
Alle informatie over mijn artikel 

De context van mijn artikel 
Mijn artikel gaat over grensoverschrijdend gedrag bij pubers in het onderwijs. Meer bepaald 
gaat het over gedrag die gesteld wordt in de voortgezette scholen in Nederland. In het 
artikel wordt er uitleg gegeven over de werking van de school en het gedrag van de 
leerlingen. 
Vervolgens vind je ook hoe de docenten met dit gedrag het best kunnen omgaan. Hoe je als 
docent pedagogisch kan handelen, welke valkuilen er zijn en hoe je deze kan vermijden. 
 
Je hebt een hoofdtijdschrift Jeugd en Co en daaronder kan je nog een tijdschrift apart vinden 
‘Jeugd en Co Kennis’. Mijn artikel komt uit het laatste tijdschrift in het jaar 2010, volume 4 
van pagina 8–18. 
 
Dit tijdschrift werkt met kinderen en jongeren die een hoge risico hebben op problemen. 
Deze organisatie heeft ook een nieuwsbrief, e-mail en een groot pakket aan vakinformatie. 

Informatie over de auteurs 

Daan Wienke 

Hij is één van de auteurs van dit artikel en is werkende bij de projectcoördinatie 
kwaliteitsteams voor de sociale veiligheidsafdeling onderwijs en jeugdzorg. Hij heeft al tal 
van projecten gedaan: 

 Kwaliteitsteams veiligheid 

 Reboundvoorzieningen 
 Positief jeugdbeleid 
 Strategieën implementeren en professionalisering 

 
Hij komt bepaalde keren voor in dit artikel en dan vooral als het gaat over veiligheid en 
onderwijs. Hij heeft al aan veel projecten meegewerkt en natuurlijk ook aan verschillende 
publicaties. Deze publicaties waren allemaal geschreven voor het Nederlands jeugdinstituut. 

 
Corian Messing 
 
Deze persoon werkt als projectleider voor het ondersteuningsprogramma 
reboundvoorzieningen met betrekking op het onderwijs. De opleiding die ze gevolgd heeft 
was orthopedagoog en ze was voor dit project werkzaam in het centrum Onderzoek 
Jeugdhulpverlening. 
 
In de tekst wordt ze zeker vermeld en ze heeft voor het Nederlands jeugdinstituut ook nog 
andere publicaties gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 



 Een tweede kans in de Lupinestraat (2011) 

 Reboundprogramma's in het voortgezet onderwijs (2011) 

 Wegwijzer voor de intern begeleider (2009) 

 TOV: van opvang- naar reboundvoorziening? (2006) 

 Herstructurering van de onderwijsopvangvoorzieningen in Rotterdam (2005) 

 Monitor Schoolmaatschappelijk Werk VO B5 Noord-Brabant (2004) 

 Samenhangende diagnostiek en indicatiestelling voor jeugdzorg en speciaal onderwijs 

voor jonge risicoleerlingen (2004) 

De structuur van de tekst 
De tekst kent zeker een duidelijke structuur zo gaat het eerst een algemene inleiding geven 
over het artikel. Vervolgens gaat het spreken over de specifieke scholen om dan over te 
gaan naar de leerlingen aanwezig in de school. Ze sluiten af met hoe ze het gedrag het best 
aanpakken en hoe moeilijk het soms kan zijn als docent. Voor mij is dit een zeer logische 
vorm qua structuur. 
 
Het is wel een lange doorlopende tekst met bepaalde keren dezelfde tussentittels die 
terugkeren waardoor ik soms wat verward werd. De tussentittels zijn: 
 
Wat mij zeker opvalt in de tekst is dat de referenties zeer goed zijn uitgevoerd, alles is 
perfect. Dit wordt dan ook terug merkbaar in de bronnenlijst dus zeker een pluspunt. 
Verder heb ik niet echt iets bij te voegen qua structuur omdat het artikel voor mij duidelijk 
en goed opgebouwd is. 

