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Abstract 

In huidige studie is onderzocht of er sprake is van gedragsveranderingen specifiek behorende bij 

leerlingen met ODD, ADHD en/of PDD-NOS van Beukenrode-Onderwijs binnen 1 schooljaar. Tevens 

is gekeken of er sprake is van de invloed van bepaalde individuele kenmerken en kenmerken van de 

aanpak van de school op deze mogelijke gedragsveranderingen. Er is gebruik gemaakt van een 

herhaalde metingen analyse met twee meetmomenten (T1 en T2), en een herhaalde metingen analyse 

met drie meetmomenten om het verloop van de periode tussen de twee meetmomenten te kunnen 

beschrijven. Met behulp van de Youth Self Report, de Teacher Report Form, de Vragenlijst voor 

Inventarisatie van Sociaal probleemgedrag bij Kinderen, de ADHD Vragenlijst en de How I Think 

Questionnaire zijn 81 leerlingen en hun leerkrachten ondervraagd. Met behulp van geconstrueerde 

vragenlijsten voor de leerkrachten, de leerlingen en de directeur is de beschreven aanpak getoetst en 

vergeleken met effectieve aanpakaspecten beschreven in wetenschappelijke literatuur. Geconcludeerd 

wordt dat er geen sprake is van significante gedragsveranderingen. Wel zijn er interactie-effecten 

gevonden van tijd en geslacht, tijd en stoornis en tijd en aantal maanden onderwijs op o.a. delinquent 

en agressief gedrag. De tussentijdse meetmomenten laten geen significante effecten en/of verschillen 

zien. De aanpak lijkt redelijk tot goed overeen te komen met effectieve aanpakaspecten beschreven in 

wetenschappelijke literatuur. Geconcludeerd wordt dat er geen sprake is van significante 

gedragsveranderingen en van hoofdeffecten. Wel blijken interacties tussen tijd en geslacht, tijd en 

stoornis en tijd en aantal maanden onderwijs effect te hebben op een aantal gedragingen. De aanpak 

lijkt redelijk overeen te komen met effectieve aanpakaspexten. Aanbevolen wordt een langere 

onderzoeksperiode om mogelijke significante gedragsveranderingen te vinden. Daarnaast het 

meenemen van het gedrag thuis om een completer beeld te krijgen van het gedrag. Als laatste het 

meenemen van een controlegroep om o.a. meer duidelijkheid te kunnen geven over de effectiviteit van 

de schoolaanpak.  
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Inleiding 

 

De onderwijsinspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs gegeven in Nederland 

beneden de maat is. Krantenkoppen als “Onderwijs onder de maat” (AD, 21-02-07), “Inspectie 

bestempelt 5 scholen als zeer zwak” (AD, 12-03-07) en “Streng rapport voor het onderwijs” (AD, 15-

05-07) meten dit breed uit in de media. Niet alleen het reguliere onderwijs, maar ook het speciale 

onderwijs is hierbij veelvuldig aan de orde gekomen, met name de cluster 4 scholen. 

 

De onderwijsinspectie 

De onderwijsinspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs van bijna alle onderwijsinstellingen in 

Nederland. Dit wordt onder andere gedaan door tenminste eens per vier jaar de scholen te bezoeken. 

De bedoeling van zo’n bezoek kan verschillend zijn: een thematisch onderzoek, onderzoek ten 

behoeve van het Onderwijsverslag, inzoomen op aspecten van toezicht of op deelonderzoeken bij de 

betreffende school, of een onderzoek gericht op verificatie (valideren van gegevens en ijking).  

 De inspectie stelt dat onderwijs van hoge kwaliteit van onschatbare waarde is als investering in 

mensen en daarmee in de samenleving. Er is behoefte aan een goed werkend onderwijsstelsel. Het 

vertrouwen in het functioneren van dat stelsel groeit als iedereen een helder zicht heeft op de kwaliteit 

van het onderwijs. De vraag van ouders en leerlingen naar informatie over die kwaliteit en inzicht in 

de keuzes en resultaten van scholen is sterk toegenomen (www.onderwijsinspectie.nl). De groeiende 

behoefte aan inzicht in kwaliteit valt samen met een trend die al een aantal jaren in het onderwijs 

zichtbaar is: minder overheidsregels en meer ruimte voor eigen beleid en verantwoordelijkheid van 

scholen. Deze twee ontwikkelingen hebben geleid tot een nieuwe wet die op 1 september 2002 van 

kracht is geworden: de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT). In de WOT staat dat een school zelf 

verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het door haar gegeven onderwijs, dus ook voor de manier 

waarop de kwaliteit wordt gemeten en geëvalueerd. De inspectie sluit daar in haar toezicht zoveel 

mogelijk bij aan. De scholen worden gestimuleerd om op eigen kracht de kwaliteit van het onderwijs 

te ontwikkelen (www.onderwijsinspectie.nl). 

 Het onderwijs gegeven in Nederland is verdeeld in regulier en speciaal onderwijs. De 

onderwijsinspectie beoordeelde tot eind 2006 de kwaliteit van onderwijs op omstreeks 50 procent van 

de scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als risicovol. Deze scholen hebben volgens 

de inspectie een grotere kans om (zeer) zwak te worden. Op grond van deze gegevens is vastgesteld 

dat op ongeveer 6 procent van de scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs de 

onderwijskwaliteit niet gewaarborgd is. Daarnaast is er in het algemeen een sterke groei waargenomen 

in het aantal leerlingen met gedragsproblemen. De inspectie heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit 

van het onderwijs in de cluster-4-instellingen in Nederland. Dit zijn scholen voor kinderen met 

ernstige problemen in het gedrag, met ontwikkelingsproblemen en/ of psychiatrische problemen. 
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Weinig van deze scholen zijn in staat om hun opbrengsten te verantwoorden. Ze evalueren de kwaliteit 

van hun opbrengsten ook nauwelijks. Slechts een kwart van de scholen stelt voor alle leerlingen een 

ontwikkelingsperspectief vast en een derde stelt de handelingsplannen niet vast in overeenstemming 

met de ouders. Bij meer dan de helft van deze instellingen past de inspectie dan ook een vorm van 

intensief toezicht toe (www.onderwijsinspectie.nl).  

 

Huidig onderzoek 

Naar aanleiding van de verontrustende berichten van de onderwijsinspectie en de Wet op 

Onderwijstoezicht heeft dit onderzoek de kwaliteit van het onderwijs van cluster 4 school 

Beukenrode-Onderwijs geëvalueerd. De term onderwijs is erg breed. Dit onderzoek is gericht op de 

pedagogische kant ervan, namelijk de aanpak van de school. Er wordt gekeken naar de invloed van de 

aanpak op het gedrag van de leerlingen. Alleen de leerlingen met ODD, PDD en/of ADHD worden 

meegenomen in het onderzoek. Ook wordt de invloed van de volgende individuele kenmerken op het 

gedrag van de leerlingen onderzocht: leeftijd, geslacht, stoornis, aantal maanden onderwijs gevolgd op 

Beukenrode-Onderwijs, opleiding en leerjaar. Om dit te kunnen onderzoeken zijn de leerlingen 

gedurende één schooljaar met behulp van twee meetmomenten onderzocht. Ook zijn er tussentijdse 

metingen uitgevoerd om de het verloop van de periode tussen de twee meetmomenten te kunnen 

beschrijven.   

 Bovenstaande is onderzocht aan de hand van de volgende vraagstelling:  

“Is er sprake van een  gedragsverandering bij  de leerlingen met ODD, ADHD en/of PDD, en hebben 

de individuele kenmerken van de leerlingen en/of heeft de aanpak van de school invloed op deze 

mogelijke gedragsverandering? 

 De mogelijke gedragsvooruitgang/-verandering kan nader omschreven worden als een (positieve) 

verandering in het gedrag specifiek gericht op de stoornissen (gemeten met vragenlijst specifiek 

gericht op bepaalde gedragingen horende bij de stoornissen). Bij de leerlingen met ODD wordt er 

gekeken naar een mogelijke afname in egoïstisch gedrag, goed praten, uitgaan van het slechtste, 

anderen de schuld geven, oppositioneel-opstandig gedrag, fysieke agressie, liegen, stelen, covert 

gedrag en overt gedrag. Bij de leerlingen met ADHD wordt er gekeken naar een mogelijke afname in 

aandachtsproblemen en hyperactief/impulsief gedrag. Bij de leerlingen met PDD wordt er gekeken 

naar een mogelijke afname in denkproblemen, sociaal probleemgedrag, niet afgestemd gedrag, neiging 

tot terugtrekken, oriëntatieproblemen, niet snappen, stereotiep gedrag en angst voor verandering.  

 De vraagstelling is opgesplitst in vijf deelvragen met bijbehorende hypothesen, deze zijn als volgt 

geformuleerd:   

1. “Is er sprake van een positieve gedragsverandering bij de leerlingen van Beukenrode Onderwijs 

gedurende één schooljaar?” 

Hypothese: Er is sprake van een positieve gedragsverandering bij de leerlingen van Beukenrode 

Onderwijs gedurende één schooljaar. 
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Er wordt een positieve gedragsverandering verwacht omdat Beukenrode-Onderwijs door de speciale 

structuur en aanpak die bij een cluster IV school horen een positieve invloed uit kan oefenen op het 

gedrag van de leerlingen. 

2. “Is er sprake van een relatie tussen individuele kenmerken (leeftijd, geslacht, stoornis, aantal 

maanden onderwijs gevolgd op Beukenrode Onderwijs, opleiding, leerjaar) en de mogelijke 

gedragsveranderingen?” 

Hypothese: Er is sprake van een relatie tussen individuele kenmerken (leeftijd, geslacht, stoornis, 

aantal maanden onderwijs gevolgd op Beukenrode Onderwijs, opleidingsniveau, leerjaar) en de 

mogelijke gedragsveranderingen? 

Er wordt een relatie verwacht tussen de individuele kenmerken en de mogelijke  gedragsverandering, 

omdat het waarschijnlijk is dat er verschillen bestaan tussen bijvoorbeeld jongens en meisjes, bepaalde 

leeftijdsgroepen en bepaalde stoornissen in gedragsveranderingen. 

3. “Is er sprake van een invloed van de kenmerken van de aanpak op school op de mogelijke 

gedragsveranderingen?” 

Hypothese: Er is sprake van een positieve invloed van de aanpak van de school op de mogelijke 

gedragsveranderingen.  

Deze hypothese zal niet statistisch onderzocht worden, wat betekent dat hier geen stellige uitspraken 

over gedaan kunnen worden. De invloed van de aanpak van de school op de mogelijke 

gedragsveranderingen wordt alleen onderzocht door de aanpak te vergelijken met in wetenschappelijk 

onderzoek effectief bewezen aanpakaspecten.  

 Nu het doel van de studie duidelijk is, worden enkele al eerder genoemde onderwerpen die van 

belang zijn bij dit onderzoek nader toegelicht. Eerst wordt de term speciaal onderwijs en het traject 

naar het speciaal onderwijs besproken en vervolgens worden de drie voor dit onderzoek relevante 

stoornissen behandeld (ODD, ADHD en PDD). Als laatste wordt eerder uitgevoerd onderzoek naar 

hetzelfde onderwerp besproken. 

 

Speciaal Onderwijs 

Kinderen hebben een indicatie nodig om toegang te krijgen tot het speciaal onderwijs. Elk kind dat 

wordt aangemeld voor het speciaal onderwijs moet worden geïndiceerd. Deze indicatiestelling wordt 

uitgevoerd door onafhankelijke commissies. Deze Commissies van Indicatiestelling (CvI’s), zoals ze 

officieel heten, beoordelen aan de hand van onafhankelijke landelijke criteria of een kind in 

aanmerking komt voor een rugzakje, oftewel leerling-gebonden financiering, en in welk cluster een 

kind wordt geplaatst. Per Regionaal Expertisecentrum (REC) is er een Commissie voor 

Indicatiestelling. Kort gezegd kijkt de CvI naar de volgende drie zaken: de aard van de stoornis/ 

handicap van het kind, de onderwijsbeperking die de stoornis als gevolg heeft en het niet toereikend 

zijn van de zorgstructuur van het reguliere onderwijs. In elke regio van Nederland bevindt zich een 

Regionaal Expertisecentrum. In deze REC’s wordt de kennis en deskundigheid van de speciale 
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scholen in de regio gebundeld. De REC’s zijn onderverdeeld naar onderwijscluster. Cluster 1 is voor 

kinderen met visuele handicaps, deze kinderen zijn blind of slechtziend, of meervoudig gehandicapt 

blind of slechtziend. Voor dit cluster geldt de indicatiestelling niet. Cluster 2 is voor auditief en 

communicatief gehandicapte kinderen. Deze kinderen zijn doof, slechthorend, meervoudig 

gehandicapt doof of slechthorend of ze hebben ernstige spraak- of taalmoeilijkheden . Cluster 3 is voor 

verstandelijk gehandicapte leerlingen, lichamelijk gehandicapte kinderen (inclusief chronisch zieke 

kinderen) en meervoudig gehandicapte kinderen. Deze kinderen zijn zeer moeilijk lerend, zijn 

langdurig ziek met een somatische problematiek, zijn lichamelijk gehandicapt of zijn meervoudig 

gehandicapt met een lichamelijke handicap. Cluster 4 is voor kinderen met ernstige problemen in het 

gedrag, met ontwikkelingsproblemen en/ of psychiatrische problemen. Deze kinderen zijn zeer 

moeilijk opvoedbaar of zijn langdurig ziek met een psychiatrische problematiek (www..rec4-4.nl).  

 

Meest voorkomende stoornissen cluster 4 onderwijs 

De meest voorkomende stoornissen binnen het cluster 4 onderwijs zijn oppositioneel opstandige 

gedragsstoornis (ODD), aandachtstekortstoornis met hyperactief gedrag (ADHD) en een stoornis in 

het autistisch spectrum (PDD). Ook kan er sprake zijn van co-morbiditeit tussen deze stoornissen, dat 

wil zeggen dat twee, soms zelfs drie van deze stoornissen bij één leerling voor kunnen komen. 

 

Oppositioneel opstandige gedragsstoornis (ODD) 

Oppositioneel opstandige gedragsstoornis (ODD) is een herhaaldelijke uitbarsting van temperament, 

ongehoorzaamheid, opzettelijk vervelend doen tegen anderen en anderen de schuld geven van door 

henzelf veroorzaakte problemen. Ook kenmerkt de stoornis zich door vijandig gedrag naar autoritaire 

figuren (Wenar & Kerig, 2004) De criteria om een kind met ODD te diagnosticeren worden in de 

DSM-IV-TR omschreven als een patroon van negativistisch, vijandig en openlijk ongehoorzaam 

gedrag met een duur van tenminste zes maanden, waarin vier (of meer) van de volgende criteria 

aanwezig zijn: vaak driftig zijn, vaak ruzie maken met volwassenen, vaak opstandig zijn of weigeren 

zich te voegen naar verzoeken of regels van volwassenen, vaak anderen met opzet ergeren, vaak 

anderen de schuld geven van eigen fouten of wangedrag, vaak prikkelbaar zijn en zich gemakkelijk 

ergeren aan anderen, vaak boos en gepikeerd zijn en vaak hatelijk en wraakzuchtig zijn (DSM-IV-TR, 

2001). 

 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is een stoornis bestaande uit drie subtype 

stoornissen: aandachtsproblemen, hyperactiviteit/ impulsiviteit en een combinatie van de twee. 

Kinderen met het subtype aandachtsproblemen hebben moeite met het vasthouden van hun aandacht 

op een leeftijdsadequaat niveau. De DSM-IV-TR omschrijft de criteria behorende bij ADHD 

inattentive als volgt: vaak falen in het aandacht geven aan details of het maken van slordigheidfoutjes 
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in schoolwerk, werk of andere activiteiten, vaak moeite hebben met het vasthouden van aandacht bij 

taken of andere activiteiten, vaak niet luisteren wanneer er gericht naar de persoon gesproken wordt, 

het vaak niet opvolgen van instructies en het niet afmaken van huiswerk en taken (kan niet 

toegeschreven worden aan opstandig gedrag of het niet begrijpen van instructies), vaak moeite hebben 

met het organiseren van taken en activiteiten, het vaak vermijden of niet leuk vinden van taken die het 

vasthouden van mentale inspanning vereisen, het vaak verliezen van zaken die noodzakelijk zijn voor 

taken of activiteiten, vaak makkelijk afgeleid zijn door externe stimuli, vaak vergeetachtig zijn bij 

dagelijkse activiteiten (DSM-IV-TR, 2001). Kinderen met het subtype hyperactiviteit/ impulsiviteit 

zijn altijd druk, alsof ze gedreven worden door een motor. Daarnaast vertonen ze gedrag zonder erbij 

na te denken. De criteria om een kind met ADHD hyperactivity/ impulsivity te diagnosticeren worden 

in de DSM-IV-TR als volgt omschreven: vaak bewegingen maken met handen of ronddraaien op de 

stoel, vaak de stoel in de klas verlaten of in andere situaties waarin verwacht wordt dat het kind op de 

stoel blijft zitten, vaak rennen of klimmen in situaties waarin het niet gepast is, vaak moeite hebben 

met spelen of het meedoen met activiteiten waarbij er zachtjes gedaan moet worden, vaak doen alsof 

het gedreven wordt door een motor, vaak excessief praten, vaak antwoorden voordat de vraag 

compleet is gesteld en vaak moeite hebben met het wachten op de beurt; anderen onderbreken of 

storen (DSM-IV-TR, 2001). 

 

Stoornis binnen het autistische spectrum (PDD-NOS) 

Er zijn meerdere stoornissen binnen het autistisch spectrum, dit spectrum is een verzamelnaam voor 

deze stoornissen. De meest voorkomende stoornis binnen dit autistische spectrum op Beukenrode 

Onderwijs is PDD-NOS, dit staat voor autistisch spectrum stoornis anderszins omschreven (Pervasive 

Developmental Disorder – Not Otherwise Specified). Deze categorie wordt gebruikt als er een ernstige 

en pervasieve tekortkoming is in de ontwikkeling van de wederkerige sociale interactie of van de 

verbale en non-verbale communicatieve vaardigheden, of als stereotiep gedrag, interesses en 

activiteiten aanwezig zijn, terwijl niet voldaan wordt aan de criteria voor een specifieke pervasieve 

ontwikkelingsstoornis, schizofrenie, schizotypische persoonlijkheidsstoornis of ontwijkende 

persoonlijkheidsstoornis. Zo behoren tot deze categorie ook de ‘atypische autisme’ beelden die niet 

voldoen aan de criteria van de autistische stoornis vanwege een begin op latere leeftijd, atypische 

symptomatologie of te weinig symptomen of deze allemaal (DSM-IV-TR, 2001). 

 De beschrijvingen van bovenstaande drie stoornissen geven bepaalde gedragingen weer. Gedrag is 

in het cluster 4 onderwijs erg belangrijk, zo ook de methoden hoe met het (problematische) gedrag om 

te gaan en hoe gewenst gedrag aan te leren. De specifieke effectieve (school-)methoden komen in de 

volgende paragraaf uitgebreid aan de orde.  
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Eerder gedaan onderzoek 

Nu worden reeds uitgevoerde onderzoeken naar de kwaliteit van cluster 4 scholen en interventies 

uitgevoerd op deze scholen besproken. De in de Verenigde Staten uitgevoerde onderzoeken naar 

schoolinterventies kijken naar de effectiviteit van bepaalde aspecten van een schoolaanpak, 

schoolhandelingen en schoolsystemen en hoe deze het beste gerealiseerd kunnen worden op een 

cluster 4 school. Er is geen onderzoek gevonden dat de invloeden van individuele kenmerken, zoals 

leeftijd en stoornis (ADHD/PDD/ODD), op het gedrag van kinderen met (ernstige) gedragsproblemen 

heeft onderzocht. De hieronder beschreven onderzoeken zijn uitgevoerd door/ in opdracht van de 

onderwijsinspectie of door wetenschappers. 

 

Onderzoek door de onderwijsinspectie 

Een door de onderwijsinspectie eerder uitgevoerd onderzoek in 2006 naar de kwaliteit van cluster 4 

onderwijs in Nederland toont aan dat het onderwijs van ruim 60 procent van de 79 bij het onderzoek 

betrokken scholen nog te zwak is. Dit is geconcludeerd op grond van de aanwezigheid van bepaalde 

aspecten die in het cluster 4 onderwijs van belang zijn, zoals handelingsplannen en –evaluatie en  een 

leerlingvolgsysteem. Wanneer het totale aantal scholen wordt betrokken (inclusief ambulante 

begeleiding in het reguliere onderwijs) wordt geconstateerd dat de kwaliteit van het onderwijs op 51 

procent van de scholen zorgelijk of zeer zwak is (Inspectierapport, 2007).  

 De onderwijsinspectie heeft in november 2006 periodiek kwaliteitsonderzoek gedaan op 

Beukenrode Onderwijs. In dit onderzoek is een aantal indicatoren onderzocht en in welke mate deze 

bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs gegeven op de school. Er is geconstateerd dat de 

registratie van de pedagogische handelingsplannen nog niet op orde is als het gaat om de formulering 

van concrete werkdoelen, beschrijving van wat de leraar zelf doet en de evaluatiesystematiek. Ook kan 

de didactische handelingsplanning duidelijk verbeterd worden. Daarnaast is gebleken dat de school 

nog niet in staat is om de opbrengsten van individuele leerlingen af te zetten tegen de 

ontwikkelingsperspectieven. Dit geldt ook voor de resultaten op het gebied van de sociaal en 

emotionele ontwikkeling van de leerlingen (Rapport periodiek kwaliteitsonderzoek ZMOK-school 

“Beukenrode”, 2006). Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar de gedragsopbrengsten bij de 

leerlingen van Beukenrode Onderwijs. Mede om deze reden is er gezocht naar wetenschappelijke 

literatuur. 

 

Wetenschappelijk onderzoek  

Er zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd binnen het speciaal onderwijs naar de effectiviteit van 

interventies voor gedragsproblemen, zoals deze ook gegeven worden op Beukenrode Onderwijs, met 

name in de Verenigde Staten. Deze onderzoeken geven aan dat gedragsproblemen steeds meer 

voorkomen, maar dat de effectiviteit van interventies voor deze gedragsproblemen ook steeds meer 

toeneemt. Aangezien huidig onderzoek gedaan wordt naar leerlingen met ODD en/of ADHD en/of 
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PDD zullen alleen onderzochte interventies besproken worden die betrekking hebben op leerlingen 

met deze stoornissen. Er zal voornamelijk gekeken worden naar de schoolaanpak, schoolsystemen, 

schoolinterventies en klassenmanagement omdat dit de voornaamste aspecten zijn die in huidig 

onderzoek voorkomen.  

 Onderzoek naar interventies specifiek voor vandalisme en agressie toont aan dat de meeste 

schoolinterventies voor deze gedragsproblemen gebaseerd zijn op afschrikmethodes en straffen. Dit 

gebeurt voornamelijk bij jongens, minderheidsgroepen, jongeren met een achterstand in de 

ontwikkeling en jongeren uit een laag sociaal milieu (McFadden, Marsh, Price & Hwang, 1992; Shaw 

& Braden, 1990; Shores et al., 1993; in Mayer & Sulzer-Azaroff, 2002). Echter, de paradox is dat deze 

vorm van interventie een versterkend effect op het probleemgedrag kan hebben: de omgeving wordt 

meer straffend waar door de leerlingen met meer agressie en vandalisme op wordt gereageerd. 

Afkeuring door de leerkracht (Van Acker et al., 1996; in Mayer & Sulzer-Azaroff, 2002), een leerling 

herhaald laten falen (Wehby, Symons & Shores, 1995; in Mayer & Sulzer-Azaroff, 2002) en een 

algehele straffende omgeving (Mayer & Leone, 1991; in Mayer & Sulzer-Azaroff, 2002) wekken 

agressie en vandalisme juist op. Nu, daar is een lange discussie over te houden. Duidelijk is in ieder 

geval dat de huidige groei van gedragsproblemen in het Nederlandse onderwijs eerder is veroorzaakt 

door niet meer te straffen en door een algemeen gebrek aan discipline. Echter, wanneer 

afschrikmethodes en straffen tijdelijk worden gebruikt en in combinatie met positieve praktijken om 

behoudende factoren voor agressief gedrag en vandalisme te voorkomen, te verminderen of te 

verwijderen, kunnen deze wel werkzaam zijn. Een constructieve aanpak voor discipline die is gericht 

op het verminderen van straffen met als gevolg het verminderen van agressie/ vandalisme moet 

gehanteerd worden, in plaats van een meer traditionele disciplineaanpak (Sulzer-Azaroff & Mayer, 

1991, 1994a; in Mayer & Sulzer-Azaroff, 2002). Het schoolwerk dient om individueel succes en het 

gevoel iets te bereiken te promoten en de school wordt een meer bekrachtigende werkplaats. Daarnaast 

moet er een breed scala aan straffen en beloningen aanwezig zijn en moeten deze onmiddellijk en 

consistent toegepast worden (Mayer & Sulzer-Azaroff, 2002; in Mayer & Sulzer-Azaroff, 2002). 

