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• https://bijlagen.nos.nl/artikel-16515400/Rapportage-Sociale-veiligheid-van-leerkrachten-PO-2022-7-oktober-2022.pdf

Horeweg, A. (2022) De school als eenheid

Wat gaan we doen?

• De school: omgang, regels, routines (weten we wat we doen?)

• De klas: klassenmanagement, handelen leraar (weten we wat we doen?)

• De leerling: waarom doet ie dat toch?

• Ons eigen optreden

Horeweg, A. (2022) De school als eenheid

Lastig gedrag (?)

Horeweg, A. (2022) De school als eenheid
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Het verhaal van Bas

• Of: hoe je collega’s kunt laten verdrinken en je school laat zinken

Horeweg, A. (2022) De school als eenheid

De perverse triade

• Eensgezind optreden is een must!

• Het voorkomt gedragsproblemen

• Het werkt de-escalerend als zich problemen voordoen*

*(Compernolle, 2002)

Horeweg, A. (2022) De school als eenheid

Horeweg, A. (2022) De school als eenheid

r

Persoonlijke grens

Professionele grens

Goed gedrag is voorwaarde voor goed leren:
Bij ons op school doen we het zó

Horeweg, A. (2020). Voorkom lastig gedrag.
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Waar komt dat gedrag toch vandaan?

Horeweg, A. (2022) Executieve functies, gedrag en leren.

De ontwikkeling van 
het brein

Taak-
initiatie

Executieve functies of uitvoerende regelfuncties

Brown, T.E. (2005). Attention Deficit Disorder. The unfocused mind in children and adults New Haven: Yale University Press (bewerkt)
Smidts, D. & Huizinga, M. (2017). Gedrag in uitvoering. Over executieve functies bij kinderen en pubers. Amsterdam: SWP
Horeweg, A. (2021). ADHD in de klas. Praktische gids voor leraren. Tielt: Lannoocampus.
Horeweg, A. (2021). Handboek Gedrag op school. Deel 1. Huizen: Pica

inhibitie
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Planning
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Meta-
cognitie

Time
Manage-
ment

Anton Horeweg (2022) executieve functies gedrag en leren

Gedrag moet je leren

Wat zie je terug in de klas

‘Lastig gedrag’

Anton Horeweg (2022) executieve functies gedrag en leren
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Waar komt 
dat gedrag 
toch 
vandaan?

Horeweg, A. (2020). Voorkom lastig gedrag.

Mogelijke oorzaken (intern)

• Aandacht

• Werkgeheugen

• Inhibitie

• Cognitieve flexibiliteit 

Anton Horeweg (2022) executieve functies gedrag 
en leren

Mogelijke oorzaken (extern)

• Geen gestructureerde omgeving

• Leraar legt één keer uit

• Regels onduidelijk, niet consistent 
nageleefd/gehandhaafd

• Veel kinderen die ‘extra ondersteuning’ behoeven

• Gelijke monniken, gelijke kappen leraar

• Curling leraar

Anton Horeweg (2022) executieve functies gedrag en leren

Zwakke inhibitie (geen weerstand tegen interne en externe prikkels)

Je gedrag:

• inhouden

• stoppen

• uitstellen

Anton Horeweg (2022) executieve functies gedrag en leren
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Inhibitie trainen: STOP-DENK-DOE-strategie

Anton Horeweg (2022) executieve functies gedrag en leren

Inhibitie trainen:
‘Ik ga je zo een vraag stellen..’

Anton Horeweg (2022) executieve functies gedrag en leren

Tips: Wat kun je doen bij gebrekkige inhibitie

• Regels van te voren doorspreken

• Teken om “gedrag te stoppen”

• Rust in je groep

• Activerende les

• Grens bewaken met humor

• Zorgen voor beweging

• Korte taken

• Nabijheid, aanmoediging ☺

Anton Horeweg (2022) executieve functies gedrag en leren

Waarom? Daarom!

Gebrekkige 

• Interne spraak

• Emotieregulatie

• Inhibitie(rem)

• Ofwel: zwakkere executieve functies

• Te sensitief stress systeem

Anton Horeweg (2022) executieve functies gedrag en leren
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SEN

• (forse) hechtingsproblematiek

• Vroegkinderlijk trauma

Horeweg, A. (2022) De school als eenheid Anton Horeweg (2018) De traumasensitieve school

150 ms

Dual Pathway-Model of Fear
(LeDoux,2000, 2003, 2008)

80 ms

Window of Tolerance

Hyper arousal

(fight, flight, freeze)

Optimale arousal In staat tot redeneren, leren, enz.

Hypo arousal

(submission, dissociatie)

©Horeweg, A.(2018).De traumasensitieve school. Anders kijken naar gedrag. Houten: Lannoocampus 
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Anton Horeweg (2018) De traumasensitieve school

Hoe leer je (verbale) agressie 
voorkomen?

• Kalm blijven ☺

• Stress verminderen

• Emoties uitleggen

• Leren herkennen en

• Ernaar handelen (inner speech)

• Evalueer!

Anton Horeweg (2022) executieve functies gedrag en leren
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Schoolbrede aandacht voor ‘emotietaal’

•Door taal kun je emoties leren beheersen. 