De tussen tittels zijn 
 Omgaan met grensoverschrijdend pubergedrag in het onderwijs 

 Daan Wienke en Corian Messing 

 Nog extra tussentitels 

 

Het artikel 
Legende van mijn aanduidingen in mijn artikel: 

 Referenties in de tekst worden roze 
 Specialisten in de tekst worden groen 
 Belangrijke begrippen, definities en moeilijke woorden worden geel 
 Namen van instellingen of organisaties worden blauw 

 
Omgaan met grensoverschrijdend pubergedrag in het onderwijs 

Het Een veilig pedagogisch schoolklimaat in het voortgezet onderwijs 
Omgaan met grensoverschrijdend 
pubergedrag in het onderwijs 
Door Daan Wienke en Corian Messing 
Een veilig pedagogisch schoolklimaat is een belangrijke voorwaarde 
voor effectief onderwijs. Het scheppen van zo’n schoolklimaat in het  
voortgezet onderwijs stelt hoge eisen aan docenten. Zij moeten 
effectief lesgeven, een goede werksfeer scheppen, regels 
consequent handhaven en passende maatregelen nemen bij  

overtreding van die regels. Belangrijk daarbij is dat een docent 

http://www.nji.nl/smartsite.dws?id=125837
http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/25/188.html
http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/11/522.html
http://www.nji.nl/eCache/DEF/57/121.html
http://www.nji.nl/eCache/DEF/39/701.html
http://www.nji.nl/eCache/DEF/31/274.html
http://www.nji.nl/eCache/DEF/32/778.html
http://www.nji.nl/eCache/DEF/32/778.html


normaal, grensoverschrijdend pubergedrag niet te snel bestempelt  
als psychosociaal probleemgedrag. 
In Nederland volgen meer dan negenhonderdduizend leerlingen 
voortgezet onderwijs op circa 650 scholen. 87 procent van die scholen 
levert onderwijs dat voldoet aan de basiscriteria van de Onderwijsinspectie. In de grote 
steden komen naar verhouding de meeste zwak 
presterende scholen voor. Op 1 januari 2009 waren 26 scholen voor 
voortgezet onderwijs als zeer zwak gekwalificeerd. Relatief vaak zijn 
dat scholen die alleen vmbo bieden. 
De wijze waarop onderwijs tegenwoordig wordt aangeboden, 
draagt bij aan een klimaat waarin leerlingen zich thuis voelen. De rol 
van ict is toegenomen en in de onderbouw werken docenten steeds 
vaker in kleine kernteams. Onderwijs vindt niet meer altijd in een 
klaslokaal plaats, maar bijvoorbeeld in een grote ruimte waar de 
leerlingen projectmatig werken in kleine groepjes. Het vmbo biedt 
naast traditionele vakken programma’s en leergebieden die lesstof  
van meerdere vakken integreren. Samenwerken met het vervolgonderwijs en het 
bedrijfsleven wordt steeds vanzelfsprekender. 
 