Goldiamond (1974; in Mayer & Sulzer-Azaroff, 2002) noemt dit constructional approach en Mayer 

(1999; in Mayer & Sulzer-Azaroff, 2002) noemt dit constructive discipline. De nadruk ligt op leren 

van gedrag en niet op een vermindering van gedrag. Er worden gedragingen geselecteerd die 

vastgelegd of versterkt moeten worden, er worden academische en sociale repertoires geïdentificeerd 

die waarop voortgebouwd kan worden, er worden passende veranderingsprocedures bij de repertoires 

gezocht en als laatste worden er bekrachtigingen geselecteerd die de doelgedragingen kunnen 

verhogen en behouden.  

 Onderzoeken in de Verenigde Staten naar interventies specifiek voor aandachtsproblemen op het 

voortgezet onderwijs beschrijven vier verschillende interventiegroepen. De eerste groep omvat de 

interventies die de leerkracht kan gebruiken. Hierbij horende strategieën zijn beloningsystemen 

(DuPaul & Stoner, 1994; in DuPaul & Stoner, 2002), ondersteuning van zelfmanagement van de 
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leerling, het promoten van studie- en organisatorische vaardigheden (Spires & Stone, 1989; in DePaul 

& Stoner, 1994) en proactieve communicatie met de gezinnen (Kelley, 1990; in DuPaul & Stoner, 

2002). De tweede groep omvat de interventies gericht op zelfmanagement. Deze interventies zijn 

gericht op het behouden en generaliseren van de resultaten van bijvoorbeeld een beloningsysteem. De 

zelfmanagementinterventies op zichzelf zijn succesvoller als zij zelf een beloningsysteem bevatten. 

Zelfmonitoringstrategieën zijn gericht op het herkennen en rapporteren van specifiek gedrag of 

opeenvolging van gedragingen tijdens een bepaalde geïdentificeerde periode door de leerling. 

Zelfevaluatiestrategieën die een geleidelijke verschuiving van externe bekrachtiging naar 

bekrachtiging door de leerling zelf omvatten verhogen de aandacht en gedragshouding van leerlingen 

met ADHD en gerelateerde gedragsstoornissen (Hoff & DuPaul, 1998; Rhode et al., 1983; in DuPaul 

& Stoner, 2002). De derde groep omvat interventies gemedieerd door leeftijdgenoten. Positieve 

beïnvloeding door leeftijdgenoten kan een grote motivatie zijn voor leerlingen met gedragsproblemen, 

vooral voor degene die weinig vrienden hebben (Dawson & Guare, 1998; in DuPaul & Stoner, 2002). 

Zo’n interventie is peer tutoring, oftewel het hebben van een tutor van dezelfde leeftijd. Het wordt 

gedefinieerd als een instructiestrategie waarin twee leerlingen samen werken aan een academische 

activiteit waarbij één leerling assistentie verleent en feedback geeft aan de ander (Greenwood, 

Maheady & Carta, 1991; in DuPaul & Stoner, 2002). Een andere veelbelovende strategie binnen dit 

domein is het gebruik van coaching door leeftijdgenoten, waarbij de leerling met ADHD wordt 

gekoppeld aan een klasgenoot of een oudere leerling die continue ondersteuning op schoolgebied kan 

geven. De vierde en laatste groep  interventies omvat medicatie. Deze is niet relevant voor huidige 

onderzoek en hier zal verder niet op worden ingegaan.   

 Uit onderzoek naar probleemgedrag in het algemeen blijkt dat de nadruk in plaats van op het 

probleemgedrag van een leerling op een school onder controle te houden moet liggen op het 

construeren van schoolsystemen die sociaal wenselijk gedrag definiëren, leren en monitoren (Walker 

et al., 1995; in Sugai & Homer, & Gresham, 2002). Ook ligt de nadruk op het voorkomen van 

probleemgedrag door proactieve instructie en niet op reactieve remediatie van disciplineproblemen 

nadat deze zijn ontwikkeld (Albin, 1992; Deming, 1986; Sugai & Homer, & Gresham, 2002). Echter, 

ook proactieve acties moeten ondersteund worden door gedragsprogramma’s voor leerlingen met 

aangetoonde verstoorde gedragingen en gedragsproblemen. Voor deze leerlingen is het belangrijk dat 

de te besteden tijd, de trainer(s) en de materialen benodigd bij de gedragsinterventie passen bij de 

leerling en (de mate van) zijn/ haar probleem. Er is een aanpakvorm die preventie van 

gedragsproblemen verdeelt in drie subsystemen: universele interventies, interventies voor een 

specifieke groep en individuele interventies (Colvin, Kame’enui & Sugai, 1993; Sugai, 1996; Sugai & 

Horner, 1994, 1996, 1999; Sugai, Jorner,. Dunlap et al., 2000, Walker et al., 1996; Sugai & Homer, & 

Gresham, 2002). Een school begint met proactieve universele interventies die instructie geven over 

wenselijk gedrag aan alle leerlingen op een school (primary intervention). Het doel is het voorkomen 

van het aanleren van probleemgedrag door de leerlingen. Deze interventie zal niet bij alle leerlingen 
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effectief zijn. Sommige leerlingen waarbij deze interventie niet effectief is hebben baat bij 

gespecialiseerde groepsinterventies (secondary intervention). Het doel van deze interventie is het 

verlagen van kansen of situaties waarin probleemgedrag wordt aangemoedigd en het promoten van 

effectieve en efficiënte pro-sociale situaties. Dit zorgt naast een vermindering van het probleemgedrag 

ook voor het meer responsief zijn voor universele interventies. Echter, hier zijn ook een aantal 

leerlingen waarbij deze vorm van interventie geen effect heeft. Deze leerlingen krijgen een individuele 

vorm van interventie welke intensiever is en langer duurt dan de twee voorgaande interventies 

(tertiary intervention). Het doel van deze interventie is het verminderen van de intensiteit, frequentie 

en complexiteit van het probleemgedrag van de leerlingen, en het leveren van geschikte pro-sociale 

vervangingen voor hun probleemgedrag (Lawson & Sailor, 2000; Sugai & Homer, & Gresham, 2002).  

 Zo zijn er ook drie verschillende systemen binnen een school die proberen het probleemgedrag te 

veranderen, deze vormen eigenlijk een onderliggende basis voor de interventies. Het eerste systeem is 

het schoolsysteem. Schoolsystemen zijn ontworpen om te voorkomen en hebben dus een preventieve 

functie. Deze systemen hebben in mindere mate impact op leerlingen naarmate deze meer ernstig 

probleemgedrag vertonen. Echter, door het gebruik van deze systemen wordt het duidelijk welke 

leerlingen extra begeleid moeten worden (Taylor-Greene et al., 1997; in Sugai & Homer, & Gresham, 

2002). Zo’n schoolsysteem of schoolaanpak bestaat uit een doel/ missie, een lijst van positief 

geformuleerde verwachtingen of regels, procedures om deze verwachtingen aan leerlingen over te 

brengen, een continuüm aan strategieën om gedrag wat overeenstemt met deze verwachtingen te 

bemoedigen, een continuüm aan strategieën om regelovertredingen te ontmoedigen en procedures om 

dit te volgen en bij te houden (Colvin, Kame’enui & Sugai, 1993; Colvin, Sugai & Kame’enui, 1993; 

Sulzer-Azaroff & Mayer, 1994; in Sugai & Homer, & Gresham, 2002). Deze systemen zijn belangrijk 

omdat zij een basis vormen voor het verhogen van consistentie en prosociaal gedrag binnen en tussen 

klassen en binnen en tussen andere situaties dan klassen. Scholen die duidelijke verwachtingen, regels, 

beloningsystemen en straffen voor regelovertredingen hebben, die een efficiënte communicatie en 

probleemoplossende structuren hebben en die een zorgend en prosociaal klimaat neerzetten zijn 

geassocieerd met een groter vermogen in het reageren op verstoringen en hebben een verminderd 

voorkomen van probleemgedrag (Corcoran, 1985; Gottfredson, 1987, 1997; Gottfredson & 

Gottfredson, 1985; Gottfredson, Gottfredson & Hybl, 1993; in Sugai & Homer, & Gresham, 2002).  

 Het tweede systeem is het klassensysteem. Ondanks dat een schoolsysteem een basis vormt voor 

klassensystemen, verschillen klassensystemen onderling van elkaar. Dit komt doordat de leerkrachten 

ieder hun eigen expertise hebben en op hun eigen manier instructies geven en met probleemgedrag 

omgaan. Door deze verschillen zijn klassensystemen net kleine schoolsystemen. Ze voegen echter vier 

componenten toe aan de zojuist beschreven zes componenten behorende bij een schoolsysteem, 

namelijk curriculumselectie en modificatie/ accommodatie, het instructieontwerp, de presentatie van 

het curriculum en de instructie en het proactieve klassenmanagement. Het doel van dit proactieve 

klassenmanagement is het verhogen van de voorspelbaarheid en het accommoderen van de individuele 



 13 

en collectieve behoeften van de leerlingen. Dit management bestaat uit zes componenten: de fysieke 

omgeving (looppaden, zitplaatsen etc.), leerling-routines (beginnen/ eindigen met schoolwerk, hulp of 

materiaal halen), leraarroutines (werken met assistenten, omgaan met klassenbezoekers, schema’s 

maken), gedragsmanagement (bekrachtigen van prosociaal gedrag, het ontmoedigen van 

regelovertredend gedrag, reageren op crisissituaties), curriculum en materialen (beschikbaarheid, 

kwaliteit en kwantiteit) en datamanagement en evaluatie (cijfermatig werk, individuele 

onderwijsplannen, het probleemgedrag bijhouden) (Colvin & Lazar, 1997; Good & Brophy, 1987; 

Kame’enui & Darch, 1995; Paine  et al., 1983, Sprick, Sprick & Garrison, 1992; in Sugai & Homer, & 

Gresham, 2002).  

 Het derde en laatste systeem is het individuele systeem. Dit systeem is beschikbaar voor de 

leerlingen die niet reageren op universele of groepsgespecialiseerde interventies. Een individueel 

systeem voor het ontwikkelen, implementeren en organiseren van programma’s voor leerlingen met 

ernstige gedragsproblemen bestaat over het algemeen uit de volgende componenten: geschreven 

procedures en formats, een actieve administratieve steun, een ingebouwde gedragscomponent, een 

samenhangend proactief schoolwijd systeem voor gedragsondersteuning, een op het team gebaseerde 

reactie voor probleem oplossen, voldoende bronnen (personeel, tijd) en een intact proactief 

samenhangend schoolwijd systeem voor gedragsondersteuning en discipline. De algemene strekking 

van de schoolgebaseerde (universele) interventies die nodig is om de ernst van de gedragsproblemen 

bij sommige leerlingen te ontdekken bestaat uit de volgende componenten: een vroege identificatie/ 

interventie, een efficiënte hulpvraag, een onmiddellijk gepland ingrijpen bij crisissituaties, een 

functionele gedragsbeoordeling, een gedragondersteunend plan, een plan voor de implementatie van 

het gedragondersteunend plan, een actieve implementatie van het plan, een voortdurende bijhouding 

en evaluatie en alles omhullende processen (Sugai & Homer, & Gresham, 2002). 
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Methode 

 

Plaats en tijd 

Het onderzoek is uitgevoerd op Beukenrode Onderwijs te Doorn, Utrecht, een school binnen het VSO 

welke VMBO onderwijs aanbiedt aan kinderen van 12 tot 18 jaar. Het onderzoek besloeg grotendeels 

het schooljaar 2007-2008, gaande van oktober 2007 tot april 2008. 

 

Populatie en steekproef 

Beukenrode Onderwijs had in het schooljaar 2007-2008 90 leerlingen. 9 leerlingen zijn om 

verscheidene redenen halverwege het onderzoek van school afgegaan, wat betekent dat er 81 

leerlingen over bleven. Hiervan hadden 70 leerlingen ODD, ADHD en/of PDD (zie tabel 1).  

 

Tabel 1 

Populatie en steekproef: meest voorkomende  stoornissen 

Stoornis Aantal leerlingen (N) Percentage (%) 

ODD 25 35,7 

ADHD 9 12,85 

PDD 20 28,6 

ODD en ADHD 11 15,7 

ADHD en PDD 3 4,3 

PDD en ADHD 2 2,85 

 

Er waren ook een aantal andere stoornissen/problematieken aanwezig, namelijk: een gedragsstoornis 

(CD), gedragsstoornis NAO een bedreigde persoonlijkheidsstoornis, een leerstoornis, sociaal-

emotionele problematiek, Non-verbal Learning Disorder (NLD), een stemmingsstoornis, een 

angststoornis en een hechtingsstoornis (zie tabel 2).  

 

Tabel 2 

Populatie en steekproef: overige stoornissen 

Stoornis Aantal leerlingen (N) Percentage (%) 

Gedragsstoornis (CD) 1 1,25 

Gedragsstoornis NAO 10 8,1 

Bedreigde persoonlijkheidsstoornis 4 4,9 

Leerstoornis 4 4,9 

Sociaal-emotionele problematiek 3 3,7 

Non-verbal Learning Disorder (NLD) 2 2,45 

Stemmingsstoornis 2 2,45 

Angststoornis 4 4,9 

Hechtingsstoornis 4 4,9 

 

 

De schoolpopulatie bestond uit 15 meisjes (18,5%) en 66 jongens (81,5%). De leeftijd van de 

leerlingen varieerde van 12 tot 17 jaar (zie tabel 3).  
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Tabel 3 

Populatie en steekproef: leeftijd 

Leeftijd Aantal leerlingen (N) Percentage (%) 

12 jaar 6 7,5 

13 jaar 10 12,5 

14 jaar 22 27,5 

15 jaar 24 30 

16 jaar 15 18,8 

17 jaar 3 3,7 

 

 

De leerlingen volgden verschillende leerwegen/ opleidingsniveaus op Beukenrode Onderwijs, hiervan 

staat een overzicht in tabel 4.  

 

Tabel 4 

Populatie en steekproef: leerweg 

Leerweg Aantal leerlingen (N) Percentage (%) 

BBL 23 28,4 

TL 22 27,2 

BAVO 32 39,5 

IVIO 4 4,9 

 

De leerlingen zaten in verschillende leerjaren, hiervan staat een overzicht in tabel 5.  

 

Tabel 5 

Populatie en steekproef: leerjaar 

Leerjaar Aantal leerlingen (N) Percentage (%) 

1
e
 leerjaar 5 6,2 

2
e
 leerjaar 29 35,8 

3
e
 leerjaar 26 32,1 

4
e
 leerjaar 21 25,9 

 

Voor huidig onderzoek zijn alleen de leerlingen met ODD, PDD en/of ADHD onderzocht (zie tabel 1), 

dit betekent dat 11 van de 81 leerlingen niet zijn meegenomen. Een deel van de overige 70 leerlingen 

hadden naast ODD/ADHD en/of PDD één (of meerdere) bovenstaande beschreven stoornissen. Deze 

stoornissen zijn echter niet meegenomen in het onderzoek.  

 

Onderzoeksinstrumenten 

Er is gekozen voor onderstaande vragenlijsten omdat Beukenrode-Onderwijs gewend is met deze 

onderzoeksinstrumenten te werken. De school evalueert het gedrag van de leerlingen via een digitaal 

leerlingvolgsysteem waar de Teacher Report Form ingevoerd kan worden ter evaluatie. De andere 

onderzoeksinstrumenten zijn ook bekend op Beukenrode-Onderwijs en worden (zeer) regelmatig 

gebruikt bij o.a. diagnostiek. De gebruikte vragenlijsten zijn beoordeeld door de COTAN, de 

Commissie Testaangelegenheden Nederland, welke de tests op de volgende aspecten beoordeelt: 

uitgangspunten bij de testconstructie, kwaliteit van het testmateriaal, kwaliteit van de handleiding, 
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normen, betrouwbaarheid, begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit. Deze kunnen met een goed (G), een 

voldoende (V) of een onvoldoende (O) beoordeeld worden. 

 De Teacher Report Form (TRF) (Achenbach, 1991) meet gedragsproblemen bij kinderen tussen de 

4 en 18 jaar en wordt ingevuld door de leerkracht. De vragenlijst bestaat uit de volgende schalen: 

teruggetrokken/depressief (8 items), angstig/depressief (13 items), lichamelijke klachten (11 items), 

sociale problemen (11 items), denkproblemen (15 items), aandachtsproblemen (10 items), delinquent 

gedrag (17 items) en agressief gedrag (18 items). Voorbeelditems zijn “Kan zich niet concentreren, 

kan niet lang de aandacht ergens bij houden”, “Houdt zich niet aan de regels thuis, op school of ergens 

anders” en “Doet te jong voor zijn/haar leeftijd”. Uit de betrouwbaarheidsanalyse op schaalniveau is 

gebleken dat er sprake is van een Cronbach’s alpha van 0.747, wat betekent dat er sprake is van een 

goede mate van betrouwbaarheid. De test is beoordeeld door de COTAN, met achtereenvolgens de 

volgende resultaten: G G G G G V V.  

 De Youth Self Report (YSR) (Achenbach, 1991) meet gedragsproblemen bij kinderen van 11 tot 

18 jaar, deze wordt door de kinderen zelf ingevuld. De vragenlijst bestaat uit dezelfde schalen als de 

TRF (zie hierboven). Voorbeelditems zijn “Ik maak veel ruzie”, “Ik kan niet stilzitten, ben onrustig of 

hyperactief” en “Ik verniel spullen van gezinsleden of anderen”. Uit de betrouwbaarheidsanalyse op 

schaalniveau is gebleken dat er sprake is van een Cronbach’s alpha van 0.81, wat betekent dat er 

sprake is van een hoge mate van betrouwbaarheid. De COTAN heeft deze vragenlijst als volgt 

beoordeeld: G G G G G V V.  

 De ADHD Vragenlijst (AVL) (Scholte & Van der Ploeg, 1998)  meet of een kind symptomen van 

ADHD vertoont en wordt ingevuld door de leerkracht. De vragenlijst bestaat uit vier schalen: 

aandachtstekort (6 items), hyperactiviteit (6 items), impulsiviteit (6 items) en de ADHD-totaalschaal 

(alle 18 items).Voorbeelditems zijn “Heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden” 

en “Onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien.” Uit de 

betrouwbaarheidsanalyse op schaalniveau is gebleken dat er sprake is van een Cronbach’s alpha van 

0.780, wat betekent dat er sprake is van een hoge mate van betrouwbaarheid. De COTAN beoordeling 

van de AVL is als volgt: G G G V G G V.  

 De Vragenlijst ter Inventarisatie van Sociaal probleemgedrag bij Kinderen (VISK) (Luteijn, 

Minderaa & Jackson, 2002) meet probleemgedrag van kinderen met (mildere) varianten van 

pervasieve ontwikkelingsstoornissen en wordt ingevuld door de leerkracht. De vragenlijst bestaat uit 

49 items, welke zijn onder te verdelen in de volgende schalen: niet afgestemd, neiging tot 

terugtrekken, oriëntatieproblemen, niet snappen, stereotype gedrag en angst voor verandering. 

Voorbeelditems zijn “Begrijpt bepaalde grapjes niet” en “Heeft weinig of geen behoefte aan contact 

met anderen.” Uit de betrouwbaarheidsanalyse op schaalniveau is gebleken dat er sprake is van een 

Cronbach’s alpha van 0.749, wat betekent dat er sprake is van een hoge mate van betrouwbaarheid. De 

VISK is als volgt door de COTAN beoordeeld: V G G O V V O.  
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De How I Think Questionnaire (HIT-Q) (Barriga, Gibbs, Pooter & Liau, 2001) meet vier 

gedragscategorieën, namelijk: oppositioneel opstandig, lichamelijke agressie, liegen en stelen, en vier 

verschillende soorten denkfouten, namelijk: egocentrisch  denken, anderen de schuld geven, uitgaan 

van het ergste en minimaliseren van problemen/verkeerd interpreteren van problemen. De vragenlijst 

bestaat uit 54 welke te verdelen zijn over de volgende schalen: egoïstisch gedrag, goed praten, uitgaan 

van het slechtste, anderen de schuld geven, oppositioneel-opstandig gedrag, fysieke agressie, liegen, 

stelen, covert gedrag en overt gedrag. Voorbeelditems zijn “Soms moet je liegen om te krijgen wat je 

wilt”, “Als iemand geen respect voor je toont, moet je dat hem/haar betaald zetten” en “Hoeveel 

moeite ik ook doe, het lukt me niet uit de problemen te blijven”. Uit de betrouwbaarheidsanalyse op 

schaalniveau is gebleken dat er sprake is van een Cronbach’s alpha van 0.97, wat betekent dat er 

sprake is van een zeer hoge mate van betrouwbaarheid. De HIT-Q is niet beoordeeld door de COTAN. 

Wel is er door Nas, Brugman en Koops (2007) onderzoek gedaan naar de psychometrische kwaliteiten 

van de HIT-Q. Hieruit blijkt dat de HIT-Q een acceptabele betrouwbaarheid en validiteit heeft. Er kan 

geconcludeerd worden dat de psychometrische eigenschappen van de gebruikte instrumenten over het 

algemeen voldoende zijn beoordeeld, of er zijn aanwijzingen voor voldoende kwaliteit van de 

psychometrische eigenschappen.  

 Daarnaast zijn er drie vragenlijsten geconstrueerd om de te beschrijven schoolaanpak van 

Beukenrode-Onderwijs te meten, een voor de leerkrachten (bestaande uit 88 5-puntschaal items en 

negen open vragen, zie bijlage 2), een voor de directeur (bestaande uit zes open vragen, zie bijlage 4) 

en een voor de leerlingen (bestaande uit 30 5-puntschaal items, zie bijlage 6). Er was sprake van een 

hoge betrouwbaarheid (Cronbach’s alpha respectievelijk 0.88 en 0,80). 

 

Design 

Het onderzoek had een repeated measures within-subjects design. Er werd met behulp van twee 

meetmomenten (T1 = oktober 2007en T2 = april 2008) gekeken naar het verschil in gedrag tussen de 

twee metingen op de vragenlijsten. Met behulp van multivariate en mogelijk univariate tests is er 

gekeken naar de relatie tussen de verschilscore (T2-T1) en een aantal onafhankelijke variabelen 

(individuele kenmerken). De tussentijdse meetmomenten, waarvoor ook een herhaalde metingen 

analyse is uitgevoerd, vonden plaats in november 2007, januari en februari 2008. De individuele 

kenmerken en de aanpak zijn tijdens het eerste meetmoment (oktober 2007) gemeten.  

 

Variabelen 

Afhankelijke variabelen:  

- Verschilscore YSR: het verschil tussen de scores op de YSR op T1 en T2. 

- Verschilscore TRF: het verschil tussen de scores op de TRF op T1 en T2. 

- Verschilscore AVL: het verschil tussen de scores op de AVL op T1 en T2. 

- Verschilscore HIT: het verschil tussen de scores op de HIT op T1 en T2. 
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- Verschilscore VISK: het verschil tussen de scores op de VISK op T1 en T2. 

- Gemiddelde ernstscore: het gemiddelde van de ernstscores behorende bij de calamiteiten. Deze 

variabele is gemeten aan de hand van de calamiteitenmap aanwezig op Beukenrode-Onderwijs. Alle 

calamiteiten behorende bij de maanden november, januari en februari zijn per leerling gescoord op de 

ernst ervan aan de hand van een 5-puntschaal. Hiervan zijn de gemiddelden berekend, wat betekent dat 

er per leerling drie gemiddelde ernstscores (per maand één) zijn. 

- Totaal aantal incidenten: het totaal aantal incidenten behorende bij de calamiteiten. Ook deze 

variabele is gemeten aan de hand van de calamiteitenmap. Alle calamiteiten behorende bij de maanden 

november, januari en februari zijn per maand bij elkaar opgeteld, wat betekent dat er per leerling drie 

totalen aantal incidenten (per maand één) zijn.  

 

Onafhankelijke variabelen:  

De gegevens voor leeftijd, geslacht, stoornis, aantal maanden onderwijs, opleiding en leerjaar zijn 

gehaald uit het dossier of uit het digitale leerlingvolgsysteem. 

- Tijd: deze variabele is meegenomen om te kijken naar een mogelijk verschil tussen het eerste en 

het tweede meetmoment. De periode tussen de twee meetmomenten bedraagt zes maanden. 

- Leeftijd: gaande van 12 tot 17 jaar.  Voor de analyse is deze continue variabele opgesplitst in 

twee groepen, namelijk 12 tot 14 en 15 tot 17 jaar.  

- Geslacht: jongen of meisje.  

- Stoornis: ODD, ADHD en/of PDD. Voor een uitgebreide beschrijving  van deze variabele zie de 

inleiding bij de beschrijving van de stoornissen.  

- Aantal maanden onderwijs: deze continue variabele is opgesplitst in twee groepen, namelijk tot 

en met 14 maanden onderwijs gevolgd en 15 maanden of langer onderwijs gevolgd op Beukenrode 

Onderwijs. 

- Opleiding: basisberoepsgerichte leerweg (BBL), theoretische leerweg (TL), basisvorming 

VMBO (BAVO), of onderwijs gericht op het behalen van certificaten (IVIO, Instituut voor 

Individueel Onderwijs)  

- Leerjaar: 1
e
 leerjaar, 2

e
 leerjaar, 3

e
 leerjaar of 4

e
 leerjaar. 

