 52 vragen over het schoolgedrag van een kind. Elke vraag betreft twee min of meer 

tegengestelde uitspraken. De antwoordvorm is numeriek en loopt van 1 tot en met 3: (1) de 

ene stelling typeert  het kind nog net beter dan de andere,  (2) de stelling typeert  het kind 
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redelijk,  (3)  de  stelling  typeert  het  kind  volledig.  De  vragen  zijn  verdeeld  over  13 

gedragsschalen die deel uitmaken van vier factorschalen, namelijk extraversie, werkhouding, 

aangenaam gedrag en emotionele stabiliteit (zie tabel 4).

Tabel 4

SCHOBL-R: Factorschalen, gedragsschalen en bijbehorend voorbeelditem

Factorschalen Gedragsschalen Voorbeelditem

Extraversie terughoudend – ongeremd praat overluid – is nauwelijks verstaanbaar

gesloten – vrijpostig groet  de  leerkracht  altijd  zeer  verlegen  –  groet  de 
leerkracht altijd heel amicaal

volgzaam – bazig denkt het vaak beter te weten dan anderen – is het altijd 
wel eens met wat iemand anders al gezegd heeft

zelfonderschattend – zelfoverschattend is zelfverzekerd – is erg onzeker

Werkhouding ongehoorzaam – gehoorzaam heeft altijd aan één waarschuwing genoeg – moet altijd 
herhaaldelijk gewaarschuwd worden

ongeconcentreerd – geconcentreerd kan  een  hele  tijd  in  dezelfde  houding  blijven 
doorwerken – kan niet lang stilzitten

gemakzuchtig – ambitieus kan  goed  zelfstandig  werken  –  heeft  altijd  hulp  van 
anderen nodig

impulsief – weloverwogen komt ongevraagd aan de spulletjes van anderen – komt 
uit zichzelf nooit aan de spulletjes van anderen

Aangenaam gedrag onbehouwen – voorkomend vraagt altijd om meer – is tevreden met ‘niks’

egoïstisch – onzelfzuchtig is steeds uit op eigen voordeel – houdt zelden rekening 
met eigen belangen

kil – meevoelend wil niet dat anderen iets van hem/haar gebruiken – leent 
te gemakkelijk iets aan anderen uit

Emotionele stabiliteit onevenwichtig – onbewogen is snel van zijn/haar stuk te brengen – is niet snel uit het 
evenwicht te brengen

zwaartillend – onverschillig maakt zich zorgen over alles en nog wat – maakt zich 
nergens druk om

Voor de analyses van sociaal-emotioneel functioneren worden de vier factorschalen gebruikt. 

De scores worden voor deze schalen opgeteld. De betrouwbaarheid van de factorschalen is 

berekend aan de hand van Cronbach’s alpha. De betrouwbaarheid van de schalen extraversie 

(voormeting: α = .90; nameting: α = .87), werkhouding (α voormeting: .91; nameting: .86) en 

aangenaam gedrag (α voormeting: .94; nameting: .95) is ruim voldoende. De betrouwbaarheid 

van de schaal emotionele stabiliteit is lager (α voormeting: .73; nameting: .67), maar wordt als 

voldoende beschouwd. 
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Observatieformulier klassenmanagement

Om het  regelovertredend  gedrag  van  de  leerlingen  en  het  belonend  dan  wel  corrigerend 

gedrag  van  de  leerkracht  te  meten  is  een  specifiek  voor  dit  onderzoek  ontwikkeld 

observatieformulier klassenmanagement gebruikt (zie bijlage 1). In iedere klas is van twee 

leerlingenteams zowel tijdens zelfstandig werken als tijdens instructie gedurende tien minuten 

de  manifestatie  van  regelovertredend  gedrag  geturfd.  Het  regelovertredend  gedrag  omvat 

gedragingen die de regels overschrijden welke vooraf aan het Taakspel zijn afgesproken door 

de leerkracht.