De kwaliteit van het voortgezet onderwijs is al enkele jaren stabiel.  
Als te verbeteren punten noemt de Onderwijsinspectie de afstemming van het onderwijs 
op verschillen in begaafdheid en interesse 
tussen leerlingen, efficie¨nt gebruik van de onderwijstijd, taakgericht  
werken, de leerlingenzorg, en de kwaliteit van het deel van het 
eindexamen dat de school zelf samenstelt (Inspectie van het Onderwijs, 2009). 
Over het algemeen gaan leraren en leerlingen respectvol met elkaar  
om. Wel stelt de Onderwijsinspectie dat uit lesobservaties blijkt dat 
veel leraren genoegen nemen met een niet bevredigende pedagogisch-didactische 
situatie. De klas is bijvoorbeeld niet echt gemotiveerd, er ontbreekt een ordelijk klimaat 
of de prestaties van de leerlingen vallen tegen. De lestijd wordt vaak weinig efficie¨nt 
benut, 
gewoonlijk omdat docenten veel tijd besteden aan het aanpakken 
van ordeproblemen. De werksfeer is niet taakgericht. Leraren dagen 
leerlingen vaak onvoldoende uit, doordat ze geen eigen verantwoordelijkheid van hen 
eisen. Mede daardoor ervaren leerlingen de lessen 
vaak als saai. 
Een onderzoek op een vmbo in Amsterdam-Zuid, in 2006 uitgevoerd door socioloog 
Bowen Paulle van de Universiteit van Amsterdam, leerde dat de gemiddelde docent 
maar 15 van de 45 minuten 
effectief lesgaf. De rest van de tijd ging op aan ordeherstellende 
interventies: ‘Doe je jas uit’, ‘Waar zijn je boeken?’, ‘Lever je mobiel  
in’. Leraren die moeilijk orde hielden, haalden zelfs maar twee of drie  
minuten effectieve lestijd; goede leraren haalden een halfuur. Onder 
leiding van de Amerikaanse onderwijswetenschapper Robert Marzano is een meta-
analyse uitgevoerd van de onderwijsresearch van de 
laatste 35 jaar van de vorige eeuw. Op basis van die analyse noemde 
Marzano ‘effectieve onderwijstijd’ als een van de elf factoren die van  
invloed zijn op de leerprestaties van leerlingen. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Sociale veiligheid 
‘Sociale veiligheid’ staat in het onderwijs voor een prettig, veilig 
contact tussen docent en leerling tijdens de les, maar ook in vrije 
situaties en tussen leerlingen onderling. Het is inmiddels een breed 
geaccepteerde gedachte dat leerlingen die zich op school thuis voelen, die zich daar 
gekend, gerespecteerd en dus veilig voelen, betere 
schoolprestaties leveren. Op scholen zonder zo’n veilig schoolklimaat zullen de prestaties 
achterblijven. 
Bij een veilig schoolklimaat spelen drie ‘partijen’ een belangrijke  
rol: de school, de leerlingen en de docenten. 
 
Omgaan met grensoverschrijdend pubergedrag in het onderwijs 
De school 
Scholen zijn organisaties waarin veel mensen op een betrekkelijk 
klein oppervlak langdurig samenzijn. Het primaire doel van dat 
samenzijn is het geven en ontvangen van onderwijs, via het overdragen van kennis en 
vaardigheden door docenten. Bovendien dragen scholen bij aan burgerschapsvorming. 
Voldoende en kwalitatief goede leraren vergroten direct de kwaliteit van het onderwijs. 
Landelijk gezien is dat echter een knelpunt. 
Het is moeilijk om voldoende en tevens getalenteerde docenten te 
vinden. 
Een verdere voorwaarde is dat hoogwaardig en prikkelend onderwijs wordt geboden, op 
maat gemaakt voor de doelgroep. Maar ook 
dat de leerling zich herkend en erkend voelt, waar nodig extra ondersteuning of zorg 
krijgt, en met minimaal e´e´n volwassene een 
vertrouwensrelatie aangaat. Dat alles draagt bij aan een pedagogisch 
veilig klimaat. 
Binnen de scholen is echter een biotoop gecree¨erd die soms niet 
alleen leidt tot een bloeiende en boeiende leeromgeving voor iedereen, maar ook tot 
mogelijke conflicten en ontsporingen. Naast vervelende incidenten, zoals vechten, 
intimidatie of bedreiging, vernieling en discriminatie, rapporteert de Onderwijsinspectie 
bijvoorbeeld dat 30 procent van de vmbo-scholen en 21 procent van de havoen vwo-
scholen te maken heeft met incidenten tussen autochtone en 
allochtone leerlingen (Inspectie van het Onderwijs, 2009). 
Desondanks voelt 93 procent van de leerlingen zich veilig op 
school, blijkt uit onderzoek van hoogleraar onderwijstechnologie 
Ton Mooij en anderen (2008). Leerlingen uit het voortgezet speciaal 
onderwijs voelen zich iets minder veilig: zij maken meer incidenten 
mee op school, vooral meer verbaal en licht lichamelijk geweld. 
Van het onderwijspersoneel voelt 92 procent zich veilig op school, 
waarbij personeelsleden uit het vmbo, het praktijkonderwijs en het 
voortgezet speciaal onderwijs aanzienlijk meer veiligheidsincidenten meemaken dan 
docenten van havo- en vwo-scholen. Dat resulteert echter niet in een groter gevoel van 