- Aanpak: de schoolaanpak is beschreven aan de hand van de schoolgids en materiaal van de 

schooladviseur van Beukenrode-Onderwijs (zie bijlage 1). Deze is vervolgens getoetst op 

daadwerkelijke uitvoerbaarheid met behulp van twee vragenlijsten: één voor de leerkrachten (bijlage 

2), één voor de directeur (bijlage 4) en één voor de leerlingen (bijlage 6). Deze vragenlijsten zijn 

gebaseerd op de pedagogische handelingswijzers van Jos Haartmans (1997; in: Van Lieshout, 2002), 

waarop de aanpak van de school grotendeels is gebaseerd. Alle leerkrachten van Beukenrode-

Onderwijs (N=15) hebben de vragenlijst om de aanpak te beoordelen ingevuld. Deze vragenlijst 

bestaat uit 88 items, waarvan 50 algemene items, 10 items specifiek voor PDD, 17 items specifiek 

voor ODD en 11 items specifiek voor ADHD, en 9 open vragen. De leerlingen hebben een verkorte en 
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aangepaste versie van de vragenlijst ingevuld, bestaande uit 30 items. Zij moesten dit doen voor de 

leerkracht van hun stamgroep. Er zijn in totaal vijf stamgroepen, dus er zijn vijf leerkrachten 

beoordeeld. De directeur heeft een vragenlijst van negen open vragen ingevuld. Er is voor gekozen 

deze toetsingen bij de resultaten te behandelen, aangezien het vrij veel tekst beslaat. 

 

Data-analyse 

Alle gegevens behorende bij dit onderzoek zijn ingevoerd in SPSS, wat staat voor Statistical Products 

and Service Solutions (Baarda, De Goede & Van Dijkum, 2003). Allereerst zijn de populatie en de 

steekproef beschreven door middel van descriptive values. Ook zijn er per gebruikte vragenlijst 

betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd. Vervolgens is er gekeken in hoeverre er sprake is van een 

verandering van het gedrag van de kinderen in de periode tussen het eerste en het tweede 

meetmoment. Dit is getoetst door middel van repeated measures analysis. De individuele kenmerken 

zijn hierbij als onafhankelijke variabelen meegenomen. Er zijn tussentijdse meetmomenten uitgevoerd 

om de periode tussen het eerste en het tweede meetmoment te kunnen beschrijven. De hierbij horende 

variabele gemiddelde ernstscore is door twee beoordelaars beoordeeld, en is getoetst aan de hand van 

Cohen’s Kappa voor de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (de variabele totaal aantal incidenten hoeft 

niet beoordeeld te worden). Er is een gemiddelde Cohen’s Kappa van de verschillende beoordelingen 

uitgerekend. Deze is voldoende gebleken en er is een herhaalde metingen analyse uitgevoerd met de 

gemiddelden van de scores van de twee beoordelaars. De onafhankelijke variabelen zijn meegenomen 

om de invloed op de drie tussentijdse metingen te kunnen bepalen. De invloed van de onafhankelijke 

variabele aanpak op het gedrag van de leerlingen is niet statistisch maar aan de hand van 

literatuuronderzoek onderzocht, wat betekent dat hier geen stellige uitspraken over gedaan zijn. 

 

Procedure 

De vragenlijsten die gebruikt zijn voor het eerste meetmoment (in november 2007) en het tweede 

meetmoment (in april 2008) zijn afgenomen bij de leerkrachten en de leerlingen. De leerkrachten 

vulden de vragenlijsten in van hun mentorleerlingen, want deze leerlingen zaten het meest bij de 

betreffende leerkracht in de klas. De vragenlijsten waren geanonimiseerd, elke leerling had een 

nummer gekregen dus er hoefde nergens een naam ingevuld te worden. Op deze manier konden de 

gegevens van het eerste en het tweede meetmoment ook makkelijk aan elkaar gekoppeld worden. In de 

periode tussen de uitvoering van het eerste en het tweede meetmoment zijn de individuele kenmerken 

ingevoerd en is de aanpak van Beukenrode-Onderwijs gemeten. Ook zijn de drie tussentijdse 

meetmomenten uitgevoerd. Na de completering van het databestand zijn de analyses uitgevoerd en 

zijn de resultaten hiervan beschreven. 
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Resultaten  

 

Eerst worden de beschrijvende gegevens en de betrouwbaarheid (Cronbach’s alpha) per vragenlijst 

besproken. Vervolgens zal de herhaalde metingen analyse aan bod komen met daaropvolgend de 

tussentijdse meetmomenten. Als laatste zal de gemeten schoolaanpak besproken worden. 

 

Beschrijvende gegevens 

Voor de afname van de vragenlijsten zijn alle leerlingen onderverdeeld in zes groepen: ADHD, ODD, 

PDD, ADHD en ODD, PDD en ODD en ADHD en PDD. Dit is gedaan op basis van indicaties en 

diagnosen. 11 leerlingen konden niet ondergebracht worden in een van bovenstaande groepen. Deze 

zijn niet meegenomen in het onderzoek, aangezien er alleen wordt gekeken naar leerlingen met 

bovenstaande stoornissen. Zoals weergegeven in tabel 1 (Methode) zijn sommige groepen erg klein 

om stellige uitspraken over te kunnen doen. Toch is er voor gekozen deze mee te nemen in de analyse 

om te kijken naar afnamen of toenamen in gedrag van de groepen, aangezien het onderzoek zich richt 

op deze stoornissen. Voor leerlingen met een comorbide problematiek zijn beide betreffende 

vragenlijsten voor de twee stoornissen ingevuld. Alleen de gegevens van de leerlingen die de 

vragenlijsten op beide meetmomenten hebben ingevuld zijn meegenomen in de analyse. Dit verklaart 

het verschil tussen het maximaal aantal participanten per vragenlijst en het meegenomen aantal 

participanten in de analyse. Het maximum aantal respondenten voor de YSR en de TRF is 70, voor de 

HIT bedraagt dit aantal 38, voor de AVL 23 en voor de VISK 25.  

 

Youth Self Report (YSR) 

In tabel 6 staan de gemiddelde scores en de standaarddeviaties per schaal op de twee tijdstippen. 52 

leerlingen hebben deze vragenlijst op beide meetmomenten ingevuld.   

 

Tabel 6  

Beschrijvende statistieken T1 en T2 voor de YSR 

 T1 (N = 52) T2 (N = 52) 

Schaal M1 SD1 M2 SD2 

Angstig-depressief 55.31 6.98 55.08 8.08 

Teruggetrokken-depressief 57.77 7.82 57.31 10.13 

Lichamelijke klachten 57.88 8.36 57.04 8.48 

Sociale problemen 57.29 7.58 57.75 7.66 

Denkproblemen 56.04 7.56 56.87 7.70 

Aandachts-problemen 57.50 8.15 57.54 8.50 

Delinquent gedrag 58.15 9.86 57.25 6.12 

Agressief gedrag 58.17 7.83 57.98 7.67 

 

Teacher Report Form (TRF) 

In tabel 7 staan de gemiddelde scores en de standaarddeviaties per schaal op de twee tijdstippen. De 

leerkrachten hebben deze vragenlijst voor 61 leerlingen (i.p.v. 70) op beide meetmomenten ingevuld.  
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Tabel 7 

Beschrijvende statistieken T1 en T2 voor de TRF 

 T1 (N = 61) T2 (N = 61) 

Schaal M1 SD1 M2 SD2 

Angstig-depressief 59.41 7.121 59.23 8.02 

Teruggetrokken-depressief 57.82 6.73 57.36 7.19 

Lichamelijke klachten 54.03 6.72 56.15 7.56 

Sociale problemen 60.31 7.60 60.25 7.64 

Denkproblemen 53.26 5.27 54.70 6.44 

Aandachtsproblemen 57.80 5.91 58.25 7.05 

Delinquent gedrag 62.36 8.93 63.84 9.98 

Agressief gedrag 63.85 9.11 64.36 9.98 

 

Hoe Ik Denk - vragenlijst (HIT-Q) 

In tabel 8 staan de gemiddelde scores en de standaarddeviaties per schaal op de twee tijdstippen. 31 

leerlingen hebben deze vragenlijst op beide meetmomenten ingevuld.  

 
Tabel 8 

Beschrijvende statistieken T1 en T2 voor de HIT 

 T1 (N = 31) T2 (N = 31) 

Schaal M1 SD1 M2 SD2 

Egoïstisch 2.49 0.82 2.47 0.83 

Goedpraten 2.50 0.80 2.33 0.81 

Uitgaan van het slechtste 2.46 0.75 2.48 0.79 

Anderen de schuld geven 2.68 0.86 2.49 0.83 

Oppositioneel-opstandig gedrag 2.75 0.82 2.61 0.90 

Fysieke agressie 2.79 0.99 2.86 0.87 

Liegen 2.61 0.83 2.51 0.82 

Stelen 2.05 0.77 1.88 0.81 

Covert gedrag  2.30 0.68 2.16 0.74 

Overt gedrag 2.77 0.85 2.73 0.81 

 

ADHD Vragenlijst (AVL) 

In tabel 9 staan de gemiddelde scores en de standaarddeviaties per schaal op de twee tijdstippen. De 

leerkrachten hebben deze vragenlijst voor 20 leerlingen op beide meetmomenten ingevuld.  

 
Tabel 9 

Beschrijvende statistieken T1 en T2 voor de AVL 

 T1 (N = 20) T2 (N = 20) 

Schaal M1 SD1 M2 SD2 

Aandachtstekort 11.90 4.89 9.40 5.79 

Hyperactiviteit 10.75 4.64 9.55 4.84 

Impulsiviteit 12.30 5.52 9.95 5.21 

Totaalscore 35.45 10.78 28.90 13.44 

 

Vragenlijst voor de Inventarisatie van Sociaal probleemgedrag bij Kinderen (VISK) 

In tabel 10 staan de gemiddelde scores en de standaarddeviaties per schaal op de twee tijdstippen. De 

leerkrachten hebben deze vragenlijst voor 22 leerlingen op beide meetmomenten ingevuld. 
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Tabel 10 

Beschrijvende statistieken T1 en T2 van de VISK. 

 T1 (N = 22) T2 (N = 22) 

Schaal M1 SD1 M2 SD2 

Niet afgestemd 11.41 6.44 9.14 6.00 

Neiging tot terugtrekken 7.18 4.32 5.64 4.10 

Oriëntatieproblemen 3.18 2.74 3.64 3.54 

Niet snappen 4.64 3.30 4.68 3.63 

Stereotiep gedrag 1.86 2.48 1.41 2.56 

Angst voor veranderingen 2.55 1.87 2.73 1.96 

Totaalscore 30.95 14.31 27.36 15.24 

 
 

 

Herhaalde metingen analyse 

 

Onderzoeksvragen  

- Is er sprake van een positieve gedragsverandering bij de leerlingen van Beukenrode Onderwijs?  

- Is er sprake van een relatie tussen individuele kenmerken (leeftijd, geslacht, stoornis, aantal maanden 

onderwijs gevolgd op Beukenrode Onderwijs, opleidingsniveau, leerjaar) en de mogelijke 

gedragsveranderingen? 

 

De mogelijke gedragsverandering tussen T1 en T2 is onderzocht aan de hand van een herhaalde 

metingen analyse. De afhankelijke variabele is de score op de vragenlijsten. Hierbij zijn een aantal 

MANOVA’s en ANOVA’s uitgevoerd, waarbij ‘tijd’, ‘geslacht’, ‘stoornis’, ‘leeftijd’, ‘aantal maanden 

onderwijs’, ‘opleiding’ en ‘leerjaar’ als onafhankelijke variabelen werden meegenomen. Bij de 

vragenlijsten specifiek voor de stoornissen (HIT, VISK en AVL) werd de variabele ‘stoornis’ niet 

meegenomen.  

 

Youth Self Report (YSR) 

Bij de Youth Self Report (YSR) zijn alle acht schalen meegenomen: angstig-depressief, 

teruggetrokken-depressief, lichamelijke klachten, sociale problemen, denkproblemen, 

aandachtsproblemen, delinquent gedrag en agressief gedrag. Uit de multivariate tests is geconcludeerd 

dat er geen significant verschil is in tijd tussen T1 en T2 (F (1,8) = 1,12, p = 0.374). Ook is er geen 

sprake van hoofdeffecten van de onafhankelijke variabelen op de scores op de vragenlijst: leeftijd (F 

(1,8) = 1,42, p = 0.224), geslacht (F (1,8) = 1,36, p = 0.252), stoornis (F (1,32) = 1.46, p = 0.074), 

aantal maanden onderwijs (F (1,8) = 0.92, p = 0.756), opleiding (F (1,8) = 1.36, p = 0.369) en leerweg 

(F (1,8) = 1,21, p = 0.154). Dit betekent dat er geen significante verschillen zijn in scores tussen 

verschillende groepen. Er is wel sprake van een aantal interactie-effecten, namelijk interacties tussen 

de onafhankelijke variabele tijd en de onafhankelijke variabelen geslacht (F (1,8) = 5,06, p < 0.001), 

stoornis (F (1, 32) = 3,1, p < 0.001) en aantal maanden onderwijs (F (1,8) = 2,30, p = 0.044) op de 
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scores op de YSR. De andere onafhankelijke variabele zijn niet significant gebleken: leeftijd (F (1,8) = 

1,05, p = 0.418), opleiding (F (1,8) = 1.60, p = 0,143 en leerjaar (F (1,8) = 1.87, p = 0.367). Uit de 

univariate tests is gebleken dat het interactie-effect tussen tijd en geslacht geldt voor de subschaal 

delinquent gedrag (F (1, 1) = 26,57, p < .001). Dit betekent dat het verband tussen geslacht en de score 

op de subschaal delinquent gedrag door de tijd heen verschilt. Uit de bijbehorende plot (figuur 1) kan 

afgeleid worden dat de mate van delinquent gedrag sterker afneemt voor vrouwen dan voor mannen.   

Figuur 1 

YSR delinquent gedrag – Interactie-effect  tijd * geslacht 

 

Het interactie-effect tussen tijd en stoornis geldt voor de subschalen delinquent gedrag (F (1, 4) 16,21, 

p < .001) en agressief gedrag (F (1, 4) = 3,72, p = .011). Dit betekent dat het verband tussen de 

stoornis en de scores op deze subschalen door de tijd heen verschilt. Uit de plot voor delinquent 

gedrag (figuur 2) is gebleken dat de veranderingen in delinquent gedrag door de tijd heen verschilden 

per stoornis. Zo bleek delinquent gedrag sterk toe te nemen voor kinderen met een combinatie van 

ADHD en PDD, terwijl het gedrag afneemt voor kinderen met alleen PDD (n = 3). Echter, dit zijn 

relatief kleine groepen waardoor er geen stellige uitspraken over gedaan kunnen worden. 

  

Figuur 2 

YSR delinquent gedrag - Interactie-effect tijd * stoornis 
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De plot voor agressief gedrag (figuur 3) laat zien dat bij de leerlingen met ADHD, bij de leerlingen 

met PDD en bij de leerlingen met beide stoornissen de scores op de schaal agressief gedrag afneemt, 

terwijl dit gedrag bij de andere leerlingen toeneemt. 

 

 

Figuur 3 

YSR agressief gedrag – Interactie-effect tijd * stoornis 

 

Het interactie-effect tussen tijd en aantal maanden onderwijs geldt voor de subschalen delinquent 

gedrag (F (1, 1) = 10,83, p = .002) en agressief gedrag (F (1, 1) = 10,97, p = .002). Het verband tussen 

aantal maanden onderwijs en de scores op deze subschalen verschilt door de tijd heen. Uit de 

bijbehorende plot (zie figuur 4) voor agressief gedrag blijkt dat bij leerlingen die 14 maanden of korter 

op Beukenrode-Onderwijs zitten het agressieve gedrag toeneemt, terwijl ditzelfde gedrag voor 

leerlingen die 15 maanden of langer op de school zitten afneemt. 

 

Figuur 4 
YSR agressief gedrag – Inter-actie effect tijd * aantal maanden onderwijs 

 

Uit de bijbehorende plot (figuur 5) voor delinquent gedrag blijkt dat bij de leerlingen die 14 maanden 

of korter op de school zitten hun delinquente gedrag tussen T1 en T2 vermindert, terwijl bij de groep 

leerlingen die langer dan 15 maanden op de school zitten het gedrag licht toeneemt. 
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Figuur 5 

YSR delinquent gedrag – Interactie-effect tijd * aantal maanden onderwijs  

 

Teacher Report Form (TRF) 

Bij de Teacher Report Forms (TRF) geldt hetzelfde als bij de YSR: de acht schalen waaruit de 

vragenlijst bestaat zijn meegenomen, dus angstig-depressief, teruggetrokken-depressief, lichamelijke 

klachten, sociale problemen, denkproblemen, aandachtsproblemen, delinquent gedrag en agressief 

gedrag. Uit de multivariate tests kan geconcludeerd worden dat er geen significant verschil is in tijd 

tussen T1 en T2 (F (1,8) = 0.581, p = 0.787).  Ook zijn er geen hoofdeffecten voor de onafhankelijke 

variabelen gevonden: leeftijd (F (1,8) = 3,78, p = 0.202), geslacht (F (1,8) = 1.22, p = 0.311), stoornis 

(F (1,40) = 1,79, p = 0.501), aantal maanden onderwijs (F (1,8) = 0.89, p = 0.534), opleiding (F (1,8) 

= 2.37, p = 0.203) en leerjaar (F (1,8) = 1.59, p = 0.368). Ook zijn er geen interactie-effecten 

gevonden: leeftijd (F (1,8) = 2,48, p = 0.272), geslacht (F (1,8) = 1.36, p = 0.258), stoornis (F (1,40) = 

1,79, p = 0.297), aantal maanden onderwijs (F (1,8) = 0.78, p = 0.102), opleiding (F (1,8) = 1,42, p = 

0.653) en leerjaar (F (1,8) = 1,11, p = 0.098). Om deze reden is er niet naar de univariate tests 

gekeken. 

 

How I Think – Vragenlijst (HIT) 

Bij de How I Think – Vragenlijst zijn alle tien de schalen meegenomen, namelijk egoïstisch gedrag, 

goed praten, uitgaan van het slechtste, anderen de schuld geven, oppositioneel-opstandig gedrag, 

fysieke agressie, liegen, stelen, covert gedrag en overt gedrag. Uit de multivariate tests kan 

geconcludeerd worden dat er geen significant verschil is in tijd tussen T1 en T2 (F (1,9) = 1,48, p = 

.226).  Ook is er geen sprake van hoofdeffecten van de onafhankelijke variabelen op de scores op de 

vragenlijst: leeftijd (F (1,9) = 1.00, p = 0.471), geslacht (F (1,9) = 1.45, p = 0.231), stoornis (F (1,40) 

= 1,64, p = 0.784), aantal maanden onderwijs (F (1,9) = 1,38, p = 0.618), opleiding (F (1,9) = 1.06, p 

= 0.281) en leerjaar (F (1,9) = 1,83, p = 0.314). Dit betekent dat er geen significante verschillen zijn 

in scores tussen verschillende groepen. Er is wel sprake van een interactie-effect, namelijk een 

interactie tussen tijd en aantal maanden onderwijs (F (1,9) = 5,67, p = .001). De andere variabelen zijn 
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in interactie niet significant gebleken: leeftijd (F (1,9) = 1.67, p = 0165), geslacht (F (1,9) = 2.51, p = 

0.851), stoornis (F (1,40) = 1,09, p = 0.621), opleiding (F (1,8) = 1.58, p = 0.168) en leerjaar (F (1,9) 

= 1,32, p = 0.269). Uit de univariate tests is gebleken dat het significante interactie-effect geldt voor 

een aantal schalen. De eerste is egoïstisch (F (1,9) = 12,3, ,p = .002). Uit de bijbehorende plot (figuur 

6) blijkt dat bij beide groepen, leerlingen die 14 maanden of korter op Beukenrode-Onderwijs zitten en 

leerlingen die 15 maanden of langer op de school zitten, de egocentrische vertekeningen licht 

toenemen, bij de leerlingen die korter op de school zitten iets sterker.  

 

Figuur 6  

HIT egoïstisch – Interactie-effect tijd * aantal maanden onderwijs 

 

De tweede schaal is uitgaan van het slechtste (F (1,9) = 12,93, p = 0.001). De bijbehorende plot 

(figuur 7) laat zien er bij leerlingen die 14 maanden of korter op Beukenrode-Onderwijs zitten sprake 

is van een afname in uitgaan van het slechtste. Bij de leerlingen die 15 maanden of langer op de school 

zitten is er sprake van een toename in dit gedrag.  

 

Figuur 7 

HIT uitgaan van het slechtste – Interactie-effect tijd * aantal maanden onderwijs 

 

De derde schaal is anderen de schuld geven van eigen gedrag (F (1,9) = 25,66, p < .001). De 

bijbehorende plot (figuur 8) laat zien dat er bij leerlingen die 14 maanden of korter op Beukenrode-
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Onderwijs sprake is van een afname in anderen de schuld geven van het eigen gedrag. Dit geldt ook 

voor leerlingen die 15 maanden of langer op de school zitten, al is de afname hier nog sterker. 

 

Figuur 8  

HIT anderen de schuld geven – Interactie-effect tijd * aantal maanden onderwijs 
 

De vierde schaal is oppositioneel-opstandig gedrag (F (1,9) = 26,11, p < .001). De bijbehorende plot 

(figuur 9) laat zien dat bij leerlingen die 14 maanden of korter op Beukenrode-Onderwijs zitten en bij 

leerlingen die 15 maanden of langer op de school zitten sprake is van een afname in oppositioneel-

opstandig gedrag.  

 

Figuur 9  

HIT ODD – Interactie-effect tijd * aantal maanden onderwijs 

 

De vijfde schaal is fysieke agressie (F (1,9) = 12,30, p = .002). De bijbehorende plot (figuur 10) laat 

zien dat bij leerlingen die 14 maanden of korter op Beukenrode-Onderwijs zitten sprake is van een 

lichte toename in fysiek geweld, terwijl bij leerlingen die 15 maanden of langer op de school zitten 

sprake is van een afname in fysiek geweld.  

21

Tijd 

 O
p
p
o
s
itio
n
e
e
l-o
p
s
ta
n
d
ig
 g
e
d
ra
g
 

2.8 

 

2.4 

 

  20 

 
15 maanden of langer 

14 maanden of korter 

Aantal maanden onderwijs 

 

21

Tijd 

2.8  A
n
d
e
re
n
 d
e
 s
c
h
u
ld
 g
e
v
e
n
 v
a
n
             

e
ig
e
n
 g
e
d
ra
g
 

2.4 

 

15 maanden of langer 

14 maanden of korter 

 

Aantal maanden onderwijs 

 



 28 

 

Figuur 10  

HIT fysiek geweld – Interactie-effect tijd * aantal maanden onderwijs 
 

De zesde schaal is liegen (F (1,9) = 4,82, p = .037). De bijbehorende plot (figuur 11) laat zien dat 

leerlingen die 14 maanden of korter op Beukenrode-Onderwijs zitten en bij leerlingen die 15 maanden 

of langer op de school zitten sprake is van een afname in liegen.  

 

Figuur 11  

HIT liegen – Interactie-effect tijd * aantal maanden onderwijs 
 

De zevende en laatste schaal is overt gedrag (F (1,9) = 24,22, p < .001). De bijbehorende plot (figuur 

12) laat zien dat bij de leerlingen die 14 maanden of korter op Beukenrode-Onderwijs zitten en bij de 

leerlingen die 15 maanden of langer op de school zitten sprake is van een afname in overt gedrag. Bij 

de tweede groep is deze afname iets sterker.  
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Figuur 12 

HIT overt gedrag – Interactie-effect tijd * aantal maanden onderwijs 
 

ADHD –Vragenlijst (AVL) 

Bij de ADHD–Vragenlijst zijn alle vier de schalen meegenomen, namelijk aandachtstekort, 

hyperactiviteit, impulsiviteit en de totaalschaal. Uit de multivariate tests kan geconcludeerd worden 

dat er geen significant verschil is in tijd tussen T1 en T2 (F (1,4) = 1,70, p = 0.211). Er is ook geen 

sprake van interactie-effecten: leeftijd (F (1,4) = 0.95, p = 0.466), geslacht (F (,4) = 0.69, p = 0.611), 

stoornis (F (1,4) = 1.57, p = 0.248), aantal maanden onderwijs (F (1,4) = 1.70, p = 0.605), opleiding 

(F (1,4) = 1.68, p = 0.472) en leerjaar (F (1,4) = 1.74, p = 0.359). Er is wel sprake van een interactie-

effect, namelijk een interactie tussen tijd en aantal maanden onderwijs (F (1,4) = 3,69, p = .032). De 

andere variabelen zijn in interactie niet significant gebleken: Uit de univariate tests is gebleken dat dit 

interactie-effect geldt voor de schaal hyperactiviteit (F (1,1) = 12,24, p = .003) en de totaalscore (F 

(1,1) = 5,81, p = .028). Dit betekent dat het verband tussen aantal maanden onderwijs en de score op 

deze schalen door de tijd heen verschilt. Uit de bijbehorende plot voor de schaal hyperactiviteit (figuur 

13) blijkt dat bij de leerlingen die 14 maanden of korter op Beukenrode-Onderwijs zitten sprake is van 

een toename in hyperactief gedrag, terwijl bij de leerlingen die 15 maanden of langer op de school 

zitten sprake is van een afname in dit gedrag. 