Tevens  is  het  belonend  en  corrigerend  gedrag  van  de  leerkracht  geturfd.  Onder 

belonend gedrag worden verbale (“je bent goed aan het werk”) en fysieke (duim opsteken) 

complimenten verstaan. Het aantal turven wordt bij elkaar opgeteld, zodat de frequentie van 

het  regelovertredend  gedrag  van  leerlingen  en  leerkracht  gebruikt  kunnen  worden  bij  de 

analyses.  Wanneer  een  les  korter  dan  tien  minuten  duurt,  wordt  het  aantal  minuten 

vermenigvuldigd tot een totaal van tien minuten. Het aantal regelovertredingen wordt met 

ditzelfde getal vermenigvuldigd, zodat de observaties vergelijkbaar zijn.

Resultaten

In dit onderzoek is de invloed van Taakspel op het gedrag van leerlingen en leerkrachten 

onderzocht. In tabel 5 zijn de resultaten voor regelovertredend gedrag van leerlingen tijdens 

zelfstandig  werken  en  instructie  weergegeven.  Er  is  gebruik  gemaakt  van  een  herhaalde 

metingenanalyse om de verschillen in gemiddeld regelovertredend gedrag te analyseren. Er 

blijkt sprake van een significante daling in het gemiddeld regelovertredend gedrag vanaf het 

moment dat de interventie plaatsvindt, namelijk op meetmoment 1 voor zelfstandig werken 

(F(1,22) = 4.70, p = .005) en op meetmoment 4 voor instructie (F(1,20) = 37.18, p = .000). 

Het gaat hier om een middelgroot effect (Cohen’s d). In figuur 1 is de ontwikkeling van het 

regelovertredend gedrag weergegeven in een lijngrafiek.

Om te bepalen of Taakspel effect heeft op het sociaal-emotioneel functioneren van 

leerlingen  is  gebruik  gemaakt  van  een  gepaarde  t-test.  De  resultaten  hiervan  staan 

weergegeven in tabel 6. De scores op de voor- en nameting blijken niet significant van elkaar 

te verschillen voor de factorschalen extraversie (t(30) = 0.36, p = .362), werkhouding (t(28) = 
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Tabel 5

Gemiddelden, standaard deviaties en effectgroottes voor regelovertredend gedrag

Lestype Regelovertredend gedrag
MM0 MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 Effectgrootte1

Zelfstandig 4.5(3.9) 1.3(1.6)* 1.0(1.6)* 0.8(1.2)* 0.5(1.0)* 0.4(0.6)* 0.5(1.5)* 0.62
Instructie 3.7(2.9) 3.2(3.5) 4.2(3.0) 3.2(3.2) 1.0(1.9)* 0.8(1.6)* 0.8(1.3)* 0.65
1d = (MmetTaakspel – MzonderTaakspel) / σpooled

* Significante vermindering in vergelijking met voorgaande meetmomenten (α < .05)

Figuur 1. Lijngrafiek van de ontwikkeling van regelovertredend

  gedrag door leerlingen

1.30, p = .102), aangenaam gedrag (t(29) = 1.48, p = .075) en emotionele stabiliteit (t(29) = 

0.24, p = .406). Er blijkt geen effect van Taakspel op het sociaal-emotioneel functioneren van 

de leerlingen binnen de huidige speciale basisschool.

Tabel 6

Gemiddelden en standaard deviaties voor sociaal-emotioneel functioneren

Factorschaal Sociaal-emotioneel functioneren
Voormeting Nameting

Extraversie 92.6 (21.3) 92.9 (19.9)
Werkhouding 92.2 (22.2) 88.7 (19.6)
Aangenaam gedrag 68.6 (16.9) 70.0 (16.5)
Emotionele stabiliteit 50.6 (8.2) 50.6 (7.6)
Noot. De verschillen in gemiddelden op de voor- en nameting zijn niet significant

Tot slot is het controlerend gedrag van de leerkracht tijdens zelfstandig werken en instructie in 

kaart gebracht door middel van een lijngrafiek (zie figuur 2 en 3). Hoewel van slechts een 

klein aantal leerkrachten in dit onderzoek gegevens beschikbaar zijn (n = 5), wordt gebruik 

gemaakt van een gepaarde t-test om het verschil in belonend en corrigerend gedrag te toetsen. 