onveiligheid. 



Ook de jaarlijkse uitkomsten van incidentenregistraties, bijgehouden door de 
Onderwijsinspectie, wijzen uit dat op de meeste 
scholen een veilig pedagogisch en positief sociaal-emotioneel 
klimaat heerst. In het alledaags contact wordt op gepaste wijze aandacht besteed aan 
zelfvertrouwen en weerbaarheid, gevoelens van 
zichzelf en anderen, inleven in de ander, en maatschappelijke waarden en normen. Ook 
is er aandacht voor vaardigheden zoals het 
oplossen van conflictsituaties en omgaan met relaties en seksualiteit  
Omgaan met grensoverschrijdend pubergedrag in het onderwijs 
De leerling 
Leerlingen in het voortgezet onderwijs verblijven tussen de 25 en 30 
uur per week op school, en dat jarenlang. De school is daarmee een 
belangrijk podium waarop puberteit gestalte krijgt. 
Neuropsychologisch onderzoek naar de ontwikkeling van het puberbrein heeft veel 
nieuwe inzichten opgeleverd in ‘normaal’ puberaal gedrag. Het meest bekend in 
Nederland is het werk van Eveline Crone, hoogleraar Neurocognitieve 
ontwikkelingspsychologie te 
Leiden. De onderzoeksresultaten van Crone en haar groep zijn door 
de communicatiespecialisten Huub Nelis en Yvonne van Sark praktisch uitgewerkt in het 
boek Puberbrein binnenstebuiten (Nelis en Van 
Sark, 2009). 
Juist in de tienerjaren maken de hersenen een grote transformatie 
door, die niet gelijkmatig verloopt en bovendien per individu sterk 
kan verschillen. Vier ontwikkelingen zijn van invloed op de pedagogische omgang tussen 
leerling en docent. 
. 
De verbindingen tussen de hersendelen zijn nog niet volledig 
ontwikkeld en nog niet optimaal efficie¨nt.  Daardoor hebben pubers in vergelijking met 
volwassenen een geringer probleemoplossend vermogen. Ze hebben meer moeite 
overzicht te houden en 
zich te concentreren, en ze wisselen voortdurend tussen rationele 
en emotionele reacties.. Het hersengebied dat verantwoordelijk is voor rationele 
afwegingen ontwikkelt zich langzamer dan andere hersengebieden. Het 
gevolg is dat pubers moeite hebben tot weloverwogen keuzes te 
komen en daarbij de consequenties van hun keuzes te overzien. Ze 
vinden het moeilijk om goed te plannen en prioriteiten te stellen, 
abstracte denkprocessen uit te voeren en te anticiperen. 
De ‘emotiegebieden’ in de hersenen missen nog de remmende invloed van de 
controlegebieden, en de communicatie tussen die gebieden is niet optimaal. Daardoor 
zijn pubers die riskante keuzes 
maken nauwelijks gevoelig voor straf, maar wel zeer gevoelig voor 
belonen. Ook ontstaat in de ogen van volwassenen onevenwichtig 
gedrag: de jongere komt volwassen over, maar is soms opeens onredelijk emotioneel. 
Verder hebben pubers moeite met het juist 
interpreteren van sociale signalen: ze denken al snel dat een ander  
hen niet respecteert en ze voelen zich snel aangevallen. 
. 
De hormoonspiegel stijgt, met als gevolg grote stemmingswisselingen, een neiging tot 
roekeloos gedrag en het opzoeken van kicks. 
Door de beperkte impulscontrole, gekoppeld aan een streven naar 
directe behoeftebevrediging en een gering relativeringsvermogen, 
kan een puber riskant gedrag vertonen, zonder zelf het gevaar te 



zien waaraan hij zich blootstelt. 