 

Figuur 13 

AVL hyperactiviteit – Interactie-effect tijd * aantal maanden onderwijs 
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Uit de bijbehorende plot voor de totaalschaal (figuur 14) blijkt dat bij de leerlingen die 14 maanden of 

korter op Beukenrode-Onderwijs zitten sprake is van een toename in ADHD-totaal gedrag, bij de 

leerlingen die 15 maanden of langer op Beukenrode-Onderwijs zitten is er sprake van een afname van 

ADHD-totaal gedrag.   

 
Figuur 14  

AVL ADHD-totaal – Interactie-effect tijd * aantal maanden onderwijs 
 

Vragenlijst voor de Inventarisatie van Sociaal probleemgedrag bij kinderen (VISK) 

Bij de VISK zijn alle zeven de schalen meegenomen, namelijk niet afgestemd gedrag, neiging tot 

terugtrekken, oriëntatieproblemen, niet snappen, stereotiep gedrag en angst voor verandering. Uit de 

multivariate tests kan geconcludeerd worden dat er geen significant verschil is in tijd tussen T1 en T2 

(F (1,7) = 01.05, p = 0.229). Ook is er geen sprake van hoofdeffecten: leeftijd (F (1,7) = 1.56, p = 

0.361), geslacht (F (1,7) = 0.67, p = 0.510), stoornis (F (1,7) = 1.14, p = 0.211), aantal maanden 

onderwijs (F (1,7) = 1.36, p = 0.125), opleiding (F (1,7) = 1,78, p = 0.236) en leerjaar (F (1,7) = 1.52, 

p = 0.231). Er zijn ook geen significante interactie-effecten gevonden: leeftijd (F (1,7) = 1.03, p = 

0.462), geslacht (F (1,7) = 1,01, p = 0.491), stoornis (F (1,7) = 1.29, p = 0.346), aantal maanden 

onderwijs (F (1,7) = 1.64, p = 0.415), opleiding (F (1,7) = 1,56, p = 0.219) en leerjaar (F (1,7) = 1.85, 

p = 0.460).  Om deze reden is er niet gekeken naar de univariate tests. 

 

 

Tussentijdse meetmomenten  

 

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

Voor de maanden november, januari en februari is er sprake van de volgende Cohen’s Kappa’s voor 

de gemiddelde ernstscore: (respectievelijk) 0.570, 0.448 en 1. Op basis van deze cijfers kan 

geconcludeerd worden dat er sprake is van een verscheidenheid in mate van overeenstemming. Het 

gemiddelde van deze Kappa’s is 0.67, wat betekent dat er gemiddeld sprake is van een voldoende mate 
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van overeenstemming tussen de twee beoordelaars. Wel plaatst de verscheidenheid in mate van 

overeenstemming een kanttekening bij dit gemiddelde. Op basis van deze veronderstellingen kunnen 

de gegevens wel geanalyseerd worden en wordt er gebruik gemaakt van de gemiddelden van de scores 

van de twee beoordelaars, al wordt dit wel met enige voorzichtigheid gedaan.  

  

Beschrijving verloop periode tussen T1 en T2 

De periode tussen T1 en T2 is beschreven aan de hand van het aantal incidenten en de gemiddelde 

ernstscore per leerling en de bijbehorende gegevens staan hieronder in tabel 11 weergegeven.  

 

Tabel 11 

Beschrijvende gegevens tussentijdse meetmomenten  

 Gemiddelde ernstscore Aantal incidenten 

 N Min Max Gem SD N Min Max Gem SD 

November 54 1 4 2,58 0,53 81 0 8 1,88 2,00 

Januari 52 1,50 4 2,52 0,62 81 0 7 1,53 1,62 

Februari 50 1,50 4 2,50 0,67 81 0 7 1,46 1,90 

 

Uit de gebruikte herhaalde metingen analyse kan geconcludeerd worden dat er geen sprake is van een 

significante verandering in de gemiddelde ernstscore van de incidenten per maand. Ook is er geen 

sprake van een significante verandering in het totaal aantal incidenten per maand.  

 Vervolgens is gekeken of er sprake is van een invloed van de onafhankelijke variabelen op de 

ernstscore en het totaal aantal incidenten in de periode tussen T1 en T2. Uit deze analyse blijkt dat er 

geen sprake is van hoofdeffecten: leeftijd (F (1,3) = 1.06, p = 0.361), geslacht (F (1,3) = 1.87, p = 

0.416), stoornis (F (1,3) = 1.03, p = 0.547), aantal maanden onderwijs (F (1,3) = 1.69, p = 0.540), 

opleiding (F (1,3) = 1.48, p = 0.211) en leerjaar (F (1,3) = 1.68, p = 0.671). Ook is er geen sprake van 

interactie-effecten van deze onafhankelijke variabelen:  leeftijd (F (1,3) = 0.87, p = 0.218), geslacht (F 

(1,3) = 1.64, p = 0.148), stoornis (F (1,3) = 1.04, p = 0.239), aantal maanden onderwijs (F (1,3) = 

1.70, p = 0.256), opleiding (F (1,3) = 1.01, p = 0.329) en leerjaar (F (1,3) = 1.42, p = 0.108). 

 

 

Aanpak 

 

Onderzoeksvraag  

-  Is er sprake van een invloed van de kenmerken van de aanpak op school op de mogelijke 

gedragsveranderingen? 

  

Toetsing daadwerkelijke uitvoering aanpak – Leerkrachten en directeur  

Over het algemeen passen de leerkrachten de diverse aanpakaspecten altijd tot soms toe. De 

gemiddelde scores op deze items vallen tussen 1 en 2.99. Dit met uitzondering van de volgende items: 
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ADHD – ondersteunen d.m.v. schema’s, richtwoorden, plaatjes en instructiebandjes (gem. 3.13), ODD 

– het organiseren van preventieprojecten (gem. 3.67), ODD – hanteren van een gedragskaart (gem. 

3.20) en PDD – gebruik maken van visuele ondersteuning (gem. 3.00). Aangezien de tabel (tabel 12) 

voor de beschrijvende statistiek aanpak erg groot is (88 items) is deze in bijlage 3 toegevoegd. Items 

42 tot en met 50 staan voor beloningen en straffen die door de leerkrachten zelf zijn ingevuld en 

gescoord, bijvoorbeeld beloning door middel van eten en als straf nablijven. Opvallend is dat de 

leerkrachten aangeven dat zij gebruik maken van beloningen en straffen (resp. item 7: gem. 1.67 en 

item 8: gem. 1.73), maar de meesten kunnen hier geen (goede) voorbeelden van geven. Hierdoor zijn 

de gemiddelde scores op items 42 tot en met 50 beduidend hoger, gaande van 4.13 tot 4.80, wat 

aangeeft dat zij deze niet tot nauwelijks gebruiken. Ook is het opvallend dat er op verschillende items 

een grote range bestaat wat er op duidt dat leerkrachten onderling verschillen in aanpak. Deze zijn in 

de tabel aangegeven. De directeur heeft ook een vragenlijst ingevuld, bestaande uit zes open vragen. 

De kenmerken van de aanpak Beukenrode-Onderwijs die het meest naar voren komen uit de 

beantwoorde vragen van beide vragenlijsten zijn onderwijs op maat, structuur, orde, regelmaat, 

consistentie en humor (voor een uitgebreid overzicht zie bijlage 5).  

 

Toetsing daadwerkelijke uitvoering aanpak – Leerlingen  

De leerkracht van stamgroep 1 (bijlage 7 tabel 13) past volgens de leerlingen de diverse 

aanpakaspecten over het algemeen altijd tot soms toe, te zien aan de minimum en maximum scores op 

de items. Op alle items scoort de leerkracht gemiddeld 2.12. Uitschieters zijn de volgende items: straft 

wanneer dit nodig is en geeft aan waarom (gem. 3), organiseert groepsactiviteiten (gem. 3.5), neemt 

contact op met ouders wanneer er problemen zijn (gem. 3) en beloont goed gedrag (gem. 3.5). Te zien 

aan de gemiddelde range van de items (1.03) kan gesteld worden dat de leerlingen het over het 

algemeen erg met elkaar eens zijn. De leerkracht van stamgroep 2 (bijlage 7, tabel 14) past volgens de 

leerlingen de diverse aanpakaspecten over het algemeen altijd tot soms toe, te zien aan de minimum en 

maximum scores op de items. Deze leerkracht scoort gemiddeld op alle items 2.21. Een uitschieter is 

het volgende item: geeft een time-out als dit nodig is (gem. 3). De gemiddelde range van de items is 

2.3, wat betekent dat de leerlingen het over het algemeen redelijk met elkaar eens zijn. De leerkracht 

van stamgroep 3 (bijlage 7, tabel 15) past volgens de leerlingen de diverse aanpakaspecten over het 

algemeen altijd tot meestal niet toe, te zien aan de minimum en maximum scores op de items. Deze 

leerkracht scoort gemiddeld op alle items 2.28. Een uitschieter is het volgende item: organiseert 

groepsactiviteiten (gem. 3.4). De gemiddelde range van de items is 2.7, wat betekent dat er redelijke 

verschillen bestaan tussen de beoordelingen van de leerlingen. De leerkracht van stamgroep 4 (bijlage 

7, tabel 16) past volgens de leerlingen de diverse aanpakaspecten over het algemeen altijd tot soms 

toe, te zien aan de minimum en maximum scores op de items. Deze leerkracht scoort gemiddeld op 

alle items 1.78. Er is geen sprake van uitschieters, alle gemiddelde scores op de items vallen onder de 

3. De gemiddelde range van de items is 2.77, wat betekent dat er redelijke verschillen bestaan tussen 
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de beoordelingen van de leerlingen. De leerkracht van stamgroep 5 (bijlage 7, tabel 17) past volgens 

de leerlingen de diverse aanpakaspecten over het algemeen altijd tot soms toe, te zien aan de minimum 

en maximum scores op de items. Deze leerkracht scoort gemiddeld op alle items 1.84. Er is geen 

sprake van uitschieters, alle gemiddelde scores op de items vallen onder de 3. De gemiddelde range 

van de items is 2.37, wat betekent dat de leerlingen het over het algemeen redelijk met elkaar eens zijn 

(2 = vaak, 3 = soms).  

 

Toetsing effectiviteit daadwerkelijke uitvoering aanpak 

De daadwerkelijke uitvoering van de aanpak is getoetst aan de hand van de vragenlijsten waarvan de 

resultaten zojuist zijn beschreven. Deze getoetste uitvoering zal nu vergeleken worden met de effectief 

bewezen aanpakaspecten en interventies die in de inleiding zijn beschreven.  

 Het eerste punt wat genoemd werd in de inleiding is een effectief systeem wat de mogelijke 

reacties op probleemgedrag categoriseert in ‘bekrachtigen’, ‘ermee omgaan op een andere manier dan 

straffen’ en ‘straffen’. Uit de toetsing (zie bijlage 3 tabel 12) blijkt dat belonen en complimenteren 

(1.67), negatief gedrag afkeuren (1.47), pestgedrag straffen (1.80), bemoedigen van goed gedrag 

(1.53), complimenten geven (1.40), time-out (2.27) en straffen (1.93) regelmatig worden uitgevoerd. 

Daarnaast blijkt uit het overzicht van de schoolregels in de schoolgids dat er een breed scala aan 

beloningen en straffen aanwezig is en dat deze bij het team en bij de leerlingen zelf bekend zijn (zie 

bijlage 1). 

 Interventies uitgevoerd in de klas, zoals beloningsystemen, ondersteuning van zelfmanagement, 

het promoten van studie- en organisatorische vaardigheden en proactieve communicatie met de 

gezinnen zijn ook effectief gebleken. Uit de toetsing blijkt dat beloningsystemen niet altijd worden 

gebruikt (2.60), al verschillen de antwoorden hier erg (gaande van 1 tot 5). Dit, terwijl dit toch erg 

effectief is gebleken. Wel wordt er een goed (telefonisch) contact met de ouders onderhouden (1.80) al 

wordt er minder vaak een huisbezoek gedaan (2.47). Dit komt ook omdat de maatschappelijk werkster 

de taak van huisbezoeken op zich neemt en verslagen hiervan aan de leerkrachten presenteert. Over 

zelfmanagement en het promoten van vaardigheden zijn geen gegevens bekend, hetzelfde geldt voor 

interventies uitgevoerd door leeftijdgenoten en medicatie. Wel is bekend dat leerlingen soms aan 

elkaar gekoppeld worden om een positieve invloed op elkaar uit te kunnen oefenen en veel leerlingen 

gebruiken medicatie op school wat wordt voorgeschreven buiten school.  

 Kijkend naar het effectief gebleken drieledig systeem waarbij de preventie van gedragsproblemen 

wordt verdeeld in drie subsystemen (universele interventies, specifieke interventies en individuele 

interventies) kan geconcludeerd worden dat er sprake is van de aanwezigheid van een uitgebreid 

overzicht van de schoolregels (zie bijlage 1). Die overzicht geeft het wenselijk gedrag weer en 

probeert zo het aanleren van probleemgedrag door de leerlingen te voorkomen. Dit is niet voor alle 

leerlingen werkzaam, voor deze leerlingen kan een gespecialiseerde groepsinterventie effectief zijn. 

Deze interventies zijn aanwezig in de vorm van SWEM-training (sociale weerbaarheidtraining) en 
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Rots en Watertraining (weerbaarheidtraining voor jongens). Ook deze groepsinterventies zijn niet voor 

alle leerlingen werkzaam, waardoor individuele interventies nodig zijn. Hiervan is één interventie 

aanwezig, namelijk Psychomotorische Therapie (PMT) (zie bijlage 1). Echter, de meeste leerlingen 

volgen buiten school een therapie of training.  

 Er is ook een drieledig systeem effectief gebleken om het probleemgedrag te veranderen, 

bestaande uit het schoolsysteem, het klassensysteem en het individuele systeem. Deze systemen 

onderliggen bovenstaande beschreven interventies. Het schoolsysteem bestaat uit de schoolregels en 

schoolverwachtingen en een continuüm aan strategieën om dit te bemoedigen en te ontkrachtigen. Dit 

is in de tweede alinea van deze paragraaf beschreven. Het klassensysteem is aanwezig in de vorm van 

klassenregels (1.93) en een klassenoverzicht (2.00). Ook beloningen en straffen (al eerder beschreven) 

worden toegepast in de klas. Hier is opvallend, en al eerder in dit hoofdstuk beschreven, dat de 

leerkrachten aangeven dat ze straffen en belonen maar dat ze hier geen goede voorbeelden van kunnen 

geven. Hier zijn dus weinig gegevens over bekend. Het individuele systeem is in die mate aanwezig 

dat elke leerling onderwijs op maat volgt en een individuele aanpak heeft. Deze is echter niet op die 

manier getoetst dat daar gegevens over bekend zijn. De leerlingen geven aan dat alle punten die zich 

moesten scoren voor hun klassenleerkracht in principe aanwezig zijn en zij waren het hierin redelijk 

tot af en toe met elkaar eens. Uitzonderingen zijn: straft wanneer dit nodig is en geeft aan waarom 

(gem. 3), organiseert groepsactiviteiten (gem. 3.5 en 3.4), neemt contact op met ouders wanneer er 

problemen zijn (gem. 3) en geeft een time-out als dit nodig is (gem. 3) (zie bijlage 3 voor tabel 13 t/m 

17). 
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Discussie 

 

Doel 

Deze studie had ten doel het onderzoeken van mogelijke gedragveranderingen gedurende 1 schooljaar 

bij de leerlingen van 12 tot 18 jaar met ADHD/ODD/PDD of een co-morbiditeit tussen de stoornissen 

op VSO Beukenrode-Onderwijs en de invloeden van individuele kenmerken (leeftijd, geslacht, 

stoornis, aantal maanden onderwijs, leerjaar en opleiding) en de aanpak van de school op deze 

mogelijke gedragsveranderingen. Met een repeated measures within subjects design zijn twee 

meetmomenten (T1 en T2) uitgevoerd aan de hand van het afnemen van verschillende vragenlijsten bij 

de leerkrachten en de leerlingen. Aan de hand van de calamiteitenregistratie van Beukenrode-

Onderwijs is de periode tussen T1 en T2 met behulp van drie metingen onderzocht. De afhankelijke 

variabelen waren de verschilscores tussen T1 en T2 op de vragenlijsten en de calamiteitenregistratie. 

De onafhankelijke variabelen waren de individuele kenmerken, tijd (om te kijken naar het verschil 

tussen T1 en T2, in dit geval zes maanden) en de aanpak van de school. Deze laatste variabele is 

onderzocht aan de hand van zelfgeconstrueerde vragenlijsten voor het schoolteam en de leerlingen en 

door middel van literatuuronderzoek. 

 

Samenvatting onderzoeksresultaten  

Er kan gesteld worden dat er bij alle vijf de gebruikte onderzoeksinstrumenten geen sprake is van een 

significante gedragsverandering tussen T1 en T2 op Beukenrode-Onderwijs. Dit betekent dat er geen 

sprake was van een positieve (maar ook geen negatieve) gedragsverandering. De specifieke  

gedragingen behorende zijn met behulp van de specifieke vragenlijsten (HIT voor ODD, AVL voor 

ADHD en de VISK voor PDD-NOS) gemeten. Bij de leerlingen met ODD is er geen sprake van een 

afname in egoïstisch gedrag, goed praten, uitgaan van het slechtste, anderen de schuld geven, 

oppositioneel-opstandig gedrag, fysieke agressie, liegen, stelen, covert gedrag en overt gedrag. Bij de 

leerlingen met ADHD is er geen sprake van een afname in aandachtsproblemen en 

hyperactief/impulsief gedrag. Bij de leerlingen met PDD is er geen sprake van een afname in 

denkproblemen, sociaal probleemgedrag, niet afgestemd gedrag, neiging tot terugtrekken, 

oriëntatieproblemen, niet snappen, stereotiep gedrag en angst voor verandering.  

 Er zijn geen hoofdeffecten maar wel een aantal interactie-effecten gevonden. Bij de YSR is 

gevonden dat er bij mannen en vrouwen sprake was van een afname in delinquent gedrag over tijd, 

welke bij vrouwen iets sterker was dan bij de mannen. Het delinquente gedrag bleek sterk toe te 

nemen voor kinderen met een combinatie van ADHD en PDD, terwijl het gedrag afnam voor kinderen 

met alleen PDD. Agressief gedrag bleek bij leerlingen met ADHD, met PDD en bij leerlingen met 

beide stoornissen af te nemen, terwijl dit gedrag bij de andere leerlingen toenam. Daarnaast bleek 

agressief gedrag bij leerlingen die 14 maanden of korter op de school zitten toe te nemen terwijl het 
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delinquent gedrag afnam. Bij leerlingen die 15 maanden of langer op de school zaten nam het 

agressieve gedrag af en het delinquent gedrag nam licht toe. Deze gedragingen zijn door dezelfde 

vragenlijst gemeten, dus een verklaring voor de gevonden verschillen is niet voorhanden. Bij de HIT 

bleek dat bij de leerlingen die 14 maanden of korter op de schaal zaten sprake was van een lichte 

toename in egoïstisch gedrag, een afname in uitgaan van het slechtste, een afname in anderen de 

schuld geven van eigen gedrag, een afname in oppositioneel gedrag, een lichte toename in fysiek 

geweld, een afname in liegen en een afname in overt gedrag. Bij leerlingen die 15 maanden of langer 

op de school zaten bleek er sprake te zijn van een lichte afname in egoïstisch gedrag, een toename in 

uitgaan van het slechtste, een sterke afname in anderen de schuld geven van eigen gedrag, een afname 

in oppositioneel gedrag, een afname in fysiek geweld, een afname in liegen en een afname in overt 

gedrag. Bij de AVL is gebleken dat bij de leerlingen die 14 maanden of korter op de school zaten 

sprake was van een toename in hyperactief gedrag en een toename in ADHD-totaal gedrag. Bij 

leerlingen die 15 maanden of langer op de school zaten was er sprake van een afname in hyperactief 

gedrag en een afname in ADHD-totaal gedrag. Bij de overige vragenlijsten (TRF en VISK) zijn geen 

significante effecten gevonden. De drie tussentijdse metingen lieten geen significante verschillen zien 

in gemiddelde ernstscore en totaal aantal incidenten in het verloop van de periode tussenT1 en T2.  

 Het is niet mogelijk geweest om de aanpak van Beukenrode-Onderwijs statistisch op effectiviteit 

te kunnen beoordelen. Wel is de aanpak beschreven, de daadwerkelijke uitvoerbaarheid hiervan 

getoetst en deze is vervolgens vergeleken met wetenschappelijke literatuur waarin effectieve aspecten 

van een schoolaanpak beschreven staan. Er kunnen hierdoor geen harde conclusies getrokken worden, 

maar er zijn wel enkele verschillen en overeenkomsten gevonden. Zo is er op de school een breed 

scala aan beloningen en straffen aanwezig om probleemgedrag te voorkomen, al worden 

beloningsystemen weinig toegepast.  Het is daarnaast opvallend dat de leerkrachten aangeven dat zij 

belonen en straffen maar dat zij hier geen voorbeelden van kunnen geven. Zij zeggen dat het promoten 

van onderwijskundige vaardigheden en het voeren van proactieve communicatie met de ouders wordt 

gehanteerd. Ook rapporteren zij dat leerlingen aan elkaar worden gekoppeld om een positieve invloed 

op elkaar uit te oefenen. Verder geven de leerkrachten aan dat er verschillende interventies/ trainingen 

(universeel, specifiek en individueel) beschikbaar zijn om leerlingen te helpen bij en bewust te maken 

van hun gedrag. De meeste leerlingen volgen echter een training of een therapie buiten school. De 

leerkrachten geven aan dat het onderwijs op school op maat is gemaakt en dat iedere leerling een 

individuele aanpak heeft. Dit is echter niet zodanig getoetst dat daar gegevens over bekend zijn.  

  

Conclusie 

Op basis van bovenstaande bevindingen kan geconcludeerd worden dat er kijkend naar de vooraf 

opgestelde hypothesen geen sprake is van een positieve gedragsverandering in het schooljaar 2007 – 

2008 en er is geen opvallend verloop tussen het eerste en tweede meetmoment gevonden, wat  

betekent dat het gedrag (redelijk) stabiel is gebleven. Er zijn wel enkele individuele kenmerken van 
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invloed op het gedrag, namelijk: tijd en geslacht op delinquent gedrag, tijd en stoornis en tijd en aantal 

maanden onderwijs op delinquent gedrag, agressief gedrag, egoïstisch gedrag, uitgaan van het 

slechtste, anderen de schuld geven van eigen gedrag, oppositioneel-opstandig gedrag, fysieke agressie, 

liegen, overt gedrag, hyperactief gedrag en ADHD-totaal gedrag. Aantal maanden onderwijs is de 

onafhankelijke variabele die de meeste effecten heeft, al verschilt de richting (lang onderwijs of kort 

onderwijs gevolgd op Beukenrode-Onderwijs) per specifieke gedraging. Over de aanpak kunnen geen 

stellige uitspraken gedaan worden, dus ook niet over de kwaliteit van het pedagogische onderwijs 

gegeven op de school. Wel kan gezegd worden dat deze redelijk tot goed overeenkomt met effectieve 

aanpakaspecten beschreven in wetenschappelijke literatuur.   

 

Beperkingen en sterke punten van het onderzoek 

Er zijn een aantal verklaringen voor de getrokken conclusie, die overeenkomen met de beperkingen 

van dit onderzoek. Zo was er sprake van een slecht behoud van de participantengroep gedurende het 

onderzoek. Er komen nieuwe leerlingen bij, er gaan leerlingen naar een andere school etc. Ook waren 

er relatief weinig leerlingen per stoornis (ODD/ ADHD/ PDD) aanwezig. Het gebrek aan een 

controlegroep zorgt ervoor dat de gegevens niet vergeleken kunnen worden met een andere groep, 

waardoor de uitspraken (met name over de aanpak) minder stellig zijn dan wanneer dit wel gedaan zou 

worden. De thuisvariabele is niet meegenomen door te weinig tijd. Zou deze wel meegenomen 

worden, dan zou er ook gekeken kunnen worden naar een mogelijke gedragsverandering thuis, welke 

wel significant zou kunnen zijn. Als laatste kan er bij het invullen van de vragenlijsten door de 

leerlingen sprake zijn van sociale wenselijkheid, wat de resultaten kan beïnvloeden.  

 Sterke punten van dit onderzoek zijn dat er goed genormeerde en beoordeelde 

onderzoeksmiddelen zijn gebruikt. Daarnaast zijn er veel onafhankelijke variabelen meegenomen die 

een mogelijke invloed zouden kunnen hebben op de afhankelijke variabele. De tussentijdse 

meetmomenten voegen toe dat er gekeken kan worden naar een verloop tussen de twee 

meetmomenten. De aanpak is beschreven op basis van wetenschappelijke literatuur en informatie van 

de school, welke daarna is getoetst bij de leerkrachten en de leerlingen, wat een zo duidelijk en 

compleet mogelijk beeld geeft van hoe de aanpak werkelijk gegeven wordt.  