Hieruit  komt naar  voren  dat  tijdens  zelfstandig  werken op meetmoment  1,  dus  vanaf  het 
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moment dat Taakspel in de klas gespeeld wordt, niet significant minder correcties (t(5) = 1.22, 

p = .144), maar wel significant meer complimenten (t(5) = 4.27, p < .05) door de leerkrachten 

zijn gegeven. Voor instructie geldt dat op het moment dat Taakspel gespeeld wordt, vanaf 

meetmoment 4, er significant minder correcties (t(5) = 5.40,  p < .05) en significant meer 

complimenten (t(5) = 2.47, p < .05) worden gegeven door de leerkracht.

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

0 1 2 3 4 5 6

Zelfstandig
Instructie

Figuur 2. Lijngrafiek van de ontwikkeling van correcties Figuur 3. Lijngrafiek van de ontwikkeling van

 door leerkrachten  complimenten door leerkrachten

Conclusie en discussie

Uit  de  resultaten  van  dit  onderzoek  blijkt  dat  Taakspel  effect  heeft  op  het  gedrag  van 

leerlingen  en  leerkrachten  in  het  speciaal  basisonderwijs.  Op  het  moment  dat  in  de  klas 

Taakspel wordt gespeeld, vindt een significante vermindering in regelovertredend gedrag door 

leerlingen plaats.  Dit resultaat komt overeen met eerder gevonden resultaten in onderzoek 

((CED-groep, n.d.; Ince, 2007).

Daarnaast vindt een verschuiving plaats van negatieve naar positieve controle door de 

leerkracht. Tijdens het spelen van Taakspel gebruikt de leerkracht minder correcties en meer 

complimenten  in  het  contact  met  de  leerlingen.  Ook  dit  is  in  overeenstemming  met 

bevindingen in de literatuur (NJi, n.d.; van der Sar, 2004; van der Sar & Goudswaard, 2001).

Er  is  met  dit  onderzoek  geen  effect  van  Taakspel  op  het  sociaal-emotioneel 

functioneren van leerlingen aangetoond.  Mogelijk  betreft  dit  een lange termijn  effect  van 

Taakspel. Er is in dit onderzoek echter geen trend gevonden voor een verbetering van het 

sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 

Taakspel nog niet in de generalisatiefase is gespeeld. Het spel is uitsluitend tijdens lessen 

zelfstandig werken en instructie gespeeld en nog niet gegeneraliseerd naar andere lessen. De 
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vragenlijst  omtrent  het  sociaal-emotioneel  functioneren van de leerlingen meet  echter  het 

sociaal-emotioneel functioneren gedurende de gehele schooldag, dus ook tijdens lessen dat 

Taakspel niet wordt gespeeld (van der Sar, 2004; van der Sar & Goudswaard, 2001).

Hoewel de resultaten van dit onderzoek geen trend laten zien in de richting van een 

verbeterd sociaal-emotioneel functioneren, wordt dit op lange termijn wel verwacht. Daarom 

is  het  wenselijk  om  hier  onderzoek  naar  te  doen,  op  het  moment  dat  Taakspel  de 

generalisatiefase heeft bereikt.

Samengevat is met dit onderzoek aangetoond dat Taakspel een positieve invloed heeft 

op het gedrag van leerlingen en leerkrachten. Wanneer Taakspel gespeeld wordt in de klas 

vertonen  leerlingen  significant  minder  regelovertredend  gedrag  en  oefent  de  leerkracht 

positieve controle uit door minder aandacht te schenken aan negatief gedrag van leerlingen en 

positief gedrag te belonen met complimenten.
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Bijlage 1

Observatieformulier klassenmanagement

Datum: .......................... Tijd : ..........................
Klas: .............................
Les: ............................... met / zonder Taakspel

Regel 1 : ...........................................................................................................................…
Regel 2 : ...........................................................................................................................…
Regel 3: ...........................................................................................................................…
Regel 4: ...........................................................................................................................…

Team 1     R1:         R1:

    R2:         R2:

    R3:         R3:

    R4:         R4:

    R1:         R1:

    R2:         R2:

    R3:         R3:

    R4:         R4:

Team 2      R1:         R1:

    R2:         R2:

    R3:         R3:

    R4:         R4:

    R1:         R1:

    R2:         R2:

    R3:         R3:

    R4:         R4:
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leerkracht

compliment

correctie
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