 

 

 

 

Daan wienke en Corian Messing 
Wanneer docenten geen kennis hebben van en dus geen rekening 
houden met deze neurobiologische ontwikkelingen is er kans op het 
ontstaan van misverstanden in de omgang. 
In haar boek Straf/Regels beschrijft Astrid Boon treffend hoe het puberale gedrag dat 
ontstaat door deze vier ontwikkelingen botst met 
de reactie van docenten. Boon is als orthopedagoog en extern vertrouwenspersoon 
verbonden aan veertien scholen voor voortgezet 
onderwijs in Amsterdam en omstreken. Wanneer de interventies die 
docenten kiezen geen effect hebben, wijt Boon dat aan de keuze voor 
het consensus- en harmoniemodel als uitgangspunt. Dat model gaat 
ervan uit dat docent en leerling op een gelijkwaardige, informele 
manier met elkaar omgaan. Een docent komt in redelijk overleg met 
de opstandige leerling tot een oplossing van het probleem, er worden 
afspraken gemaakt, die de leerling vervolgens nakomt. 
Dit model veronderstelt dat de leerling aanspreekbaar is, in staat 
en bereid is correcties van volwassenen te accepteren en deze bovendien consequent 
weet na te leven. Uit het werk van Crone blijkt dat 
dit niet voor alle leerlingen een realistische veronderstelling is. Een 
deel van de leerlingenpopulatie is er niet bij gebaat dat een docent in 
wisselende bewoordingen blijft vertellen, uitleggen of roepen dat het 
hinderlijke gedrag moet ophouden. Leerlingen rekenen op duidelijkheid over wat mag en 
niet mag, en ze verwachten dat een docent 
ingrijpt als ze zich niet aan de regels houden. 
De docent 
De kwaliteit van de docent is cruciaal voor de kwaliteit van het 
onderwijs. Boon stelt dat ongeveer de helft van de leerprestaties 
wordt bepaald door eigenschappen van de leerling en ongeveer een 
derde door de kwaliteit van de docent. 
Boon stelt op basis van haar praktijkervaring dat veel docenten in 
het dagelijkse contact het gevoel voor een pedagogisch ontspannen 
en volwassen houding tegenover leerlingen zijn verloren. Als gevolg 
daarvan reageren ze nauwelijks functioneel op leeftijdsfasegebonden 
grensoverschrijdend gedrag. Docenten laten puberaal storend gedrag lange tijd op zijn 
beloop, of corrigeren het ineffectief (Boon,2009). 
Als ineffectief ziet Boon bijvoorbeeld berispende gesprekken die 
met een leerling worden gevoerd. Calculerende leerlingen horen de 
berisping aan, maar signaleren niet de ernst van de waarschuwing 
die de docent in het gesprek denkt te verpakken. Ze concluderen dat 
het storende gedrag door kan gaan. Bijvoorbeeld omdat ze er in het 

verleden al vaak zonder straf vanaf zijn gekomen, omdat ze gewend 



 

 

 

 