 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek en voor de praktijk 

Een suggestie voor vervolgonderzoek is ten eerste een langere onderzoeksperiode waardoor er 

mogelijk wel significante gedragsveranderingen vastgesteld kunnen worden en de effecten van de 

veranderingen binnen de participantengroep minder effect hebben op de onderzoeksresultaten. 

Daarnaast zou een controlegroep, bijvoorbeeld een andere cluster IV VSO school meer duidelijkheid 

kunnen geven over met name de effectiviteit van de schoolaanpak. Ook zouden meer verschillende 

stoornissen meegenomen kunnen worden, aangezien de drie hier onderzochte stoornissen in de kern 

redelijk op elkaar lijken (alle drie externaliserend probleemgedrag etc.). Bijvoorbeeld externaliserend 
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versus internaliserend etc. Als laatste zou de thuisvariabele meegenomen kunnen worden om een 

completer beeld te krijgen van het gedrag van de leerlingen en de mogelijke verandering hierin op 

meerdere aspecten (op school én thuis).  

 Uit het onderzoek is gebleken dat een groot verschil in de aanpak tussen Beukenrode-Onderwijs 

en de effectief bewezen aanpakaspecten beschreven in wetenschappelijke literatuur het gebruik van 

beloningsystemen is. Op de school wordt wel gebruik gemaakt van beloningen, maar hier is geen 

systematiek in aanwezig. Terwijl juist een systematiek in het belonen van goed gedrag erg effectief is 

gebleken. Mogelijk dat gebrek aan kennis over beloningsystemen de oorzaak is van het niet toepassen 

van de methode. Daarom wordt aangeraden dat de teamleden van de school zich verdiepen in hoe 

beloningsystemen werken en hoe deze opgezet moeten worden. Dit zal onder andere gebeuren door 

een korte presentatie over beloningsystemen welke naar aanleiding van dit onderzoek zal worden 

gegeven.  



 39 

Literatuurlijst 

 

Achenbach, T.M. (1966). The classification of children’s psychiatric symptoms: a factor-analytic 

 study. Psychological Monographs: General and Applied, 80(7), pp. 1-37.   

 

Achenbach T. M. (1991). Teacher's Report Form. Burlington: University of Vermont, Department of 

 Psychiatry. 

 

Achenbach T. M. (1991). Youth Self-Report. Burlington: University of Vermont, Department of 

 Psychiatry. 

 

American Psychiatric Association (APA). (2000). Diagnostic and statistical manual of mental 

 disorders (4
th
 ed., revised). Washington DC: American Psychiatric Association. 

 

Baarda, De Goede & Van Dijkum (2003). Basisboek Statistiek met SPSS. Groningen/Houten (2nd ed.): 

 Wolters-Noordhoff    

 

Barriga, A. Q., Gibbs, J. C., Potter, G. B., & Liau, A. K. (2001). How I Think (HIT) Questionnaire 

 Manual. Il: Research Press. [Dutch translation: C. N. Nas (2000). Hoe Ik Denk 

 Vragenlijst.]                                                        

 

DuPaul, G.J. & Stoner, G. (2002). Interventions for attention problems. In M.R. Shinn, H.M. Walker, 

 & G. Stoner (Eds.), Interventions for academic and behavior problems II: Prevential and 

 remedial approaches. Bethesda, MD, USA: NASP Publications. 

 

Lieshout, T. van (2002). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. Houten.Diegem (1st ed.): 

 Bohn Stafleu van Loghum 

 

Luteijn, E., Minderaa, R. & Jackson, S. (2002). Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal 

 probleemgedrag bij Kinderen. Lisse: Swets & Zeitlinger.                                                    

Mayer, G.R. & Sulzer-Azaroff (2002). Interventions for vandalism and aggression. In M.R. Shinn, 

 H.M. Walker, & G. Stoner (Eds.), Interventions for academic and behavior problems II: 

 Prevential and remedial approaches. Bethesda, MD, USA: NASP Publications. 

 

Scholte, E. M. & Van der Ploeg, J. D. (1998). ADHD-vragenlijst (AVL). Lisse: Swets Testpublishers. 

 



 40 

Sugai, G., Horner, R.H. & Gresham, F.M. (2002). Behaviourally effective school environments. In 

 M.R. Shinn, H.M. Walker, & G. Stoner (Eds.), Interventions for academic and behaviour 

 problems II: Prevential and remedial approaches. Bethesda, MD, USA: NASP Publications. 

 

http://www.ad.nl/groenehart/1111622/Onderwijs_onder_de_maat.html  

 

http://www.ad.nl/binnenland/1375807/Streng_rapport_voor_het_onderwijs.html 

 

http://www.ad.nl/utrecht/stad/1169967/Inspectie_bestempelt_vijf_scholen_als_zeer_zwak.html 

 

http://www.onderwijsinspectie.nl/jaarverslag2007.html 

 

http://www.rec4-4.nl/indicatie.html  

 

 

 

 

 



 41 

Bijlage 1 – Aanpak Beukenrode Onderwijs 
 

 

Bijbehorende deelvraag en hypothese 

 

Is er sprake van een relatie tussen de kenmerken van de behandeling op school en de mogelijke 

gedragsopbrengsten? 

 

Hypothese: Er is sprake van een relatie tussen de kenmerken van de behandeling op school en de 

mogelijke gedragsopbrengsten. 

 

 

Aanpak 

 

Volgens het Van Dale woordenboek is een aanpak of een methode een vaste, weldoordachte 

werkwijze om een bepaald doel te bereiken. De doelen en de werkwijze, bestaande uit allerlei 

middelen, zijn gespecificeerd en zijn op elkaar en de doelgroep afgestemd.  

 De aanpak van Beukenrode Onderwijs wordt gedefinieerd aan de hand van een aantal punten. Als 

eerste worden de doelstellingen van de school besproken. Deze doelstellingen zijn didactisch en 

pedagogisch. De definitie die hier geformuleerd wordt richt zich op het pedagogische deel van de 

aanpak, al zijn het didactische en pedagogische gedeelte niet altijd  van elkaar te scheiden. Vervolgens 

wordt de werkwijze om deze doelen te bereiken besproken aan de hand van de volgende punten: de 

aanwezige begeleiding voor de leerlingen, de afspraken en regels die op de school voor de leerlingen 

gelden, de pedagogische kijk- en handelingswijzer van Jos Haartmans (1999; in: Van Lieshout, 2002), 

het handelingsplan en het systeem hoe de school hiermee werkt, de PACT training die aan de 

teamleden wordt gegeven en de vier trainingen die aan de betreffende leerlingen kunnen worden 

gegeven. 

 

 

1. Doelstellingen Beukenrode Onderwijs 

 
De hoofddoelstelling van Beukenrode-Onderwijs is adaptief onderwijs, dat wil zeggen onderwijs dat 

zoveel mogelijk is afgestemd en ingericht op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen om 

hen, ondanks hun vaak complexe problematiek, een gepaste vorm van voortgezet onderwijs te laten 

volgen. 

 Bij het onderwijs wordt gestreefd naar doelmatigheid. Dat houdt in dat de doelstellingen 

behorende bij de leerlingen worden omgezet in een handelingsplan. Zo’n plan beschrijft allereerst het 

startpunt. Daarvoor wordt het rapport van de Commissie van Onderzoek gebruikt, dit rapport is 

gebaseerd op diagnostisch onderzoek. Het eindpunt is datgene wat met de leerling gewenst is te 

bereiken. De route tussen vertrekpunt en eindpunt wordt systematisch opgezet. Deze route wordt 

constant geëvalueerd.  

 De school tracht ervoor te zorgen dat een opleiding waarvoor de jongere heeft kunnen kiezen 

zoveel mogelijk wordt voortgezet in gelijk tempo als in het reguliere onderwijs voorheen, met veel 

aandacht voor een ontwikkeling naar eigen mogelijkheden. Bij veel leerlingen zijn leerachterstanden 

door de hoge frequentie van spijbelen nog weg te werken door middel van een op het individu 

afgestemd studieprogramma. 

 Omdat de school zich beseft dat een succesvolle schoolopleiding heel positief werkt op het sociaal 

gedrag van een leerling, stellen wij het bereiken van het onderwijsdoel (het behalen van een diploma) 

gelijkwaardig aan het opvoeden van de leerling. Beide aspecten kunnen worden onderscheiden, maar 

niet gescheiden. 

 De maatschappij vraagt of je een diploma hebt en of je sociaal-emotioneel vaardig op kunt treden. 

Kortom, het gedrag, de kennis en vaardigheden moeten dusdanig ontwikkeld worden, dat het kind 

volledig deelgenoot kan zijn van de complexe en flexibele maatschappij van nu. Hiermee wordt ook 

een eventuele terugplaatsing naar het reguliere onderwijs bedoeld. 
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 Door de zeer individuele aanpak binnen Beukenrode-Onderwijs is het duidelijk dat er onderwijs 

en opvoeding op maat gegeven wordt. De school kent echter ook grenzen: “we kunnen veel, maar niet 

alles…” Er wordt gestreefd naar een school met een warm en veilig klimaat, waar elke leerling er mag 

zijn en tot optimale groei kan komen.  

 

 

2. Werkwijze Beukenrode Onderwijs 

 

2.1 Begeleiding 

 

Bovenstaand besproken onderwijs en opvoeding op maat wordt verzorgd met behulp van verschillende 

vormen van begeleiding. 

 

Mentor/ decanaat/ groepsleerkracht 

De mentor speelt in de begeleiding van de leerling een centrale rol. Elke leerling heeft zijn eigen 

mentor die ouders/ verzorgers na lestijd kunnen raadplegen over de gang van zaken met betrekking tot 

hun kind in de lesgroep, alsmede op het gebied van zijn/ haar vorderingen en gedrag. De mentor is de 

belangrijkste schakel tussen school en gezin. 

 

Vertrouwenspersoon 

Als een leerling problemen heeft die hij/ zij niet zelf kan oplossen, dan kan hij/ zij daarbij advies 

vragen of hulp krijgen van een vertrouwenspersoon. De leerlingen kan erop vertrouwen dat zijn/ haar 

probleem alleen met zijn/ haar toestemming met een ander mag worden besproken. De leerling mag 

ook altijd een andere medewerker inschakelen om tot een oplossing van problemen te komen. 

 

Leerling-bespreking 

Regelmatig wordt iedere leerling besproken. Alle leden van het team die de leerling begeleiden zijn 

daarbij aanwezig, alsmede de leden van de toelatings- en begeleidingscommissie. Zo wordt een actueel 

beeld verkregen omtrent de vorderingen van de leerling en eventueel voorkomende knelpunten. Het 

handelingsplan kan zonodig worden bijgesteld. De verwerking van het leerlingvolgsysteem is digitaal. 

 

Leerlingvolgsysteem 

Voor elke leerling worden de vorderingen op het gebied van het leren en het sociaal-emotionele 

gedrag geregistreerd in het leerlingvolgsysteem. Tijdens de leerling-bespreking komen deze gegevens 

aan de orde t.b.v. het leerlingbegeleidingplan. De ouders worden door de groepsleiding/ directie/ 

medewerkers (betrokkenen) op de hoogte gebracht van de resultaten. Dit leerlingvolgsysteem zal later 

uitgebreider aan de orde komen. 

 

Extra ondersteuning 

Als de begeleiding die de school biedt moet worden aangevuld, wordt er verwezen naar externe 

begeleiders/ behandelaars zoals Stichting Jeugdzorg, het RIAGG, Altrecht, LAVA en de Waag. Dit 

wordt gedaan na overleg met en toestemming van ouders/ verzorgers en/ of oudere leerlingen zelf.  

 

Hanteren van conflicten en agressie 

In het onderwijs zoals dat op Beukenrode-Onderwijs gegeven wordt aan kinderen met een 

gedragsprobleem en/ of –stoornis is het belangrijk om na te denken over hoe te reageren op agressie. 

Het is niet ondenkbaar dat er situaties kunnen voorkomen waarbij emoties (door stress of agressie) zo 

hoog kunnen oplopen dat niet ingrijpen of kunnen controleren van agressie (levens-) gevaarlijk is. Het 

onderwijsteam op Beukenrode-Onderwijs is daarom opgeleid door een extern bureau (Zzocon) in de 

zogenaamde PACT-opleiding. PACT staan voor Praktische Agressie Controle Training, deze wordt 

later in deze beschrijving uitgebreider behandeld. 

 

Sociale vaardigheidstraining 

Leerlingen met een tekort aan sociale vaardigheden kan een SWeM (Sociale Weerbaarheids Methode) 

worden aangeboden. Hiertoe zijn leerkrachten van de school bevoegd deze training te geven. Ook 
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worden er intern trainingen PMT en Rots en Water aangeboden. Ook deze trainingen worden later in 

deze beschrijving behandeld. 

 

Oudercontacten 

Het bestaan van goede contacten tussen ouders/ verzorgers en de school is een vereiste voor het goed 

functioneren van de leerling. Ouders/ verzorgers worden één keer per jaar uitgenodigd voor een 

ouderdag, ook wel Open Schooldag genoemd. Het is dan mogelijk de werkstukken van de leerlingen 

te bekijken en de leerkrachten te spreken. De maatschappelijk werkster en/ of groepsleerkracht streven 

ernaar om tenminste één keer per jaar een huisbezoek af te leggen. De ouders/ verzorgers kunnen altijd 

een gesprek aanvragen met de directie of de medewerkers. 

Beukenrode Onderwijs heeft opzettelijk niet gekozen voor een meer (inter-)actieve betrokkenheid van 

ouders/ verzorgers bij onderwijs en overige activiteiten. Hiervoor zijn twee redenen te noemen:  

- De omgang met de leerlingen vereist een professionaliteit die van ouders niet verwacht mag 

worden. Ter bescherming van ouders en kinderen wordt er daarom afgezien van een vorm van 

ouderparticipatie die wel, op zich, als waardevol en wenselijk gezien wordt. 

- Beukenrode Onderwijs is voor veel ouders en leerlingen een rustpunt na een turbulent verlopen 

ontwikkelingsfase. Van ouders die al lange tijd meer dan het gebruikelijke hebben gegeven op 

pedagogisch gebied, mag men naar de mening van de school niet weer zulke inspanning vragen. 

 
 
2.2 Gedragscode medewerkers 

 
Als uitgangspunt voor alle betrokkenen, medewerkers en leerlingen, geldt de norm van respect. Juist 

op Beukenrode Onderwijs is het van belang om hierbij als volwassenen een voorbeeldfunctie te 

vervullen. De medewerker is in zijn/ haar gedrag een voorbeeld voor ieder ander, met andere woorden 

hij/ zij heeft een voorbeeldfunctie en hanteert de hier genoemde gedragscodes consistent en streng.  

 Bij de start van het nieuwe schooljaar dient deze gedragscode in elke klas expliciet besproken en 

uitgevoerd te worden. Gedurende het schooljaar mag deze niet verzwakken. De leerlingen worden 

door het personeel aangesproken op de naleving en uitvoering van de gedragscode. Zowel het omgaan 

met autoriteit, het plegen van interventies op de werkvloer als het open communiceren zal daarbij aan 

de orde gesteld worden. 

 Op de werkvloer wordt de gezagsverhouding leraar-leerling nooit ondergraven door interventies 

van collega’s. De collega’s onderling moeten en mogen elkaar aanspreken op de uitvoering van deze 

gedragscode.  

 Hieronder wordt de gedragscode zoals deze geldt voor de teamleden van Beukenrode Onderwijs 

weergegeven. De gedragscode voor de leerlingen wordt in de volgende paragraaf ‘Afspraken en 

regels’ besproken. Deze paragraaf geldt overigens ook voor de medewerkers. 

 

Voorbeeldfunctie 

De leerkracht heeft een voorbeeldfunctie door in de klas: 

- niet op tafels en vensterbanken te zitten 

- het volume van zijn/ haar stem in acht te nemen 

- geen aanstootgevende kleding te dragen 

- ramen niet af te plakken of deuren niet op slot te doen tijdens de lessen 

- de ruimte niet onverzorgd achter te laten 

- geen muziek tijdens de lestijd toe te staan 

- de televisiesterkte niet door leerlingen te laten bepalen 

- de veiligheidsvoorschriften in de vaklokalen niet te negeren  

- geen grof taalgebruik te bezigen. 

 

Houding ten opzichte van de leerling 

Fysieke handelingen die een te close of een te uitbundig karakter hebben dienen vermeden te worden. 

Een pedagogische arm om de schouder is natuurlijk op een professionele manier toegestaan. 



 44 

Kringgesprekken of lessen die iedere keer uitmonden op racistische, discriminerende of seksuele 

thema’s moet men zoveel mogelijk vermijden. 

 

Privacy 

Inlogwachtwoorden mogen niet uitgewisseld worden. De netwerkcomputer van de administratie is niet 

toegankelijk voor derden. Slechts met uitdrukkelijke toestemming van directie kan hier van af 

geweken worden. De administratie is geen centrale ontmoetingsruimte. Inhoudelijke gesprekken 

kunnen hier niet gevoerd worden. Deze gesprekken kunnen plaatsvinden op het voormalige 

administratiekantoor, kantoor aldaar, randdiensten of lerarenkamer. 

 De maatschappelijk deskundige en orthopedagoge hebben als werkterrein de ruimte randdiensten. 

Bij dubbele boekingen kan uitgeweken worden naar het voormalig administratiekantoor. Na schooltijd 

zal daar een directe buitenlijn gecreëerd worden. 

 

Belgedrag en computergedrag 

Het belgedrag behoort strikter te worden nageleefd. 06-nummers worden in verband met de kosten 

ontmoedigd. Het gebruik van software zonder licentie binnen de school is verboden. De school kan 

niet aansprakelijk gesteld worden bij overtreding van deze regel. De gebruikte software op school mag 

ook privé gebruikt worden. Privégebruik (emailadressen etc.) is niet toegestaan. 

 

Loopbriefjes 

Tijdens de lessen geeft de docent loopbriefjes aan die leerlingen, die zich om welke reden dan ook 

buiten het lokaal moeten bevinden. 
 

 
2.3 Afspraken en regels 

 
Overal waar mensen met elkaar omgaan zijn afspraken en regels. Op een school waar veel mensen bij 

elkaar zijn, zijn ook afspraken nodig. Deze afspraken en regels zijn te onderscheiden in gericht op het 

didactische en het pedagogische gedrag van de leerlingen. Er is voor gekozen hier beide te noemen, 

aangezien dit een zo volledig mogelijk overzicht geeft van de afspraken en regels op Beukenrode 

Onderwijs. Deze regels en afspraken gelden voor leerlingen en medewerkers, deze laatste groep horen 

hierin een voorbeeldfunctie te vervullen. 

 Het is de bedoeling dat de school voor iedereen een rustige, nette en vooral veilige plek kan zijn. 

Drie uitgangspunten zijn: veilige school, respect voor elkaar en bouwen aan je toekomst. 

 

1.   Grondwet = elkaar helpen. 

De school vindt dat ieder zich binnen en buiten de school veilig moet kunnen voelen, daarom moet 

iedereen zich kunnen vinden in de volgende regels: 

- ik accepteer de ander en discrimineer niet 

- ik scheld niet en doe niet mee aan uitlachen of roddelen 

- ik blijf van een ander en van de spullen van een ander af 

- als iemand mij hindert, vraag ik hem/ haar daarmee te stoppen 

- als dat niet helpt, vraag ik een leraar om hulp 

- als er ruzie is, speel ik niet voor eigen rechter 

- ik bedreig niet, ik neem geen wapens, alcohol of drugs mee, ook niet iets wat op een wapen zou 

kunnen lijken of waarvan ik de intentie heb het als wapen te gebruiken, ik gebruik binnen en 

buiten school geen geweld 

- ik verhandel geen spullen 

- ik pest niet 

- ik respecteer alle mensen op school 

- ik spreek Nederlands op school 

- ik accepteer deze regels en teken ervoor 

De leerlingen moeten voor zij op Beukenrode Onderwijs onderwijs mogen volgen een schoolcontract 

ondertekenen waarmee zij aangeven dat zij zich gedurende hun verblijf op de school zullen houden 

aan boven- en onderstaande regels. 
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Tijdens de lessen: 

2. Documenten: om lessen te kunnen volgen en aan examens te kunnen deelnemen dienen aanwezig 

te zijn bij aanvang van het schooljaar: uittreksel geboorteregister, kopie id-kaart, pasfoto en een 

strippenkaart.  

3. Te laat komen: bij het te laat komen dient de leerling zich altijd te melden bij de administratie voor 

een briefje. Nar driemaal te laat komen volgt een brief naar de ouders en de leerplichtambtenaar. 

De gemiste lestijd wordt zoveel mogelijk ingehaald. 

4. Schoolverzuim: de afwezigheid wordt geregistreerd en besproken met de ouders/ verzorgers. Bij 

frequent verzuim worden de ouders/ verzorgers uitgenodigd voor een gesprek (zie punten 14 en 

16). 

5. Overblijf: tussen 12.05 en 12.30 is er overblijf en wordt er gezamenlijk gegeten. De leerling dient 

zelf voor zijn eten te zorgen. Er kan bij enkele leerkrachten een kaart van 5 of 10 euro gekocht 

worden voor tosti’s, drankjes etc. 

6. Toiletgebruik: toiletten zijn tot 08.45 open. Van 10.15 tot 10.30 kan er weer gebruik worden 

gemaakt van de toiletten. ’s Middags om 14.00 zullen de toiletten eventueel ook open zijn. 

7. Pauzes: de pauzes worden in de daartoe bestemde ruimten en op het schoolplein doorgebracht. 

8. Eten: in de grote pauze kan het meegenomen eten zittend genuttigd worden. Er mag buiten niet 

worden gegeten. 

9. Rust op de gang: om de rust in de gangen te waarborgen, mag de leerling alleen over de gang 

lopen met een loopbriefje. Op dit briefje staat waar de leerling naartoe kan gaan en hoe laat deze 

vertrokken is. Heeft de leerling dit briefje niet bij zich, dan is deze in overtreding. 

10. Lesuitval: de ervaring heeft geleerd dat voor ons onderwijstype het vinden van invalleerkrachten 
voor korte duur op korte termijn niet mogelijk is. Vervanging op langere termijn lukt na enige 

weken meestal wel. Zo goed als zeker vereist dit altijd aanpassingen in het lesrooster. De directie 

zal altijd proberen dit probleem op te lossen door het zieke personeelslid te laten vervangen door 

een ander c.q. groepen opdelen over andere groepen. 

11. Voorkomen van verzuim: van elke groep wordt door de verantwoordelijke leraar een absentielijst 

bijgehouden. Het verzuim wordt dezelfde dag gemeld bij ouders/ verzorgers. Ook wordt de reden 

van verzuim nagevraagd. In het handelingsplan wordt aangegeven welk beleid m.b.t. het 

veelvuldige verzuim van de leerling wordt gevoerd. In het leerlingvolgsysteem worden de 

verzuimtijden opgeslagen. De ambtenaren van leerplichtzaken krijgen regelmatig een overzicht 

van de tijden dat de leerling de school niet bezocht heeft. 

12. De school wil graag weten waar de leerlingen zijn. Als een leerling niet op school is en de school 
heeft geen bericht ontvangen, kan er onderweg wel iets gebeurd zijn, dus neemt de school contact 

op met thuis. 

13. Spijbelen: gedurende de schooldag wordt de aanwezigheid van de leerlingen bijgehouden. 
Wanneer een leerling niet is afgemeld wordt dit gecontroleerd. De groepsleerkracht/ mentor neem 

vervolgens contact op met de ouders/ verzorgers. 

14. Schorsing/ time-out: onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag kan de directie een 

leerling tijdelijk schorsen. Het belang van de leerling zelf, de andere leerlingen, een personeelslid 

of de schoolorganisatie dient bij de te treffen maatregelen voorrang te hebben. 

15. Verwijdering: bij verwijdering van een leerling neem het bevoegd gezag de geëigende procedure 

in acht. Deze is bij aanvraag in te zien. 

16. Ziek worden onder schooltijd: een leerling die onder schooltijd ziekt wordt meldt zich af bij de 

schoolleiding. De schoolleiding beziet of en in hoeverre er contact gelegd moeten worden met 

thuis of de leefgroep. In het dossier dient een buskaart aanwezig te zijn zodat de leerling zelf naar 

huis kan. 

17. Vervangende lesactiviteiten: indien een leerling bepaald lessen, zoals sport of zwemmen, niet kan 

volgen, is een schriftelijke melding of verzoek van de ouders/ verzorgers aan de schoolleiding 

verplicht. De betrokken leerling is op die lestijden wel op school en krijgt een vervangende 

lesactiviteit. 

18. Verwijdering uit de les: ontvang een leerling de opdracht de les te verlaten dan moet deze daar in 

elk geval gehoor aan geven, ook als hij/ zij van mening is dat de opdracht onjuist of onterecht is. 

