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Overeenkomsten SWPBS & HGW 
• Startopdracht: 
• Waar zien jullie overeenkomsten? 
• Hoe kunnen zij elkaar versterken? 



Het SWPBS kader: vijf pijlers 
Schoolbreed werken vanuit  

gedeelde waarden 
1.  

Preventie   
zoveel mogelijk 
problemen 
voorkomen  

2. 

5. Besluitvorming 
over gedrag op 
basis van 
Data 

4. 

Helder zijn in  
wat je wilt zien en 
horen, dit actief 
aanleren en positief 
bekrachtigen 

3. 

Samenwerken met 
Ouders en met 
de Zorg 
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Uitgangspunten HGW (2015) 

 
1.  Doelgericht werken en evalueren 
2.  Onderwijs/opvoedbehoeften kind  
3.  Ondersteuningsbehoeften leraren en ouders 
4.  Wisselwerking en afstemming  
5.  Positieve factoren leerling, onderwijs & opvoeding 
6.  Samenwerking leerkrachten, leerlingen, ouders 
7.  Systematische werkwijze & transparantie 



1. Schoolbreed werken vanuit waarden 

PBS 
Waarden zijn het fundament 

van het PBS-huis 
Vanuit de visie van de school 
Eigenaarschap school 
 
 
 
 
Een totaalbenadering! 
 

HGW 
Wat is voor ons goed passend 
onderwijs? 
7 uitgangspunten als kader, 
kapstok, spiegel: 
-  puzzelen, verbinding? 
-  wat doen we al?  
-  wat kan meer HG? 
Eigenaarschap: wat moet & 
wat mag? 

Allebei raamwerk i.p.v. kant- en klaar programma, maar 
PBS sterkere implementatiestrategie dan HGW  



2. Preventie 
PBS 

•  Is kracht van PBS, 
concretisering alle ruimten! 

• Zoveel mogelijk problemen 
voorkomen 

• Pro-actief handelen 
• Omgeving afstemmen op 

wat leerlingen nodig 
hebben 

 

HGW 
• HGW-cyclus alle leerlingen: 

plannen, vooruitkijken, 
doelen, uitvoeren, 
evalueren en bijstellen 

• Handreiking alle leerlingen 
(1 zin, overeenkomsten): 
iedere leerling zien/horen 

• Enkele leerlingen: doel & 
hulpzinnen onderwijs-
behoeften (instructie, 
opdrachten, feedback, 
omgeving, leerkracht, 
andere kinderen, ouders) PBS & HGW: samenhang leren & gedrag  



Piramide van SWPBS 
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Externe 
begeleiding 

+/- 5% 
(HGD)  

Extra interne 
ondersteuning 

(10-15%): HGW 
individueel/

leerlingbespreking 

Basisondersteuning (boot): goed 
onderwijs voor alle leerlingen 
(80-85%): HGW-cyclus groep 

Driehoek HGW 
in Passend 
Onderwijs 

“Essential for 
some,  
beneficial for all”  
(Hargreaves, 2014) 



3. Waarden vertalen naar gedragsverwachtingen, 
aanleren en bekrachtigingen 

• Helder zijn in wat je 
verwacht 

• Positief bekrachtigen (4:1) 
• Versterken vaardigheden: 

gedragslessen 
• Richten op de sterke kanten 

van kind, ouders, leerkracht 
 

• Analyse ‘uitzonderingen’: 
wanneer wél? ABC, 
functionele 
gedragsanalyse 

• Benutten talenten en 
interesses leerlingen, 
leerkrachten en ouders 

• Doelen en 3 stappen 
effectieve feedback 
(Hattie, 2013) 

PBS HGW 



4. Samenwerken met ouders en ketenpartners 

PBS:  
• Ouders zijn partners geen klanten 
• Versterken samenwerking als partners 
• Heldere verwachtingen wederzijds 
 
 
HGW: 
• Samenwerken in team (leren van en met elkaar) 
• Samenwerken met leerlingen en ouders 
• En met ondersteuners in en buiten school 
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Onderwijsondersteunend gedrag 
benutten in PBS? 

1. Opvoedgedrag van ouders 
-  Op tijd naar bed/op school, gezond eten, verzuim 
-  Beleid TV en computer, lezen, bibliotheek, musea 
-  Achter schoolbeleid staan, leerkracht ondersteunen, 

 zelfde gedragsregels op school en thuis 
 

2. Betrokkenheid bij school 
-  Belangstelling tonen, leervorderingen volgen, goed gedrag op 

school waarderen, inzet voor school waarderen, compliment 
-  Thuis extra oefenen, helpen met huiswerk en werkstuk  
-  Meedenken bij aanpak kind, kennis delen  

3. Verwachtingen leren en gedrag: hoog maar realistisch 
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Nu kan ik 
al …. 
 
Straks 
kan ik … 
 
 
Evaluatie  

Ik ga 
 … 

Leerkracht 
helpt me 
door … 

Ouders 
helpen 
door … 

Vriendje  
(IB) helpt 
door … 

 Samenwerken met leerlingen: 
HGW-kindplan in PBS? 



5. Beslissen op basis van data 
PBS: data – gestuurd beslissen = kracht! 
• Data: het hart van PBS 
• Doen wij wat we hebben afgesproken en werkt het? 
• Doe meer van wat werkt, werkt het niet, doe iets anders! 
• Onderzoek PBS op grote schaal = waardevol  
• PBS is meer evidence - based dan HGW 
 
HGW: systematiek en transparantie, doen we wat we 
zeggen en zeggen we wat we doen? 
Planmatig werken: data analyseren en aanpak bijstellen 
(groepsplan of week/blokoverzicht? Vergelijk soep maken) 



Let op die formulieren!  

• Voorkom papieren tijgers & administratieve 
rompslomp 

• Formulier is een middel, geen doel op zich 
• Doel bij PBS = handboek/planmatig werken 
• Doel bij HGW = houvast/geheugensteun, bewust 
worden, overzicht en grip krijgen 

• Voorkom herhaling en overschrijven 
• Maak ze functioneel (we hebben ze nodig om …) 
• Baten > kosten 
• Geef ruimte: wat moet & wat mag? Eigenaarschap!  



Opdracht: wat is waardevol op 3 niveaus 
piramide? Plak post-its met je steek woorden! 

        

HGW = 
geel 

PBS =  
oranje 

Als een kind buitenboord valt, kijken we eerst naar de kwaliteit van de boot 



Een blik op de toekomst… 
• Gevaar van wildgroei! 
• Duurzaam borgen zoals 

bedoeld én ruimte voor 
eigenheid 

•  2 x per jaar of vaker? (soep) 
• GFA meer handelingsgericht 

maken 
• HGW meer op gedrag in de 

basis 
• Door ontwikkelen: 

samenwerking SWPBS-team 
NL & stuurgroep HGW 



SWPBS & HGW komen van verschillende 
schepen, maar varen prima in dezelfde boot! 

 