Daan Wienke en Corian Messing  
Zijn nog een ‘laatste kans’ te krijgen, of omdat de docent het inlichten van  de ouders 
overlaat aan de leerlingen. 
Maar dan komt het punt dat voor de school de maat e´cht vol is. In 
de ogen van de leerling grijpt de school dan nogal plotseling we´l 
rigoureus in, via schorsen en uiteindelijk zelfs verwijderen. Schorsen 
kan bovendien ineffectief zijn: voor sommige leerlingen is het winst 
dat ze thuis mogen blijven en niets hoeven te doen. 
Docent zijn in het voortgezet onderwijs is een forse uitdaging, 
vanwege de noodzakelijke beheersing van een groot aantal uiteenlopende vaardigheden. 
Allereerst cognitief-educatieve vaardigheden: 
een voor de leerling aantrekkelijke docent heeft voldoende kennis, 
kan informatie prikkelend, deskundig en contextrijk presenteren, 
kan de te leren vaardigheden zelf demonstreren en biedt supervisie 
bij opdrachten. Verder schept de docent een goede werksfeer, stelt hij  
regels en handhaaft ze. Hij neemt passende maatregelen als leerlingen het 
klassenklimaat verstoren. Ten slotte is hij tijdig op de hoogte 
van persoonlijke of sociale kwesties onder zijn leerlingen en kan hij 
adequaat actie ondernemen. En deze vier basisvaardigheden – instructie, 
klassenmanagement, disciplinaire interventie en leerlingsocialisatie – betreffen niet 
alleen de klas als geheel, maar tevens de 
individuele leerling. Een docent levert individueel maatwerk, maar 
moet ook een groep kunnen aansturen, en daarbij het individuele en 
het groepsbelang afwegen. 
Op basis van gesprekken die zij met leerlingen heeft gevoerd, onderscheidt Boon drie 
types docenten. 
. 
Leraren met een hoge status onder leerlingen hebben een vanzelfsprekend overwicht in 
de klas. Zij zijn bedacht op en waarderen de 
vindingrijkheid waarmee leerlingen proberen onder verplichtingen uit te komen. Ze zijn 
listig genoeg om de leerlingen te snel af 
te zijn. Hun lessen voldoen aan een aantal basisvoorwaarden: ze 
zijn interessant, er is een heldere structuur, de regels zijn duidelijk  
en de leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht. Ook weten 
de leerlingen precies wat ze riskeren als ze regels overtreden, want 
sancties worden in alle redelijkheid, maar wel consequent toegepast. 
. 
Leraren uit de middencategorie – de grootste groep – kost het 
meer inspanning om de lessen goed te laten verlopen. Ze hebben 
moeite een passend antwoord te vinden op lesverstoringen en 
concluderen na verloop van tijd dat niets helpt, wat zij als een 
gebrek van de leerling beschouwen. De leerling wordt doorgestuurd, eerst naar de 
mentor en als dat onvoldoende helpt naar 
de zorgcoo¨rdinator of het interne zorgteam. Dat moet dan maar 



met een oplossing komen. 

 

 

 