De leerling meldt zich, als deze uit de les verwijderd is, direct bij de directeur of diens 

plaatsvervanger. 
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19. De leerlingen houden zich aan de afspraken: de school verwachten dat de leerlingen zich kunnen 
gedragen zoals hier allemaal opgeschreven staat. Als het misgaat kunnen zij een strafopdracht 

krijgen. Deze opdracht wordt altijd na schooltijd verricht en kan zijn: lesstof maken (geen 

overschrijfwerk), schoonmaakwerk (bv. plein vegen, tuin opruimen) of een andere gepaste straf. 

20. Schrijf- en tekenmateriaal: elke leerling zorgt zelf voor een etui met pennen, potloden en gom. 

Bovendien brengt hij/zij een liniaal, geodriehoek en een rekenmachine mee. 

21. Kleding: in de school wordt geen hoofdbedekking toegestaan (uitzondering hierop is de 
hoofddoek als uiting van een godsdienst. Deze hoofddoek mag niet gezichtsbedekkend zijn). Er 

wordt tevens geen aanstootgevende kleding toegestaan (kleding van discriminerende aard en 

kleding waarbij teveel bloot gezien wordt). Naaldhakken zijn verboden. 

22. Sportkleding moet correct zijn: sieraden en piercings worden uit veiligheidsoverwegingen tijdens 

het sporten niet toegestaan. Indien sportkleding vergeten wordt, wordt de leerling met de buskaart 

naar huis gestuurd om zijn/ haar kleding te halen. De reistijd wordt na schooltijd of in de pauzes 

ingehaald. 

23. Gymnastiek: alle groepen hebben twee lesuren per week gymnastiekles in gemengde groepen. 

Daarbij hebben de leerlingen nodig: handdoek, schoon ondergoed, zaalschoenen en sportkleding 

bestaande uit sportbroek en T-shirt. Na de les gaat iedereen onder de douche die aan de gymles 

heeft deelgenomen. Er wordt aangeraden elke maandag een schone set mee te nemen. 

24. Bij vergeten van de gymkleding mag er maar één keer geleend worden. De volgende keren moet 

de leerling zijn/haar spullen gaan halen en de daarbij gemiste schooltijd inhalen. 

25. Bij bijzondere medische omstandigheden geeft de leerling een bericht hiervoor aan de leraar. Bij 

blessures/ziekte, waardoor de leerling niet mee kan doen, is een briefje/telefoontje van de 

ouders/verzorgers verplicht. 

26. Werkplaatsen: tijdens de praktijklessen dienen de leerlingen verplicht een overall en gesloten 

gemerkte veiligheidsschoenen te dragen. De leerlingen dienen strikt de veiligheidsvoorschriften op 

te volgen. Ze maken alleen die opdrachten waarvoor de leerkracht toestemming heeft gegeven.  

 

Omgangsvormen 

27. Taalgebruik: het taalgebruik dient correct te zijn. Geen vloeken of smerige woorden gebruiken. 

28. Schoonhouden gebouw: de leerling dient de school en het meubilair te respecteren (dit betekent 

dat peuken en afval in de bestemde afvalbakken buiten gedaan moeten worden). 

29. Alcohol en drugs: het gebruik van alcohol en drugs is op deze school niet toegestaan. Wanneer een 

jongere met drugsproblemen zich op deze school aanmeldt, geldt voor hem/ haar een 

ontmoedigingsbeleid en zal er een pedagogisch traject gelopen worden. Er kan een drugscontract 

gemaakt worden. 

30. Medicijnen: de school verstrekt geen pijnstillers bij lichamelijke klachten van de leerling. Het 

gebruik van dagelijkse medicijnen moet gemeld worden bij de leiding van de school. 

31. Schade: schade die leerlingen aanbrengen aan de school of eigendommen van de school en de 

personen die bij de school betrokken zijn, wordt verhaald op de ouders/ verzorgers. 

32. Spugen: spugen in en rond de school wordt niet toegestaan. Indien deze regel overtreden wordt, 
zullen er corveemaatregelen uitgevoerd moeten worden. 

33. Kauwgom: kauwgom is binnen de school verboden. 

34. Klassenregels: per klas zijn er geldende klassenregels, die per klas iets kunnen verschillen.  
35. GSM: een GSM mag op school en op het terrein niet aanstaan. 

36. Het beluisteren van discmans, walkmans of mp3 spelers is tijdens de lesuren niet toegestaan. 

37. In het kader van de privacyregeling mogen er op het terrein geen foto’s of films gemaakt worden 

zonder toestemming van de directie. 

38. Waardevolle spullen: laat dure spullen thuis, dat is veel veiliger. Dus geen dure sieraden, mp3-

speler etc. meenemen. Zo wordt verlies en diefstal voorkomen. School is niet aansprakelijk. 

39. Vervoer: De verantwoordelijkheid voor het gedrag van de leerlingen in de taxi c.q. bus c.q. eigen 
vervoer ligt bij de ouders. Gedraag een leerling zich niet, dan wordt er een taxicontract afgegeven. 

Bij overtreding van dit contract wordt het taxivervoer ingetrokken voor onbepaalde tijd. 

40. Het schoolterrein is verboden voor onbevoegden. 
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2.4 POBOS – pedagogische kijk- en handelingswijzer + pedagogische kwaliteitszorg 

 

Wetenschappelijke basis pedagogische kijk- en handelingswijzer + pedagogische kwaliteitszorg 

Achenbach, T.M. (1966). The classification of children’s psychiatric symptoms: a factor-analytic 

study. Psychological Monographs: General and Applied, 80(7), pp. 1-37.   

 

Een kijkwijzer is een beschrijving van gedragssignalen die horen bij een bepaald gedragspatroon. Om 

de koppeling naar het handelen te kunnen maken is daarnaast een handelingswijzer geplaatst. Het is de 

bedoeling dat de docent nadenkt over de handelingsrichtlijnen en zich afvraagt welke voor hem/ haar 

het meest geschikt en uitvoerbaar zijn. Deze Pedagogische Kijk- en Handelingswijzer is bedoeld als 

een richtinggevend kader bij het geven van sociaal-emotionele remediale hulp. Deze hulp, de 

concretisering en de effecten ervan dienen in een handelingsplan geregistreerd te worden (Haartmans, 

1999; in: Van Lieshout, 2002), dit laatste wordt bij het volgende punt besproken. De reden dat hier de 

wijzer van Jos Haartmans wordt besproken is dat Beukenrode Onderwijs werkt met zijn digitale 

leerlingvolgsysteem. Hier is onderstaande kijk- en handelingswijzer in verwerkt, wat betekent dat de 

school handelt naar deze wijze. 

 

Kijkwijzer Handelingswijzer 

 

Aandachtstekort/hyperactiviteit Structuur, ordening, regelmaat en prikkelreductie 

 

De leerling: 

 

De docent: 

Heeft concentratieproblemen Structureert alle situatie voor (ook huiswerk) 

Is impulsief in handelen en denken Geeft duidelijke, korte, concrete en enkelvoudige 

instructies 

Speelt met zijn spullen Deelt een opdracht op in kleine deeltaken 

Heeft moeite met het onderdrukken van prikkels Geeft niet meer dan een opdracht tegelijk 

Is onhandig Geeft mogelijkheid tot een rustige plaats 

Is overbeweeglijk Bereid voor op vrije situaties 

 Legt uit wat er misgaat 

 Geeft complimenten voor goede sociale interactie 

 Probeert niet boos te worden, maar probeert om 

uit te leggen welk gedrag er voor het foutieve 

gedrag in de plaats moet 

 Ondersteunt d.m.v. schema’s, richtwoorden, 

plaatjes en instructiebandjes 

 Bouwt motorische activiteiten in en geeft aan 

wanneer motorische onrust niet is toegestaan 

  

Agressie/ grensverlegging Gedragsstructuur 

 

De leerling:  

 

De docent: 

Heeft een negatieve instelling Hanteert consequent de regels 

Spreekt tegen Structureert vooraf 

Is koppig Geeft duidelijke grenzen aan 

Wordt snel driftig  Neemt zwakkere in bescherming 

Eist aandacht op Toont overwicht en spiegelt gedrag 

Houdt zich niet aan de regels Bespreekt en evalueert regelmatig 

Drijft vaak zijn/haar zin door Biedt oefeningen in sociale vaardigheden 

Wordt gemeden door andere leerlingen Hanteert een gedragskaart 

 Bestraft op een zinvolle manier 

 Keurt het negatieve gedrag af, maar niet de 

persoon zelf 

 Gaat ‘stoeicontact’ aan met de leerlingen 
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Gebrekkig normbesef Normbesef/gewetensfunctie vergroten 

 

De leerling: 

 

De docent: 

Voelt zich niet schuldig Hanteert duidelijke regels 

Liegt Spreekt meteen aan en neemt eventueel contact op 

met thuis 

Gaat om met probleemjongeren Werkt met een gedragskaart en koppelt beloning 

en straf hieraan 

Loopt weg en spijbelt Probeert vanuit een vertrouwensrelatie preventief 

te werken 

Vloekt Organiseert preventieprojecten 

Gebruikt drugs en/of alcohol Spiegelt gedrag 

Neemt verboden spullen mee naar school Evalueert regelmatig 

 Bestraft op een zinvolle manier 

  

Pervasieve ontwikkelingsstoornissen Vergroten van het sociale begrijpen 

 

De leerling:  

 

De docent: 

Begrijpt weinig van de sociale wereld Weet dat het gedrag een uiting is van onvermogen 

Stemt onvoldoende af op de andere Voert de druk niet op 

Is star en rigide Let op zijn taalgebruik 

Reageert weinig op de sociale omgeving Structureert situaties 

Kan zich slecht verplaatsen in andermans 

gevoelens 

Voorkomt confrontatie met een onbekende 

situatie 

Is angstig omdat hij/zij wordt meegesleept door 

bepaalde prikkels 

Brengt niet onverwachts grote veranderingen aan 

in het programma, werkwijze of klas 

Kan fantasie en werkelijkheid moeilijk uit elkaar 

houden 

Kondigt veranderingen op tijd aan 

Is gefixeerd op dingen Maakt gebruik van visuele ondersteuning bij 

dagprogramma’s 

Kan gedrag naspelen maar blijft moeite houden 

met het functioneel toepassen van dat gedrag 

Leert vaste handelingen aan door veel herhaling 

Is vaak druk en rusteloos Corrigeert ongewenst gedrag door direct en 

duidelijk ingrijpen 

Heeft beperkte interesses Laat leerlingen deelnemen aan een sociale 

vaardigheidstraining 

Is vaak gestoord in de verbale en non-verbale 

communicatie 

 

 

Pedagogische kwaliteitszorg – top 40 pedagogisch vakmanschap  

Onderstaande top 40, ook samengesteld door Jos Haartmans (1997; in: Van Lieshout, 2002), geeft een 

aantal kenmerken van pedagogisch vakmanschap weer, die allemaal even belangrijk zijn. Dit 

pedagogisch vakmanschap houdt in dat een docent meer is dan een kennisoverdrager. Docenten 

moeten ook een pedagogische grondhouding of ‘attitude’ hebben of aanleren. Met deze top 40 wordt 

diepgang gegeven aan het begrip ‘pedagogische grondhouding’. 

 

1. Duidelijk en consequent zijn 

2. Gevoel voor humor hebben 

3. Vriendelijk zijn 

4. Niet bang zijn om fouten toe te geven  

5. Leerlingen niet overvragen 

6. Soepel omgaan met het lesrooster en onverwachte leermomenten benutten 

7. Vastberaden zijn 

8. Het goede belonen, complimenten geven 

9. Zinvol bestraffen en aangeven waarom 
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10. Extra werk hebben voor leerlingen die eerder klaar zijn 

11. Zorgen voor een aantrekkelijke klas 

12. Geen voorkeursbehandeling geven 

13. Interessante aan de belevingswereld aansluitende lessen geven 

14. Eigen lessen laten bekijken 

15. Schoolwelbevinden meten 

16. Een klassenvergadering houden 

17. Leerlingen niet klassikaal vernederen 

18. Leerlingen niet te snel verwijderen uit de klas 

19. De schoolregels kennen, toepassen en controleren op naleving ervan 

20. Goed luisteren naar wat de leerlingen te zeggen hebben 

21. Door de klas lopen 

22. Enthousiasme uitstralen 

23. De namen van de leerlingen kennen en noemen 

24. Alleen het negatieve gedrag afkeuren en niet de persoon zelf 

25. Leerlingen die pestgedrag vertonen straffen 

26. Aan beloften houden 

27. Tegen een geintje kunnen 

28. Groepsactiviteiten organiseren 

29. Tijd voor de leerling hebben 

30. Het goede voorbeeld geven 

31. Geen schoolproblemen bespreken waar leerlingen bij zijn 

32. Niet op leerlingen afreageren 

33. Nieuwe kansen geven 

34. Bemoedigen 

35. Iets opnieuw uitleggen/ herhaling van de instructie 

36. Leesbaar schrijven op het bord 

37. Niet wantrouwend zijn 

38. Het dossier van de zorgleerling kennen 

39. Contact opnemen met de ouders wanneer er problemen zijn 

40. Op huisbezoek gaan wanneer dit bevorderlijk is voor de samenwerking 

 

 

2.5 Handelingsplan 

 

Pedagogische kwaliteitszorg vereist van een school, dus ook van Beukenrode Onderwijs, het gebruik 

van een pedagogisch leerlingvolgsysteem als hulpmiddel bij het in kaart brengen van pedagogische 

(sociaal-emotionele) en het opstellen van pedagogische handelingsplannen. Pedagogische 

grondhouding en speciaal pedagogisch handelen van docenten zijn vereist voor het werken met 

leerlingen met problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Een school die zorgverbredend en 

preventief ten aanzien van vroegtijdig schoolverlaten wil werken, dient een hoogwaardig 

leerlingzorgsysteem te hebben.  

 Beukenrode Onderwijs maakt hierbij gebruik van het digitale leerlingvolgsysteem (LVS) POBOS, 

dit staat voor Professionalisering, Ondersteuning en Begeleiding van Onderwijsgevenden en Scholen. 

Dit leerlingvolgsysteem bestaat uit de elektronische dossiers van de leerlingen, die weer bestaan uit de 

personalia, gegevens en scores op vragenlijsten ingevuld door leerlingen, ouders en leerkrachten etc. 

Ook de handelingsplannen staan op het leerlingvolgsysteem.  

 Een handelingsplan op Beukenrode Onderwijs wordt geschreven door mentoren en aangevuld 

door de vakleerkrachten die de betreffende leerling in de klas hebben. Er wordt in een handelingsplan 

onderscheid gemaakt tussen het didactische en het gedragsgebied van een leerling. Allereerst wordt 

het didactische en het pedagogische perspectief vanuit de Commissie van Begeleiding geformuleerd, 

dus de doelen die met de leerling zijn gesteld op het gebied van onderwijs en gedrag. Vervolgens 

wordt de pedagogische beschrijving vanuit eigen observaties weergegeven, deze is geformuleerd door 

de mentor van de betreffende leerling. Hier wordt dus het gedrag beschreven dat door de mentor is 

geobserveerd. Hetzelfde geldt voor de didactische beschrijving vanuit eigen observaties. Daarna wordt 
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de pedagogische beschrijving vanuit de gedragsvragenlijst (GVL), de Teacher Report Form (TRF), de 

Sociaal-Emotionele Vragenlijst (SEV) en nog een aantal andere vragenlijsten weergegeven, met daarin 

ook de kenmerken beschreven die het onderwijs belemmeren. Hetzelfde geldt voor de didactische 

beschrijving, alleen wordt deze geformuleerd aan de hand van de DLE’s (didactische leeftijd), de 

foutenanalyse en de didactische vragenlijst (DVL), met ook hier de kenmerken die het onderwijs 

belemmeren. Vervolgens worden de pedagogische handelingswijzers en de didactische 

handelingswijzers/ methodieken/ leerstof. Hierbij kan gekozen worden uit een lijst pedagogische 

handelingswijzers (bv. zoals weergegeven bij paragraaf 2.3). Op basis van bovenstaande informatie 

worden de pedagogische en didactische werkdoelen voor de betreffende leerling geformuleerd, met 

per werkdoel hoe deze geconcretiseerd gaat worden door de leerkracht(en). Als laatste worden deze 

geëvalueerd en worden de opbrengsten vermeld. 

 

 

2.5.1 Voorbeeld handelingsplan (geanonimiseerd) 

 

Onderwijsbelemmeringen & Ontwikkelingsperspectief vanuit de Commissie van Begeleiding 

Onderwijsperspectief: X zal dit schooljaar de basisvorming afronden voor leerjaar 1 in combinatie met 

Horeca. 

Gedragsperspectief: Heeft motivatie gekregen voor de Horeca. Hierdoor is X in staat zich beter te 

concentreren op theoretische leerstof. X heeft geleerd op tijd grensoverschrijdend gedrag te stoppen. 

Heeft geleerd over mogelijke gevolgen na te denken. X leert mensen/ omgeving vertrouwen. X kan 

goed opschieten met klas- en leeftijdsgenoten. 

 

Pedagogische beschrijving vanuit eigen observaties 

X wil goed presteren en weinig fouten maken. Zodra X fouten maakt voelt X zich ook minder in zijn 

vel / in een hoekje gedreven en geeft een houding alsof het X niks interesseert. 

 

Didactische beschrijving vanuit eigen observaties 

Ik moet X vaak zijn eigen gang laten gaan. X luistert ook vaak, maar je merkt toch aan X dat hij goed 

wil presteren. X ziet niet in dat fouten maken ook een deel uit kan maken aan het leerproces. 

 

Pedagogische beschrijving vanuit GVL, TRF, SEV etc. + de onderwijsbelemmeringen 

Maakt ruzie om regels. Is opstandig, spreekt veel tegen. Ergert met opzet anderen. Handelt zonder 

vooraf te denken. Gaat van de ene op de andere activiteit. Is impulsief. Heeft obsessieve gedachten. 

Begrijpt geen grapjes/spreekwoorden. Is gefascineerd over bepaald(e) thema's. Stoort anderen, 

veroorzaakt onrust. Onderbreekt regelmatig. Gebruikt grove taal. Toont geen schuldgevoel. Heeft 

moeite met aandacht volhouden. Heeft moeite met luisteren. Is snel afgeleid, heeft concentratie 

problemen. Heeft moeite met organiseren van taken. Maakt opdrachten niet af. Is met de gedachten 

ergens anders. Werkt wanordelijk. Praat erg veel/aan één stuk door. Flapt antwoorden eruit. Verstoort 

bezigheden van anderen. Onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten.  Is opstandig, spreekt veel tegen.   

 

Didactische beschrijving vanuit DLE, foutenanalyse en DVL + onderwijsbelemmeringen 

Alles is reden tot discussie en bokken. X vreet aandacht en dat stoort  de voortgang. 

 

Pedagogische Handelingswijzers 

Aanspreken op gedrag en taal 

Belonings-/ strafsysteem 

Bij anderen weghalen 

Controleer het instructiebegrip 

Direct ingrijpen 

Eisen stellen t.a.v. inzet 

Geef korte instructies 

Grijp direct in bij gevaar 

Leer luisteren naar de uitleg 

Let op het aandacht zijn/ luisteren 
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Stop de instructie bij niet luisteren 

Zorg voor rust en orde 

Begeleid de werkstappen 

Geef korte en duidelijke opdrachten 

Geef slechts één opdracht 

 

Didactische Handelingswijzers/Methodieken/Leerstof 

Niet ingevuld. 

 

Werkdoelen Pedagogisch en concretisering 

Werkdoel: X heeft een positief zelfbeeld.  

Concretisering: Ik schakel  voor X een maatje in die hem positief kan beïnvloeden. 

Werkdoel: X functioneert volgens een vast structuur.  

Concretisering:Structuur blijven aanbieden, door hem dagelijks een vast programma aan te bieden. 

Korte duidelijke instructies blijven geven. 

Werkdoel: X loopt niet weg uit een conflict.  
Concretisering: De mogelijkheid om een time-out te nemen. Hem deze leren te benutten en proberen X te laten praten. 

X werkt met een beloningssysteem. 

 

Werkdoelen Didactisch en concretisering 

Meer in het boek laten werken en meer grammatica oefeningen laten doen 

succes ervaringen op laten doen. 

 

Pedagogisch evaluatie en opbrengsten 

Niet ingevuld (niet mogelijk want einde van schooljaar nog niet bereikt). 

 

Didactisch evaluatie en opbrengsten 

Niet ingevuld (niet mogelijk want einde van schooljaar nog niet bereikt). 

 
 

2.6 Trainingen gegeven aan de leerlingen 

 

Er is een aantal trainingen beschikbaar voor de leerlingen dat gegeven wordt op Beukenrode 

Onderwijs. Wanneer een leerling kenmerken vertoont die horen bij de doelgroep voor een bepaalde 

training, dan wordt de training aangeboden. De trainingen die dit jaar gevolgd worden op Beukenrode 

Onderwijs zijn  psychomotorische therapie (PMT), Rots en Watertraining en sociale 

weerbaarheidtraining (SWeM). Deze worden nu besproken. 

 

 

PMT – Psychomotorische Therapie 

 
Doel 

Het doel van PMT is het verminderen of wegnemen van uw klachten. Dit bereikt u door 

probleemsituaties anders te benaderen en/of door acceptatie van beperkingen. Soms wordt er aandacht 

besteed aan gebeurtenissen uit uw verleden of op actuele situaties en de daaraan verbonden 

gedragspatronen of conflicten. 

 

Inhoud 

Binnen psychomotorische therapie wordt gepraat, maar vooral gedaan. De dingen die gedaan worden 

liggen onder andere op het gebied van beweging en lichaamservaring.  

Bij beweging kan gedacht worden aan spel en aan sportieve activiteiten. Een doel hierbij kan het 

opdoen van nieuwe leerervaringen zijn. Wanneer men bijvoorbeeld in het dagelijks leven moeite heeft 

om aan anderen duidelijk te maken wat je wilt of om een mening te geven, dan kan hiermee binnen 

een spelvorm op een veilige manier geëxperimenteerd en geoefend worden. Bij lichaamservaring 

wordt uitgegaan van de ervaring en beleving van het eigen lichaam. De signalen van het lichaam 
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kunnen meer duidelijkheid geven over de zelf, over de gedachten en gevoelens. Herkenning van deze 

gedachten en gevoelens in relatie tot het dagelijks leven, en eventueel het verleden, kunnen leiden tot 

positieve veranderingen. Wanneer er bijvoorbeeld moeite is met het bewaken van de grenzen, kunnen 

met een oefening de lichamelijke signalen herkend worden die optreden wanneer de grens is bereikt. 

Ook kunnen er gedachten en gevoelens ervaren worden die te maken hebben met het al dan niet 

bewaken van die grens. 

 Er wordt dus geleerd om op een actieve of passieve manier om te gaan met spanning, met agressie 

en impulsen en met impulsgevoeligheid bij ADHD. Er wordt geleerd stress en angsten te herkennen en 

beter te hanteren. Er wordt geleerd hoe om te gaan met grenzen en lichaamssignalen. Er wordt geleerd 

hoe eigen krachtige kanten in de omgang met anderen te hanteren, en er wordt uitgezocht wat er nu 

eigenlijk steeds misgaat. 

 
Doelgroep  

Psychomotorische therapie is bedoeld voor mensen met psychische, psychosociale en/of 

psychosomatische problemen. Er kan daarbij gedacht worden aan onder andere mensen die last hebben 

van spanningen, angst, somberheid, veelvuldig piekeren, zich onzeker of waardeloos voelen, moeite 

met sociale contacten hebben, moeite met lichamelijk contact hebben, geen nee kunnen zeggen of 

negatief over zichzelf of over hun lichaam denken. Ook wanneer men merkt dat alleen praten over 

problemen niet werkt of wanneer het verstandelijk benaderen van problemen geen oplossing biedt, kan 

psychomotorische therapie een uitkomst bieden. Psychomotorische therapie is geschikt voor alle 

leeftijdscategorieën: kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen.  

 

Oefeningen 

De therapie bestaat uit bewegingsgerichte en lichaamsgerichte oefeningen toegesneden op de 

hulpvraag. Binnen bewegingsgerichte oefeningen ligt de nadruk op je gedrag in bewegingssituaties. 

De wijze waarop je in deze bewegingssituaties met jezelf en met je omgeving omgaat vormen het 

startpunt voor de therapie. Met de therapeut ga je op zoek naar knelpunten die in je dagelijks leven een 

rol spelen en zoek je manieren om daarmee om te gaan. Er wordt gebruik gemaakt van: 

bewegingsvormen (bv. vertrouwensoefeningen of een samenwerkingsopdracht), sportvormen (bv. 

boksen, badminton, volleybal, tennis e.d.). Binnen lichaamsgerichte activiteiten ligt het accent op hoe 

je je lichaam beleeft. Bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen, oefeningen waarbij lichaamsgevoelens 

centraal staan en oefeningen om je lichaamsbeeld in positieve zin te verbeteren. Door de oefeningen 

kun je je leren concentreren op de ervaring en beleving van je eigen lijf.  
 

Frequentie/ intensiviteit 

PMT duurt een uur en wordt een keer per week gegeven.  

 

Condities 

PMT wordt individueel aangeboden aan de leerling.  

 

Periode 

De periode van de training is afhankelijk van het kind, maar duurt gemiddeld een heel schooljaar.  

 

Transfer naar andere situaties 

Er is geen informatie gevonden over een mogelijke transfer naar andere situaties. 

 

Empirische evidentie 

Er is sprake van empirische evidentie voor de werking van psychomotorische therapie. De relevante 

(wetenschappelijke) literatuur is te vinden op www.pmtoinfosite.nl.  
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Rots en Watertraining - Weerbaarheidstraining 
 

Doel 

Het doel van de training is jongens te leren hun energie op een positieve manier in te zetten en hen 

zelfrespect en respect voor anderen bij te brengen. De jongens worden ondersteund bij het ontwikkelen 

van sociale vaardigheden, morele ontwikkeling, innerlijke kracht en richtinggevoel. 

 

Inhoud 

Rots en Water training is een weerbaarheidtraining. Er wordt met een psycho-ysieke didactiek gewerkt 

waarin met behulp van fysieke oefeningen mentale en sociale vaardigheden worden aangeleerd. De 

termen rots en water staan respectievelijk voor standvastigheid en flexibiliteit en zijn terug te vinden 

in de oosterse gevechtskunsten karate en tai-chi. De bouwstenen van de training zijn zelfbeheersing, 

zelfvertrouwen en zelfreflectie, veiligheid, assertiviteit en communicatie en het vinden van een eigen 

weg die met anderen verbindt en richting geeft. 

 
Doelgroep 

De Rots en Water training is bedoeld voor jongens in de bovenbouw van het basisonderwijs, in het 

voortgezet onderwijs, in de jeugdhulpverlening en in jeugddetentie. Meisjes kunnen ook profijt hebben 

van de training. Voor meisjes is er een extra thema aan toegevoegd: leren in actie te komen in een 

bedreigende of stressvolle situatie. Jongens en meisjes moeten in afzonderlijke groepen worden 

getraind, dit zorgt voor het beste effect. 

 

Oefeningen 

De eerder genoemde bouwstenen worden door vier rode draden met elkaar verbonden: het leren 

gronden, centreren en focussen, de ontwikkeling van de ‘gouden driehoek’ (lichaamsbewustzijn, 

emotioneel bewustzijn en zelfbewustzijn), de ontwikkeling van fysieke communicatievormen als basis 

voor de ontwikkeling van andere, meer verbaal georiënteerde vormen van communicatie en het ‘rots 

en water’ concept: de harde onwrikbare rotshouding versus de beweeglijke, verbindende 

waterhouding. Elke leerling krijgt een indicatie waarom de leerling meedoet aan de training. Aan deze 

indicatie is één (of meer) leerdoel(en) verbonden.  

 De thema’s die aan bod komen in de training zijn: als je stevig kunt staan, voel je je ook stevig, 

hoe kun je iemand confronteren met wat jij wilt (veranderen), hoe ga je om met kinderen die pesten en 

bedreigende situaties, wat zegt lichaamstaal (van jou en van een ander), hoe kun je je eigen grenzen 

stellen en die van een ander respecteren, hoe krijg je mentale kracht tegen groepsdruk, wat kun je met 

je intuïtie en luisteren naar het innerlijk kompas. 

 

Frequentie/intensiviteit 

De training bestaat uit 14 bijeenkomsten van anderhalf uur. 

 

Condities 

De training wordt gegeven in kleine groepjes van ongeveer 6 leerlingen. 

 

Periode 

Er wordt een training per week gegeven. De training duurt in totaal 14 weken.  

 

Transfer naar andere situaties 

- 

 

Empirische evidentie 

Er zijn door verschillende instellingen evaluaties gedaan naar de effectiviteit van het rots en water 

programma, geen van deze evaluaties is echter van wetenschappelijke aard. 
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SWeM – Sociale Weerbaarheids Methode 
 

Doel  

Het doel is jongeren in de (pre-) puberteit en adolescentiefase een sociale en fysieke 

weerbaarheidtraining aan te bieden. Ze werken aan egoversterking, sociale weerbaarheid en fysieke 

weerbaarheid. Enerzijds kan de deelnemer op een verantwoorde wijze gevoelens ontladen en er 

controle over krijgen, anderzijds zal de deelnemer bewust gemaakt worden van zijn of haar 

agressiehouding en vervolgens gedragsalternatieven aangeleerd worden die sociaal acceptabel zijn. 

 

Inhoud 
Het sociale klimaat waarin jongeren zich tegenwoordig moeten bewegen is complex van aard. Thuis, 

op school en in hun vrije tijd wordt er voortdurend een appèl op hun gedaan. Dit levert spannende 

momenten op. Momenten waarbij jongeren zich weerbaar moeten kunnen opstellen, zowel sociaal als 

fysiek. Een opstelling waarin jongeren zichzelf kunnen blijven herkennen zonder in de verdrukking te 

raken. Emotioneel, mentaal en fysiek weerbaar kunnen opstellen betekent dat er veel ruimte vrijkomt 

voor zelfvertrouwen.   

Doelgroep  

De methode is bedoeld voor kinderen in de (pre-) puberale of adolescentiefase die een steuntje in de 

rug kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen. 

 

Oefeningen 

De werkwijze tijdens de training bestaat uit: 

- De kennismakingsfase: in deze fase zullen de deelnemers kennismaken met de trainer en zijn 

werkwijze. Betrouwbaar zijn en vertrouwen creëren zijn hierbij de kernpunten. Er zal een 

gezagsrelatie dienen te ontstaan waarin de deelnemer voldoende structuur en veiligheid ervaart. 

Werkthema hierbij is het onderzoeken van de norm en de regel, en het leren kennen van de waarde 

hiervan. Het woord ‘STOP’ wordt in deze fase, waar het samen spelen centraal staat om elkaar te 

leren kennen, een hoge waarde toegekend. 

- De ontdekkingsfase: in deze fase zullen de deelnemers zijn of haar specifiek vraagstelling of 

hulpvraag nader onderzoeken en uitwerken met de trainer. Het herkennen, aanleren en hanteren 

van pro-sociale vaardigheden (emoties) staat hierbij in eerste instantie centraal.  

- De oefen- en keuzefase: in deze fase zullen de deelnemers leren dat er altijd mogelijkheden zijn 

om keuzes te maken. De deelnemers zullen leren dat elke keuze gevolgen heeft. Gevolgen die 

prettig zijn voor de deelnemers en de omgeving. Gevolgen die minder prettig zijn voor de 

deelnemers en de omgeving. Het begrip ‘CONTACT’ met jezelf en de omgeving staat hierbij 

centraal. 

- De oefenfase: de deelnemers zullen situaties aangeboden krijgen om het geleerde in praktijk te 

brengen. De praktijk zal in eerste instantie betekenen dat het geleerde geoefend wordt met de 

trainer. Vervolgens zal het geleerde in de praktijk geoefend moeten worden. 

- De afrondingsfase: de deelnemers zullen de ruimte en de gelegenheid krijgen om de training goed 

af te ronden. De deelnemers zullen het geleerde beter eigen maken en vasthouden als er geen 

goede afronding heeft plaatsgevonden en er een moment van afscheid nemen is geweest. 
 

Frequentie/ intensiviteit 

De training wordt per week een uur gegeven.  

 

Condities 

De training wordt aangeboden aan groepen van ongeveer 5 leerlingen.  

 

Periode 

SWeM duurt meestal een heel schooljaar. Wanneer leerlingen ‘uit de groep groeien’ worden zij eerder 

uit de training verwijderd. 

 

Transfer naar andere situaties 

Er is geen informatie gevonden over een mogelijke transfer naar andere situaties. 
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Empirische evidentie 

Er is geen wetenschappelijke onderbouwing gevonden voor bovenstaande training.  

 

 
2.7 Training aan leerkrachten 

 
Naast een aantal trainingen voor de leerlingen is er ook een training voor de leerkrachten op 

Beukenrode Onderwijs aanwezig. Deze training heet PACT, oftewel de praktische agressie controle 

training. 

 

Praktische Agressie Controle Training 

 

Doel 

Het doel van de training is het verbeteren van de conflicthantering op een veilige en humane wijze, in 

het bijzonder bij conflicten met een fysieke dreiging. Het terrein dat via deze methode bewerkt wordt 

vindt zijn wortel in de handelingsonzekerheid bij mensen die moeten omgaan met conflicten. Deze 

handelingsonzekerheid kan versterkt worden indien een fysiek treffen dreigend aanwezig is of indien 

een fysiek treffen doelbewust toegepast moet gaan worden om erger te voorkomen. De 

handelingsonzekerheid in relatie tot het aangaan van conflicten en een correcte afhandeling daarvan 

kan verlammend doorwerken in het totale functioneren van de persoon in kwestie. 

 
Inhoud 

De praktijkervaring heeft geleerd dat veel mensen, die behoren tot de doelgroep, vaak worstelen met 

de handelingsonzekerheid die men ervaart in het aangaan en afhandelen van conflicten met een fysiek 

karakter. Datgene wat in de training wordt aangeboden bevat meer dan alleen een theoretisch concept 

dat is overgoten met een saus van fysieke trucs. Het is van belang dat de cursist zijn of haar eigen 

identiteit in de conflicthantering bewust wordt en behoudt. De cursist zal de training op haar of zijn 

eigen wijze dienen eigen te maken en leren toe te passen. Tijdens elke sessie zal daarom ruim aandacht 

worden gegeven aan de ervaring van de cursist aangaande het onderwerp. De ervaringen van de 

cursisten vormen de achtergrond waarbinnen de training vorm moet krijgen. 

 

Doelgroep  

De doelgroep waar de PACT training zich met name op richt komt dagelijks in aanraking met 

conflicten. Van de mensen uit deze doelgroep wordt verwacht dat zij op een functionele en 

professionele wijze met conflicten kunnen omgaan. Ze werken doorgaans in organisaties in de 

gezondheidszorg, jeugdhulpverlening, welzijnszorg, in het onderwijs en de zakelijke dienstverlening. 

 

Oefeningen 

De training bestaat uit vier modulen, elk met eigen doelen. 

 Module 1 “Vertrekpunt – Balans”: het kennis nemen en bewustmaken van de begrippen ‘mentale 

vertrekpunt’ en ‘fysieke uitstraling’ en het kennis nemen en trainen in het vinden van een goede 

fysieke balans. In het eerste deel van de module worden de grenzen en effecten van lichaamstaal 

ervaren en de mogelijkheden om ermee te communiceren. In het tweede deel wordt aandacht besteed 

aan het bewust worden van het persoonlijke referentiekader. In het derde deel worden verbale en non-

verbale communicatiemogelijkheden uitgediept. In het vierde en laatste deel van de module wordt 

aandacht besteed aan het aanleren van een fysieke uitgangspositie om conflictsituaties te benaderen.  

 Module 2 “Conflict – Losmaaktechnieken”: het kennis maken met bewuste, eenduidige en 

duidelijke benadering van conflicten en het kennis nemen en vaardig maken met diverse technieken 

van losmaken.  

 Module 3 “Agressie – Controletechnieken”: het kennis nemen van het begrip agressie en het 

kennis nemen en vaardig maken met diverse technieken van onder controle zetten. 

 Module 4 “Fysiek begeleiden”: het kennis nemen en trainen in het fysiek begeleiden van 

een persoon die zich niet op basis van vrijwilligheid wil verplaatsen. 
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Frequentie/ intensiviteit 

Een keer in de twee maanden wordt er PACT gegeven. In een schooljaar zijn er dus ongeveer 4 

trainingen van 2 à 3 uur.  Er worden extra trainingen aangeboden voor stagiaires. Dit zijn meestal twee 

bijeenkomsten van 1 à 2 uur. 

 

Condities 

De training wordt in groepen gegeven. Het team wordt opgedeeld in 2 groepen die elk op een ander 

tijdstip training krijgen.  

 

Periode 

Per jaar worden er minimaal vier trainingen gegeven.  

 

Transfer naar andere situaties 

Er is geen informatie gevonden over een mogelijke transfer naar andere situaties. 

 

Empirische evidentie 

De volgende literatuur is geraadpleegd waarop de theoretische kaders van de training is gebaseerd: 

 

Breakwell, G.M. (2000). Omgaan met agressief gedrag. Baarn: HB Uitgevers (1st ed.). 

Defares P. B., Ploeg v.d. J. D. (1992). Agressie in breed perspectief. In: Defares P. B.., Ploeg v.d. J. D. 

 (red.). Agressie: determinanten, signalering en interventie. Assen/Maastricht: Van Gorcum.  

Gieles, F.E.J. (1982). Hoe kun je omgaan met conflicten in een leefgroep? Nijmegen, K.U., Vakgroep 

 Orthopedagogiek. 

Gieles, F.E.J. (1992). Conflict en contact. Proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen. 

Kok, J.F.W. (1998). Opvoeden als beroep. Baarn: H. Nelissen (7th ed.). 

Ofman, D.D. (2000). Bezieling en kwaliteit in organisaties. Utrecht: Servire (7th ed.). 

Reijen, M van (1987). Filosofie en Hulpverlening 2. Mensopvattingen. Baarn: H Nelissen (1st ed.). 

Remmerswaal, J. (2003). Handboek groepsdynamica. Baarn: H. Nelissen (8th ed.).  

Robbins, A. (2004). Je ongekende vermogens: neuro-linguistisch programmeren. Utrecht: Kosmos 

 Uitgevers (12th ed.). 

Schulz von Thun, F. (2003). Hoe bedoelt u? Houten: Noordhoff Uitgevers B.V. (1st ed.),  

Schuur, G. (2005). Omgaan met agressie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum (6th ed.).  

 

De praktische fysieke vaardigheden die in de training worden aangeboden vinden hun oorsprong in het 

Aikido, Kyokushinkai karate-do en het Tai Jiu Jitsu. De mentale instelling die tijdens de training 

wordt gehanteerd heeft veel parallellen met het Aikido. 
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Bijlage 2 – Beoordeling aanpak: Vragenlijst voor de leerkrachten 
 

 

Bijbehorende deelvraag en hypothese 

 

Is er sprake van een relatie tussen de kenmerken van de behandeling op school en de mogelijke 

gedragsopbrengsten? 

 

Hypothese: Er is sprake van een relatie tussen de kenmerken van de behandeling op school en de 

mogelijke gedragsopbrengsten. 

 
 
 
Naam: 

 

 

Beste leerkracht, 

 

Zou je deze vragenlijst voor ons in willen vullen? We willen op deze manier de aanpak van 

Beukenrode beoordelen. Graag zo eerlijk mogelijk antwoorden, er bestaan geen goede of foute 

antwoorden.  

 

Alvast bedankt, 

 

Laura en Rosanne 

 

 

VIJFPUNTSSCHAAL VRAGEN 

Onderstaande vragenlijst bevat een lijst met een aantal algemene kenmerken en vervolgens 

een aantal specifieke kenmerken per stoornis. De bedoeling is dat je aangeeft in welke mate je 

onderstaande punten in je onderwijs toepast.  
 

1 = Erg van toepassing 

2 = Van toepassing 

3 = Weet ik niet 

4 = Niet van toepassing 

5 = Helemaal niet van toepassing 

 

Algemeen          
1. Duidelijk en consequent zijn   1     2     3     4  5 

2. Gevoel voor humor hebben   1     2     3     4  5 

3. Vriendelijk zijn   1     2     3     4  5 

4. Niet bang zijn om fouten toe te geven    1     2     3     4  5 

5. Leerlingen niet overvragen   1     2     3     4   5 

6. Vastberaden zijn   1     2     3     4  5 

7. Het goede belonen, complimenten geven   1     2     3     4  5 

8. Zinvol bestraffen en aangeven waarom   1     2     3     4  5 

9. Zorgen voor een aantrekkelijke klas   1     2     3     4  5 

10. Zorgen voor een veilig klimaat in de klas   1     2     3     4  5 

11. Geen voorkeursbehandeling geven   1     2     3     4   5 

12. Schoolwelbevinden meten   1     2     3     4  5 

13. Een klassenvergadering houden   1     2     3     4  5 

14. Leerlingen niet klassikaal vernederen   1     2     3     4  5 

15. Leerlingen niet te snel verwijderen uit de klas   1     2     3     4    5      
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16. De schoolregels kennen, toepassen en controleren op  

       naleving ervan   1     2     3     4    5 

17.       De klassenregels kennen, toepassen en controleren op  

             naleving ervan.   1     2     3     4    5 

18.        Goed luisteren naar wat de leerlingen te zeggen hebben   1     2     3     4    5    

19.        Door de klas lopen/ overzicht houden   1     2     3     4    5 

20.        Enthousiasme uitstralen   1     2     3     4    5 

21.        De namen van de leerlingen kennen en noemen   1     2     3     4    5 

22.       Alleen het negatieve gedrag afkeuren en niet de persoon  

            zelf   1     2     3     4    5 

23.       Leerlingen die pestgedrag vertonen straffen   1     2     3     4    5   

24.       Aan beloften houden   1     2     3     4    5 

25.       Tegen een geintje kunnen   1     2     3     4    5 

26.       Groepsactiviteiten organiseren   1     2     3     4    5 

27.       Tijd voor de leerling hebben   1     2     3     4    5  

28.       Het goede voorbeeld geven   1     2     3     4    5 

29.       Geen schoolproblemen bespreken waar leerlingen bij zijn   1     2     3     4    5 

30.       Nieuwe kansen geven   1     2     3     4    5 

31.       Bemoedigen   1     2     3     4    5 

32.       Niet wantrouwend zijn   1     2     3     4    5 

33.       Het dossier van de zorgleerling kennen   1     2     3     4    5 

34.       Contact opnemen met de ouders wanneer er problemen zijn   1     2     3     4    5 

35.       Op huisbezoek gaan wanneer dit bevorderlijk is voor de 

            samenwerking   1     2     3     4    5 

 

Straffen en belonen 

      

36. Complimenten geven wanneer goed gedrag wordt vertoond  1     2  3     4    5 

37. Gebruik maken van een beloningsysteem    1     2     3     4    5 

38. Negatieve prikkels weghalen wanneer gewenst gedrag zich voordoet 1     2  3     4    5  

39. Gewenst gedrag opbouwen door kleine stappen te belonen richting 

 dit gewenste gedrag (het doel)      1     2     3     4    5 

40. Straffen wanneer ongewenst gedrag zich voordoet   1     2     3     4    5 

41. Toepassen van een time-out wanneer ongewenst gedrag zich 

 voordoet.         1     2     3     4    5 

 

Vul hier een aantal beloningen en straffen in die je zelf toepast in de klas. 

42. ………………………………………………………………………… 1     2     3     4    5 

43. ………………………………………………………………………… 1     2     3     4    5 

44. ………………………………………………………………………… 1     2     3     4    5   

45. ………………………………………………………………………… 1     2     3     4    5 

46. ………………………………………………………………………… 1     2     3     4    5   

47. ………………………………………………………………………… 1     2     3     4    5 

48. ………………………………………………………………………… 1     2     3     4    5 

49. ………………………………………………………………………… 1     2     3     4    5 

50. ………………………………………………………………………… 1     2     3     4    5 

 

 

Specifiek per stoornis 

 

Pervasieve ontwikkelingsstoornis (PDD) 

51. De druk niet opvoeren       1     2     3     4    5      

52. Op eigen taalgebruik letten   1     2     3     4    5  

53. Situaties structureren   1     2     3     4    5 

54. Voorkomen van een confrontatie met een onbekende situatie   1     2     3     4    5  
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55. Niet onverwachts grote veranderingen aanbrengen in  

             programma, werkwijze of klas   1     2     3     4    5 

56. Veranderingen op tijd aankondigen   1     2     3     4    5 

57. Gebruik maken van visuele ondersteuning bij dag   1     2     3     4    5 

58. Vaste handelingen aanleren door veel herhaling   1     2     3     4    5 

59. Corrigeren van ongewenst gedrag door direct en duidelijk ingrijpen 1     2     3     4    5 

60. Leerlingen deel laten nemen aan een sociale vaardigheidstraining 1     2     3     4    5 

 

Oppositioneel opstandige gedragsstoornis (ODD) 

61.  Consequent de regels hanteren      1     2     3     4    5 

62.  Vooraf structureren       1     2     3     4    5 

63.  Duidelijke grenzen aangeven      1     2     3     4    5 

64.  Zwakkere in bescherming nemen     1     2     3     4    5  

65.  Overwicht tonen en gedrag spiegelen     1     2     3     4    5 

66.  Regelmatig bespreken en evalueren     1     2     3     4    5 

67.  Bieden van oefeningen in sociale vaardigheden    1     2     3     4    5 

68.  Hanteren van een gedragskaart      1     2     3     4    5 

69.  Afkeuren van negatieve gedrag, maar niet de persoon zelf  1     2     3     4    5 

70.  Aangaan van ‘stoeicontact’ met de leerlingen    1     2     3     4    5 

71.  Meteen aanspreken en eventueel contact opnemen met thuis  1     2     3     4    5 

72.  Werken met een gedragskaart en beloning en straf  

             hieraan koppelen       1     2     3     4    5 

73.  Proberen vanuit een vertrouwensrelatie preventief te werken  1     2     3     4    5 

74.  Organiseren van preventieprojecten     1     2     3     4    5 

75.  Spiegelen van gedrag       1     2     3     4    5   

76.  Regelmatig evalueren       1     2     3     4    5 

77.  Bestraffen op een zinvolle manier     1     2     3     4    5 

 

ADHD 

78. Alle situaties voorstructureren (ook huiswerk)   1     2     3     4    5 

79. Geven van duidelijke, korte, concrete en enkelvoudige instructies 1     2     3     4    5 

80. Een opdracht opdelen in kleine deeltaken   1     2     3     4    5 

81. Niet meer geven dan één opdracht tegelijk   1     2     3     4    5 

82. Mogelijkheid geven tot een rustige plaats   1     2     3     4    5 

83. Voorbereiden op vrije situaties   1     2     3     4    5 

84. Uitleggen wat er misgaat   1     2     3     4    5 

85. Complimenten geven voor goede sociale interactie   1     2     3     4    5 

86. Proberen niet boos te worden, maar proberen uit te leggen  

             welk gedrag er voor het foutieve gedrag in de plaats moet   1     2     3     4    5 

87. Ondersteunen d.m.v. schema’s, richtwoorden, plaatjes en  

             instructiebandjes   1     2     3     4    5 

88. Inbouwen van motorische activiteiten en aangeven wanneer  

             motorische onrust niet is toegestaan   1     2     3     4    5 
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OPEN VRAGEN 
 

Deze vragen zijn bedoeld om een beeld te krijgen van de algemene aanpak van Beukenrode en van 

jouw persoonlijke aanpak. 

 

Algemeen 

 

1. Wat versta je onder de aanpak zoals deze wordt gegeven op Beukenrode Onderwijs? Hoe zou je 

deze aanpak omschrijven? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Welke aspecten kenmerken deze aanpak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Op welke manier verschilt de aanpak van een aanpak op een reguliere school? 
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4. Maak een top 10 van de volgens jou meest belangrijke aspecten. 

 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 10. 

 

 

Persoonlijk 

 

5. Hoe zou je je eigen persoonlijke aanpak het beste omschrijven/ vertegenwoordigen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Maak een top 10 van de volgens jou belangrijkste kenmerken. 

 

 1. 

 2. 

 3.  

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 10. 