Daan Wienke en Corian Messing 
De derde, kleinste groep docenten kan niet goed orde houden. De 
lessen zijn onsamenhangend en vertonen te weinig structuur. De 
docent reageert ad hoc op allerlei voorvalletjes en laat zich makkelijk in de maling 
nemen. De leerlingen weten niet wat er van hen 
verwacht wordt, en alleen al daarom gedragen sommigen zich 
vervelend. Zelfs de braafste leerlingen durven in deze lessen de 
confrontatie met de docent op te zoeken. 
Pedagogisch ingrijpen 
Martin Herbert en Wessel Ytsma tonen in hun boek Regels en gezag 
aan dat praten met de leerling alleen effect heeft als de docent met 
duidelijke stem aangeeft dat hij iets gaat do´e´n als het wangedrag 
aanhoudt. En ook dat hij erop bedacht moet zijn dat het bereikte 
effect slechts tijdelijk is (Herbert en Ytsma, 1990). Boon zoekt de 
oplossing in het werken met heldere regels, gekoppeld aan consequente straffen, die de 
leerling raken in wat hem het dierbaarst is: 
zijn vrije tijd. De Australische psycholoog en psychotherapeut Michael Durrant kiest voor 
oplossingsgericht werken, waarbij de docent samenwerkt met de leerling, maar wel de 
leiding behoudt. Dit is 
samen te vatten in de termen ‘meebewegen’ en ‘ombuigen’ (Durrant,2001). 
Durrant geeft als voorbeeld een anekdote. Een groepje jongens van 
14 speelt in de pauze op het schoolplein met een ‘onzichtbare’ bal. Ze  
vangen, gooien en ontwijken de bal en hebben enorme lol. Als de bel  
gaat, nemen ze de onzichtbare bal mee naar de les. Bij de docenten 
leidt de bal tot uiteenlopende reacties. Een docent zegt vastberaden: 
‘Oke´, geef die bal maar hier, na de les krijg je hem terug’. De jongen  
die hij aanspreekt, overhandigt de onzichtbare bal aan de docent, die 
hem plechtig in ontvangst neemt en wegstopt. De bal keert niet 
terug in de les. Een andere docent interpreteert de onzichtbare bal  
als een provocatie en raakt geı¨rriteerd. De jongens worden de les uit  
gestuurd en moeten nablijven. Gevraagd naar de reden legt de leerjaarcoo¨ rdinator  uit: 
‘Vanwege het gooien met een bal tijdens de les’. 
‘Maar mijnheer’, luidt het protest, ‘er was helemaal geen bal!’  
Valkuilen bij grensoverschrijdend gedrag 
In de reactie van docenten op grensoverschrijdend gedrag zijn twee 
valkuilen te onderscheiden: dat een leerling onterecht word bestempeld tot een 
probleemgeval en dat de machtsstrijd tussen docent 
en leerling escaleert. 
Het risico bestaat dat een docent na een periode van ineffectieve 
pedagogische correcties ten onrechte het etiket ‘probleemleerling’  
plakt op een leerling met een iets te uitbundige puberale neiging tot  
opstandig gedrag. Daardoor kan een leerling die feitelijk ‘alleen’  
grensoverschrijdend gedrag vertoont, belanden in de zorgroute van 

de school. Dat schaadt de leerling, die onverhoeds ‘bijzonder’ wordt, 



maar het draagt ook bij aan verstopping en daarmee aan overbelasting van het 
zorgsysteem binnen en buiten de school. En dat schaadt 
uiteindelijk het belang van leerlingen die vanwege ree¨le, ernstige 
psychosociale problematiek extra aandacht en zorg nodig hebben. 
Tom van Yperen, bijzonder hoogleraar Effectieve jeugdzorg aan de 
Universiteit Utrecht, signaleert een vergelijkbaar verschijnsel in de 
brede jeugdsector. Ook hier komt het regelmatig voor dat maatregelen die bijdragen 
aan het oplossend vermogen in de eerste lijn 
worden overgeslagen en direct een indicatie voor specialistische 
jeugdzorg wordt aangevraagd (Van Yperen, 2009). 
Bij een ‘probleemleerling’ richt de diagnostiek zich vooral op de 
individuele leerling, en minder of niet op de context binnen de 
school, zoals het pedagogisch klimaat, een analyse van de effectiviteit van eerder 
genomen maatregelen, en de deskundigheid en de 
kwaliteit van het personeel. Ten onrechte domineren dan zorg, begrip en ondersteuning 
in plaats van adequaat tegenspel bieden via 
reguleren, begrenzen en disciplineren. Adequaat tegenspel kent vele 
vormen. Centraal staat de gedachte dat de volwassene de leiding 
heeft en voor de leerling een begripvol, maar helder kader aangeeft.  
De tweede valkuil doet zich voor wanneer grensoverschrijdend 
gedrag wordt gepareerd op een manier die geen rekening houdt met 
de ontwikkelingsfase van de leerling. In reactie op maatregelen die 
de leerling onrechtvaardig vindt, ontstaan ongewenste omgangsvormen, zoals passief en 
actief verzet tegen het schoolsysteem of symmetrische escalatie: leerling en docent 
raken met elkaar in competitie 