 

 

7. Waaraan besteed je de meeste aandacht bij de aanpak bij leerlingen met ADHD? 
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8. Waaraan besteedt je de meeste aandacht bij de aanpak bij leerlingen met een oppositioneel 

opstandige gedragsstoornis (ODD)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Waaraan besteedt je de meeste aandacht bij de aanpak bij leerlingen met een stoornis in het 

autistische spectrum (PDD)? 
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Bijlage 3 – Beoordeling aanpak: tabel leerkrachten 
 

 
Tabel 12  

Beschrijvende statistieken aanpak leerkrachten 

Item-

nummer 

Item N Range Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

1 Duidelijk en 

consequent 
15 1 1 2 1,73 0,46 

2 Humor 15 1 1 2 1,33 0,49 

3 Vriendelijk 15 1 1 2 1,73 0,46 

4 Fouten toegeven 15 3 1 4 1,80 0,78 

5 Niet overvragen 14 2 1 3 2,07 0,73 

6 Vastberaden 15 1 1 2 1,87 0,35 

7 Belonen 

complimenteren 
15 1 1 2 1,67 0,49 

8 Bestraffen waarom 15 1 1 2 1,73 0,46 

9 Aantrekkelijke klas 15 3 1 4 2,67 1,30 

10 Veilig klimaat 15 3 1 4 1,60 0,83 

11 Geen voorkeur 15 2 1 3 1,80 0,68 

12 Schoolwelbevinden 14 4 1 5 2,64 1,08 

13 Klassenvergadering 15 4 1 5 2,87 1,13 

14 Niet klassikaal 

vernederen 
15 2 1 3 1,60 0,83 

15 Niet snel verwijderen 15 2 1 3 1,93 0,46 

16 Schoolregels 15 2 1 3 1,87 0,52 

17 Klassenregels 15 3 1 4 1,93 0,80 

18 Luisteren leerlingen 15 1 1 2 1,53 0,52 

19 Klas lopen overzicht 15 3 1 4 2,00 0,93 

20 Enthousiasme 15 1 1 2 1,67 0,49 

21 Namen kennen 15 1 1 2 1,20 0,41 

22 Negatief gedrag 

afkeuren. 
15 1 1 2 1,47 0,52 

23 Pestgedrag straffen 15 1 1 2 1,80 0,41 

24 Beloften houden 15 1 1 2 1,60 0,51 

25 Tegen geintje kunnen 15 1 1 2 1,53 0,52 

26 Groepsactiviteiten 15 3 1 4 2,20 0,94 

27 Tijd voor leerling 15 2 1 3 1,73 0,60 

28 Goede vb geven 15 1 1 2 1,67 0,49 

29 Geen schoolproblemen 

bespreken 
15 2 1 3 1,73 0,60 

30 Nieuwe kansen geven 15 1 1 2 1,40 0,51 

31 Bemoedigen 15 1 1 2 1,53 0,52 

32 Niet wantrouwend 15 3 1 4 2,27 0,96 

33 Dossier kennen 15 3 1 4 2,13 0,83 

34 Contacten ouders 15 3 1 4 1,80 0,86 
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35 Huisbezoek 15 4 1 5 2,47 1,06 

36 Complimenten 15 1 1 2 1,40 0,51 

37 Beloningsysteem 15 4 1 5 2,60 1,24 

38 Neg. prikkels weghalen 15 2 1 3 1,87 0,52 

39 Gewenst gedrag in stap 15 3 1 4 1,80 0,86 

40 Straffen 15 3 1 4 1,93 0,80 

41 Time-out 15 3 1 4 2,27 0,80 

42 Beloning: Beloning 

dmv eten 
15 4 1 5 4,53 1,25 

43 Straf: Nablijven 15 4 1 5 4,20 1,42 

44 Straf: Extra opdracht 15 3 2 5 4,80 0,78 

45 Straf: Werk mee naar 

huis 
15 3 2 5 4,53 1,06 

46 Beloning: Naar crea (of 

ander praktijkvak) 
15 4 1 5 4,27 1,53 

47 Beloning: Beloning 

dmv activiteit (in de 

klas) 

15 4 1 5 4,13 1,51 

48 Uitdoving: Negeren 

negatief gedrag 
15 4 1 5 4,73 1,03 

49 Straf: Werkstuk over 

gedrag 
15 3 2 5 4,80 0,78 

50 Straf: Pauze binnen 15 4 1 5 4,73 1,03 

51 PDD - druk 15 4 1 5 2,13 1,19 

52 PDD - eigen 

taalgebruik 
15 1 1 2 1,73 0,46 

53 PDD - structuur 15 1 1 2 1,53 0,52 

54 PDD - onbekende sit. 15 3 1 4 2,07 0,96 

55 PDD - veranderingen 15 3 1 4 2,07 1,03 

56 PDD - verand. op tijd 15 3 1 4 1,80 0,86 

57 PDD - visuele onderst 15 4 1 5 3,00 1,13 

58 PDD - herhaling 15 3 1 4 2,13 0,99 

59 PDD - ongewenst 

gedrag 
15 1 1 2 1,47 0,52 

60 PDD - SoVa 15 3 1 4 2,60 1,06 

61 ODD - cons. regels 15 1 1 2 1,53 0,52 

62 ODD - structuur 15 1 1 2 1,73 0,46 

63 ODD - duid. grenzen 15 1 1 2 1,40 0,51 

64 ODD - bescherming 15 2 1 3 1,67 0,62 

65 ODD - 

overwicht.spiegelen 
15 1 1 2 1,47 0,52 

66 ODD - bespr.evalueren 15 1 1 2 1,73 0,46 

67 ODD - SoVa 15 3 1 4 2,53 0,83 

68 ODD - gedragskaart 15 2 2 4 3,20 0,94 

69 ODD - ongewenst 

gedrag 
15 1 1 2 1,40 0,51 
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70 ODD - stoeicontact 15 3 1 4 2,53 1,41 

71 ODD - 

aanspr.cont.thuis 
15 3 1 4 2,07 0,88 

72 ODD - 

gedr.krt.belon.straf 
15 4 1 5 2,87 1,25 

73 ODD - vertrouwensrel. 15 2 1 3 1,60 0,63 

74 ODD - preventieproj. 15 3 2 5 3,67 0,72 

75 ODD - spiegelen 15 2 1 3 1,60 0,63 

76 ODD - evalueren 15 3 1 4 2,13 0,64 

77 ODD - zinvol straffen 15 1 1 2 1,67 0,49 

78 ADHD - voorstructuur 15 3 1 4 2,13 0,92 

79 ADHD - instructies 15 1 1 2 1,80 0,41 

80 ADHD - opdracht 

opdelen 
15 3 1 4 2,13 0,92 

81 ADHD – 1 opdracht 

teg. 
15 3 1 4 2,00 1,00 

82 ADHD - rustige plaats 15 3 1 4 2,27 1,03 

83 ADHD - voorbereiden 15 3 1 4 2,33 0,90 

84 ADHD - uitleggen  15 2 1 3 1,73 0,70 

85 ADHD - compl. soc. 

Inter. 
15 2 1 3 1,67 0,62 

86 ADHD - i.p.v. fout 

gedrag 
15 3 1 4 2,20 0,86 

87 ADHD - ondersteuning 15 2 2 4 3,13 0,83 

88 ADHD - motorische 

act. 
15 3 2 5 2,93 1,10 
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Bijlage 4 – Beoordeling aanpak: vragenlijst directeur 
 
Beste meneer Wong, 

 

Wilt u deze vragenlijst voor ons in vullen? We willen op deze manier, samen met vragenlijsten 

ingevuld door de leerkrachten, de aanpak van Beukenrode beoordelen. Het is de bedoeling dat de 

vragen kort en bondig worden beantwoord.  

 

Alvast bedankt! 

 

Laura en Rosanne 

 

 

VRAGEN 

 

1. Wat kenmerkt de aanpak van Beukenrode Onderwijs? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Welke begrippen (op volgorde van mate van belangrijkheid) omschrijven deze aanpak het beste? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Welke problemen doen zich voor bij het uitoefenen van de aanpak? 
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4. Hoe ziet uw ideale aanpak er uit (op schoolniveau)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. In hoeverre verschilt deze ideale aanpak van de aanpak zoals deze op Beukenrode Onderwijs 

gegeven wordt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. In hoeverre verschilt de aanpak van Beukenrode van die van andere VSO scholen? 
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Bijlage 5 – Beoordeling aanpak: antwoorden open vragen leerkrachten & 

directeur 
 
Directeur 

 

1. Wat kenmerkt de aanpak van Beukenrode Onderwijs? 

Vriendelijk zakelijk, doelgericht, maatwerk, zorgzaam. Toekomstgericht, no nonsens, respectvol. Daar 

waar anderen gestopt zijn gaan wij beginnen! 

 

2. Welke begrippen (op volgorde van mate van belangrijkheid) omschrijven deze aanpak het beste? 

Zie boven. 

 

3. Welke problemen doen zich voor bij het uitoefenen van de aanpak? 

Tekort aan tijd. Problematiek erg fors en divers. 

 

4. Hoe ziet uw ideale aanpak er uit (op schoolniveau)? 

Als je als school alleen in voorwaardelijke zin sturend bezig kan zijn en de leerlingen is een en al 

motivatie. De school heeft alles tot de beschikking. 

 

5. In hoeverre verschilt deze ideale aanpak van de aanpak zoals deze op Beukenrode Onderwijs 

gegeven wordt? 

Beukenrode-Onderwijs is een kleine school met weinig financiele middelen. Leerlingen zijn extrinsiek 

gemotiveerd. 

 

6. In hoeverre verschilt de aanpak van Beukenrode van die van andere VSO scholen? 

In cluster 4. De aanpak is erop gericht een reguliere opleiding te bieden. Dus transparant en 

vraaggestuurd. Examen gericht via maatwerk (de problemen tellen mee). 

 

 
Leerkrachten 

 

1. Wat versta je onder de aanpak zoals deze wordt gegeven op Beukenrode Onderwijs? Hoe zou je 

deze aanpak omschrijven? 

Beukenrode Onderwijs verzorgt onderwijs op maat en is dus zeer afgestemd op elk individu. De 

aanpak is zeer consequent en duidelijk. Er is sprake van veiligheid, structuur, duidelijkheid, 

consistentie en warmte. Ook wordt er veel in de klas algemeen aangepakt.  De leerling zelf staat 

centraal, niet de leerstof. Het gedrag moet eerst aangepakt/ verbeterd worden, daarna komt het 

didactische gedeelte. Vanuit het contact met de leerkracht wordt de leerling begeleid. De aanpak is 

gericht op de leerling die wel wil maar dit niet zonder hulp kan. Met het team wordt de leerling in staat 

gesteld zich op vele fronten te ontwikkelen. 

 

2. Welke aspecten kenmerken deze aanpak? 

Duidelijkheid, structuur, veilig klimaat, didactisch naar behoefte, respect, voorbeeldfunctie, geduld en 

herkansing, complimenteren, persoonlijke benadering, 1 kind 1plan, kleine groepen, kindvriendelijk, 

eigen verantwoordelijkheid, inlevingsvermogen, professionaliteit, creativiteit en flexibiliteit. 

 

3. Op welke manier verschilt de aanpak van een aanpak op een reguliere school? 

Er bestaan grote verschillen. Veel individueler, veel meer maatwerk en een andere pedagogische 

insteek (i.v.m. de doelgroep). Alles meer: warmte, persoonlijk contact, voorspelbaar zijn, respect etc. 

Het is veel persoonlijker en met meer contact met de leerling. Veel meer duidelijkheid en een veel 

persoonlijkere band tussen leerling en leerkracht. 
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4. Maak een top 10 van de volgens jou meest belangrijke aspecten. 

1. veiligheid; respect; structuur; individueel; veiligheid; structuur; contact 

2. humor; veiligheid; respect; veel verschillende aanpakken; structuur; consequent; respect 

3. vriendelijkheid; betrouwbaarheid; naleving regels; kleine groepen; duidelijkheid; humor; veiligheid 

4. duidelijkheid; warmte; persoonlijke band; problematiek bij elkaar in de klassen; warmte; straffen/ 

belonen; betrouwbaarheid 

5. structuur; complimenteren; individueel; meer humor; begrip; eerlijkheid; duidelijkheid 

6. maatwerk; geduld; veel contact met ouders; persoonlijker; luisterend oor bieden; open zijn; 

persoonlijkheid; daadkracht 

7. keuzemogelijkheden; acceptatie/ tolerantie; klassenstructuur; oudercontact; consequent zijn; 

afkeuren gedrag; groei; variatie 

8. opvoedkundig bezig zijn; humor; 1 aanspreekpunt voor leerling; gevoel voor humor; sfeer 

9. gedragsregulerend; vriendelijkheid; veel gesprekken; respect; respect 

10. consequentie; structuur; liefde; voorbeeldrol geven; normen en waarden; resultaten op school; 

luisteren 

 

5. Hoe zou je je eigen persoonlijke aanpak het beste omschrijven/ vertegenwoordigen? 

“Vriendelijk met humor, maar toch ook heel consequent en duidelijk.” 

“Saai, want dat is duidelijk en voorspelbaar (veilig). Maar wel met warmte en positief.” 

“Met oog voor de leerling: proberen verantwoordelijkheden bij de leerlingen neer te leggen. Verder is 

de basis het pedagogisch gezag, niet te autoritair.” 

“Consequent, leerlingen moeten weten waar ze aan toe zijn. Straffen en beloningen uitvoeren.” 

“Duidelijkheid over dagprogramma. Tijdens ontspanningsmomenten goede band creëren.”  

“Verschilt per leerling/ per problematiek. Veiligheid, structuur, duidelijkheid, warmte.” 

“Zorgen voor sfeer en humor. De leerlingen voelen deze sfeer en weten dat het didactische aspect op 

de tweede plaats komt.” 

“Met oog voor individuele hulp- en leervragen begeleiding bieden vanuit respectvol, persoonlijk 

contact.” 

“Inlevingsvermogen.” 

 

6. Waaraan besteed je de meeste aandacht bij de aanpak bij leerlingen met ADHD? 

Rust, structuur, duidelijkheid, hechte naleving van regels, sport, humor, veel duidelijkheid over taken 

en goede uitleg geven over wat er van ze verwacht wordt, consequentheid, planning in kleine stappen, 

energie lozen/ kanaliseren/ reguleren/ inzetten, frustratiegrens laag houden en op zijn/ haar gemak 

stellen. 

 

7. Waaraan besteedt je de meeste aandacht bij de aanpak bij leerlingen met een oppositioneel 

opstandige gedragsstoornis (ODD)? 

Rust, structuur, duidelijkheid, betrouwbaarheid = duidelijkheid (grenzen aangeven en echt hanteren), 

lik op stuk, spiegelen, humor, consequentheid, positief gedrag belonen voor succeservaringen, contact, 

betrouwbaarheid en afspraken. 

 

8. Waaraan besteedt je de meeste aandacht bij de aanpak bij leerlingen met een stoornis in het 

autistische spectrum (PDD)? 

Voorstructureren, rust, betrouwbaarheid = structuur, duidelijkheid, weinig onverwachte situaties, 

planmatig werken, contact, observeren, bevragen wat onduidelijkheid geeft, motiveren en uitdagen. 
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Bijlage 6 – Beoordeling aanpak: vragenlijst leerlingen 
 
Beste leerling, 
Zou je deze vragenlijst voor ons in willen vullen? Op deze manier willen we beoordelen hoe de 
leerkrachten les geven op school en wat jullie daarvan vinden. Graag zo eerlijk mogelijk antwoorden, 
er bestaan geen goede of foute antwoorden. 
Dank je wel! 
Laura en Rosanne 
 

 
De bedoeling is dat je aangeeft of jouw leerkracht van de groep onderstaande dingen in zijn/haar 
manier van lesgeven gebruikt. Jij vult deze vragenlijst in voor: 
 

- naam leerkracht stamgroep - 
 
LET OP! 
 
1 = Altijd 
2 = Vaak 
3 = Soms 
4 = Meestal niet 
5 = Nooit 
 
 
Vul de volgende vragen in:  
1. …  is duidelijk en doet wat hij/zij zegt     1     2     3     4   5 
2. … heeft gevoel voor humor      1     2     3     4   5 
3. … is vriendelijk         1     2     3     4   5 
4. … is niet bang om fouten toe te geven      1     2     3     4   5 
5. … is vastberaden (weet en doet wat hij/zij wil)    1     2     3     4   5 
6. … straft wanneer dit nodig is en geeft aan waarom   1     2     3     4   5 
7. … zorgt ervoor dat leerlingen zich veilig voelen in de klas  1     2     3     4   5 
8. … zorgt ervoor dat het gezellig is in de klas    1     2     3     4   5 
9. … geeft geen voorkeursbehandeling    1     2     3     4   5 
10. … vernedert leerlingen niet klassikaal   1     2     3     4   5 
11. … verwijdert leerlingen niet te snel uit de klas   1     2     3     4   5   
12. … kent de schoolregels, en controleert dat de leerlingen zich hieraan  
     houden        1     2     3     4   5 
13. … kent de klassenregels, en controleert dat de leerlingen zich  
                  hieraan houden   1     2     3     4    5 
14. … luistert goed naar wat de leerlingen te zeggen hebben   1     2     3     4   5 
15.  … loopt door de klas   1     2     3     4   5 
16 .… is enthousiast   1     2     3     4   5 
17. … kent de namen van de leerlingen en noemt ze ook   1     2     3     4   5 
18. … keurt alleen slecht gedrag af en niet de persoon  
                  zelf   1     2     3     4   5  
19. … straft leerlingen die pesten   1     2     3     4   5 
20. … houdt zich aan zijn/ haar beloften   1     2     3     4   5 
21. … kan tegen een geintje   1     2     3     4   5 
22. … organiseert groepsactiviteiten   1     2     3     4   5 
23. … heeft tijd voor de leerling    1     2     3     4   5 
24. … geeft het goede voorbeeld door zich ook aan de schoolregels te  
   houden en goed gedrag te vertonen     1     2     3     4   5 
25. … geeft nieuwe kansen nadat een leerling de fout in is gegaan  1     2     3     4   5 
26. … moedigt aan   1     2     3     4   5 
27. … is niet wantrouwend   1     2     3     4   5 
28. … neemt contact op met ouders wanneer er problemen zijn   1     2     3     4   5 
29. … beloont goed gedrag (met bijvoorbeeld middagje horeca)   1     2     3     4   5 
30. … geeft een time-out als dit nodig is     1     2     3     4   5 
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Bijlage 7 – Beoordeling aanpak: tabel leerlingen 
 

 
Tabel 13  

Beschrijvende statistieken van de aanpak van leerkracht stamgroep 1 volgens de leerlingen 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ll1 7 1 1 2 1,50 0,71 

ll2 7 0 2 2 2,00 0,00 

ll3 7 1 1 2 1,50 0,71 

ll4 7 1 2 3 2,50 0,71 

ll5 7 1 2 3 2,50 0,71 

ll6 7 2 2 4 3,00 1,41 

ll7 7 1 2 3 2,50 0,71 

ll8 7 1 1 2 1,50 0,71 

ll9 7 2 1 3 2,00 1,41 

ll10 7 0 1 1 1,00 0,00 

ll11 7 3 1 4 2,50 2,12 

ll12 7 0 2 2 2,00 0,00 

ll13 7 1 1 2 1,50 0,71 

ll14 7 1 1 2 1,50 0,71 

ll15 7 2 1 3 2,00 1,41 

ll16 7 1 1 2 1,50 0,71 

ll17 7 2 1 3 2,00 1,41 

ll18 7 0 2 2 2,00 0,00 

ll19 7 1 1 2 1,50 0,71 

ll20 7 1 2 3 2,50 0,71 

ll21 7 1 2 3 2,50 0,71 

ll22 7 1 3 4 3,50 0,71 

ll23 7 1 1 2 1,50 0,71 

ll24 7 1 1 2 1,50 0,71 

ll25 7 1 2 3 2,50 0,71 

ll26 7 2 1 3 2,00 1,41 

ll27 7 1 2 3 2,50 0,71 

ll28 7 0 3 3 3,00 0,00 

ll29 7 1 3 4 3,50 0,71 

ll30 7 0 2 2 2,00 0,00 

a. Leerkracht waarover de vragenlijst is ingevuld = ***    
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Tabel 14  

Beschrijvende statistieken van de aanpak van leerkracht stamgroep 2 volgens de leerlingen 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ll1 7 2 1 3 2,43 0,79 

ll2 7 2 2 4 2,86 0,69 

ll3 7 2 1 3 2,00 0,82 

ll4 7 4 1 5 2,43 1,62 

ll5 6 2 1 3 2,00 0,63 

ll6 7 2 1 3 1,71 0,76 

ll7 7 3 1 4 2,43 0,98 

ll8 7 2 2 4 2,86 0,90 

ll9 7 4 1 5 2,00 1,53 

ll10 7 2 1 3 2,00 1,00 

ll11 6 2 2 4 2,67 0,82 

ll12 7 1 2 3 2,29 0,49 

ll13 7 3 1 4 2,57 0,98 

ll14 7 2 1 3 2,43 0,79 

ll15 7 1 1 2 1,86 0,38 

ll16 6 3 1 4 2,33 1,21 

ll17 7 2 1 3 1,57 0,79 

ll18 6 2 1 3 2,00 0,63 

ll19 7 3 1 4 2,00 1,29 

ll20 7 2 1 3 2,14 0,69 

ll21 7 1 2 3 2,43 0,54 

ll22 7 1 2 3 2,57 0,54 

ll23 7 2 1 3 1,86 0,69 

ll24 7 2 1 3 1,71 0,95 

ll25 7 2 1 3 1,71 0,76 

ll26 7 4 1 5 2,43 1,62 

ll27 7 2 1 3 1,86 0,90 

ll28 7 2 1 3 1,57 0,79 

ll29 7 3 1 4 2,57 0,98 

ll30 7 4 1 5 3,00 1,73 

a. Leerkracht waarover de vragenlijst is ingevuld = ***    
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Tabel 15 

Beschrijvende statistieken van de aanpak van leerkracht stamgroep 3 volgens de leerlingen 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ll1 10 2 1 3 2,10 0,88 

ll2 10 3 1 4 2,90 0,99 

ll3 10 3 1 4 2,40 0,97 

ll4 10 2 1 3 2,00 0,67 

ll5 9 3 1 4 2,22 0,97 

ll6 10 3 1 4 2,40 0,97 

ll7 10 2 1 3 1,80 0,79 

ll8 10 2 1 3 2,30 0,68 

ll9 10 2 1 3 1,90 0,74 

ll10 10 2 1 3 1,80 0,79 

ll11 10 2 1 3 2,00 0,82 

ll12 10 3 1 4 2,20 0,92 

ll13 10 3 1 4 2,30 0,95 

ll14 10 3 1 4 2,40 0,84 

ll15 10 4 1 5 2,70 1,50 

ll16 10 3 1 4 2,40 0,84 

ll17 10 3 1 4 1,30 0,95 

ll18 10 3 1 4 2,10 1,20 

ll19 10 3 1 4 2,30 0,95 

ll20 10 2 1 3 2,20 0,79 

ll21 10 2 2 4 2,70 0,68 

ll22 10 3 2 5 3,40 0,97 

ll23 10 3 1 4 2,40 0,84 

ll24 10 2 1 3 2,10 0,57 

ll25 10 3 1 4 2,30 1,16 

ll26 10 3 1 4 2,30 0,95 

ll27 10 1 2 3 2,70 0,48 

ll28 10 4 1 5 2,40 1,17 

ll29 10 4 1 5 2,40 1,17 

ll30 9 3 1 4 2,11 1,05 

a. Leerkracht waarover de vragenlijst is ingevuld = ***    
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Tabel 16 

Beschrijvende statistieken van de aanpak van leerkracht stamgroep 4 volgens de leerlingen 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ll1 13 1 1 2 1,46 0,52 

ll2 13 2 1 3 1,69 0,75 

ll3 13 2 1 3 1,62 0,87 

ll4 13 2 1 3 1,85 0,80 

ll5 13 2 1 3 1,38 0,65 

ll6 13 3 1 4 1,62 0,96 

ll7 13 3 1 4 1,69 1,03 

ll8 13 3 1 4 1,62 0,87 

ll9 13 2 1 3 1,62 0,77 

ll10 13 2 1 3 1,54 0,66 

ll11 13 2 1 3 1,46 0,78 

ll12 13 2 1 3 1,54 0,78 

ll13 13 4 1 5 1,92 1,19 

ll14 12 4 1 5 2,00 1,35 

ll15 13 3 1 4 2,15 1,07 

ll16 12 3 1 4 1,92 1,00 

ll17 13 3 1 4 1,31 0,86 

ll18 13 2 1 3 1,46 0,66 

ll19 13 4 1 5 1,92 1,19 

ll20 12 3 1 4 2,08 1,31 

ll21 13 4 1 5 2,31 1,70 

ll22 13 3 1 4 2,15 1,07 

ll23 13 2 1 3 1,31 0,63 

ll24 13 2 1 3 1,38 0,65 

ll25 12 3 1 4 2,00 0,85 

ll26 13 3 1 4 1,85 1,14 

ll27 13 2 1 3 1,54 0,78 

ll28 13 4 1 5 2,23 1,30 

ll29 13 4 1 5 2,23 1,24 

ll30 13 4 1 5 2,46 1,66 

a. Leerkracht waarover de vragenlijst is ingevuld = ***    
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Tabel 17 

Beschrijvende statistieken van de aanpak van leerkracht stamgroep 5 volgens de leerlingen 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ll1 13 1 1 2 1,46 0,52 

ll2 13 2 1 3 2,00 0,71 

ll3 13 1 1 2 1,54 0,52 

ll4 13 2 1 3 1,23 0,60 

ll5 13 2 1 3 1,38 0,65 

ll6 13 2 1 3 1,62 0,87 

ll7 13 2 1 3 1,46 0,66 

ll8 13 3 1 4 2,15 0,80 

ll9 12 4 1 5 2,00 1,41 

ll10 13 3 1 4 1,77 1,01 

ll11 13 3 1 4 2,77 1,09 

ll12 13 2 1 3 1,23 0,60 

ll13 12 2 1 3 1,33 0,65 

ll14 13 2 1 3 1,62 0,87 

ll15 12 2 1 3 2,08 0,67 

ll16 13 2 1 3 1,85 0,69 

ll17 13 1 1 2 1,08 0,28 

ll18 13 2 1 3 1,62 0,77 

ll19 13 3 1 4 1,69 0,86 

ll20 13 1 1 2 1,23 0,44 

ll21 13 2 1 3 1,77 0,73 

ll22 13 3 1 4 2,23 1,01 

ll23 12 2 1 3 1,58 0,79 

ll24 13 3 1 4 1,92 1,12 

ll25 13 4 1 5 1,85 1,07 

ll26 13 4 1 5 1,77 1,09 

ll27 11 2 1 3 1,55 0,93 

ll28 12 3 1 4 1,67 0,99 

ll29 13 3 1 4 2,31 0,75 

ll30 13 3 1 4 2,08 0,95 

a. Leerkracht waarover de vragenlijst is ingevuld = ***    

 

 

 

 

 

 

 