om de macht (Watzlawick en anderen 1967; Deutsch, 1977). Die 

Symmetrische escalatie ontaardt regelmatig in agressie en verbaalgeweld. Dergelijke 
situaties dragen bij aan een onveilig pedagogischschoolklimaat en tasten de sfeer aan. De 
school verliest daarmee aaneffectiviteit (Osher en anderen, 2006). 
 
Daan Wienke en Corian Messing 
Valkuilen vermijden 
Die twee valkuilen – ten onrechte psychologiseren in plaats van 
tijdig begrenzen, en inadequaat corrigeren van gedrag – zijn goed te 
vermijden als een school voldoet aan een aantal voorwaarden. 
. 
De school moet beschikken over voldoende kennis en inzicht om 
de taken die voortvloeien uit haar pedagogische verantwoordelijkheid op de juiste wijze 
in te vullen. 
. 
Voorkomen moet worden dat ‘normaal’ puberaal grensoverschrijdend gedrag wordt 
bestempeld als psychosociaal probleemgedrag 
en wordt doorgeleid naar een zorgtraject. 
. 
Gedrag dat in de ‘schoolbiotoop’ als onveilig wordt geı¨nterpreteerd, heeft een 
ondermijnend effect op de sfeer en op het leerklimaat. Scholen moeten dat gedrag tijdig 
onderkennen en aanpakken. 
. Het onderwijspersoneel moet een pedagogische houding kiezen 
die past bij de leerlingenpopulatie en schoolcultuur. Schoolleiding, docententeam en, 
indien aanwezig, een aan de school verbonden gedragswetenschapper moeten samen 
een visie ontwikkelen op wat zij als een adequate pedagogische houding zien en die 



visie regelmatig bijstellen. Ze moeten richtlijnen formuleren voor 
wat ze op de´ze school, bij de´ze leerlingen, als de meest adequate 
pedagogische reactiewijze zien en welke differentiaties nodig zijn. 
Wanneer straf je bijvoorbeeld zonder discussie en wanneer kies je 
voor oplossingsgericht ‘meebewegen’? Daarbij moeten ze zo veel  
mogelijk gebruikmaken van gesystematiseerde praktijkkennis en 
wetenschappelijke inzichten. 
. 
Indien nodig moet het personeel worden bijgeschoold in het consequent reageren op 
grensoverschrijdend gedrag.  
Het docententeam moet de mogelijkheid krijgen aan intervisie te 
doen, zodat de docenten incidenten kunnen bespreken. Een voorwaarde daarvoor is dat 
er een vertrouwensbasis is tussen docenten, 
dat ze bereid zijn tot zelfonthulling en dat ze elkaar adequate 
feedback geven. 
 
Er moet een goede balans zijn tussen preventieve en corrigerende 
maatregelen. 
Daan Wienke en Corian MessingKwaliteitsteam 
Veiligheid 
Kwaliteitsteams Veiligheid kunnen scholen helpen een veilig schoolklimaat te 
cree¨ren. De Kwaliteitsteams doen dat werk gratis, in opdracht van het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
Een Kwaliteitsteam Veiligheid geeft adviezen voor het verbeteren van de 
sociale veiligheid op school. Het team let daarbij op de afstemming tussen 
het veiligheidsbeleid en de leerlingenzorg. Ook adviseert het team over een 
goede samenwerking met externe partijen zoals de gemeente en de politie.  
Scholen kunnen een beroep doen op het Kwaliteitsteam Veiligheid in hun 
regio via kwaliteitsteamsveiligheid@nji.nl. Meer informatie over de teams is  
te vinden op de website www.nji.nl/kwaliteitsteamsveiligheid. 
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