•Groep 1 t/m 8*
•Sluit aan bij SEL competenties

•Benoem de emoties: ‘Ik zie dat je…’

•Spiegel emoties: benoem het gedrag 
waaraan je de emotie afleest. 

*Snip, A. & Verhallen, F. (2019). Taalonthaal. Wonderwoorden voor nieuwkomers. 
Sociaal-emotioneel taalhulpprogramma voor nieuwkomers-kinderen en hun 
leerkrachten. Zie www.wonderwoordenwinkel.nl/onderzoek/  Zie ook: 
http://wonderwoordenwinkel.nl/programmas/ Anton Horeweg (2021) De traumasensitieve school

Stress verlagen

Je eigen waarneming klopt niet altijd

Horeweg, A. (2020). Voorkom lastig gedrag.

Kleuters en aandacht
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Kleuters en emoties

• Zelfregulatie volop in ontwikkeling

• Niet genoeg taal 

• Niet genoeg geoefend

http://wonderwoordenwinkel.nl/
Marianne Verhallen, Fanneke Verhallen en Annoek Snip, Ans Brugmans

Kleuters en regels

• Wat de leerkracht goed vindt is goed.

• Als de leerkracht weg is, geldt de regel niet meer

‘Vervelend’ kind? 
Behandel de ouders!

• Tot 6,7 jaar is behandeling 
via ouders het effectiefst. 

• Bron: https://www.vakbladvroeg.nl/wp-
content/uploads/2018/12/Bram-Orobio.pdf

• https://www.vakbladvroeg.nl/wp-content/uploads/2018/12/Bram-
Orobio.pdf

influencer

• Je bent influencer. 

• Jij beïnvloedt ‘peer-normen’, hiërarchie en vriendschappen.* 

• Zicht hebben netwerken in je klas => sterke groepsnorm tegen agressie. **

• Warme band: Kinderen vinden zichzelf de moeite waard.***

• Goede band met klasgenoten = Beter leren. ****

• Duidelijkheid => veiligheid

*Gest, S. D., Madill, R. A., Zadzora, K. M.,Miller, A. M., & Rodkin, P. C. (2014). Teacher management of elementary classroom social dynamics. Journal of Emotional and 
Behavioral Disorders, 22, 107-118. http://doi.org/10.1177/1063426613512677

** Neal, J. W., Cappella, E., Wagner, C. & Atkins M. S. (2011). Seeing eye to eye: Predicting teacher-student agreement on classroom social networks. Social 
Development, 20, 376-393, http://doi.org/10.1111/j.1467-9507.2010.00582.x

***Verschueren, K., Doumen, S., Buyse, E. (2012). Relationships with mother, teacher, and peers: Unique and joint effects on young children’s self-concept. Attachment 
& Human Development, 14, 233-248. doi: 10.1080/14616734.2012.672263

**** Vander Wilt, F. (2022). Sociometrie in de klas. Zicht op sociale relaties, JSW, nr. 1, p.6-9, september 2022.

© Horeweg, A. (2022). Voorkom lastig gedrag
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http://wonderwoordenwinkel.nl/
https://www.vakbladvroeg.nl/wp-content/uploads/2018/12/Bram-Orobio.pdf
https://www.vakbladvroeg.nl/wp-content/uploads/2018/12/Bram-Orobio.pdf
http://doi.org/10.1177/1063426613512677
http://doi.org/10.1111/j.1467-9507.2010.00582.x
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Gedragsaanpak

• Ben ik wel een rolmodel?

• Gebruik gedragsverwachtingen?

• Wat vinden we goed klassenmanagement?

• Wat doen leerlingen als ze je lokaal binnenkomen?

• Hoe worden problemen gesignaleerd/vastgelegd?

• Wat gebeurt er daarna precies?

Horeweg, A. (2022) De school als eenheid

• Schrijf precies op welk gedrag je verwacht in een (willekeurige) 
taalles.

• Heb je dit expliciet uitgelegd?

• Heb je dit geoefend?

• Bespreek samen hoe (niet)

Horeweg, A. (2022) De school als eenheid

Routines

• Voor welke zaken heb jij routines in je klas?

Horeweg, A. (2022) De school als eenheid

Een goed begin: uitstekend klassenmanagement*

• Handelen doordenken, plan activiteiten

• Goede lessen (EDI?)

• Wisselmomenten

• Groepsvorming 

• Rust, regelmaat, netheid (lokaal)

• Afwisseling inspanning-ontspanning, 
beweeg! Energizers/klasbouwers + doel

*Horeweg, A. (2021). Handboek Gedrag op school. Pica.

Horeweg, A. (2022) De school als eenheid
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Wil je ze veel leren?
Houd pauze ;-)

• Rust en default network

• Hoe? Micropauzes

• Dirksen, G. ,Compernolle, T. & Verreck, G. (2022). Van Brokkelbrein naar focus. Praktijkgids voor docenten over aandacht, social media en het brein. Uitgeverij 
Synaps.

Horeweg, A. (2022) De school als eenheid

Werkhouding moet je aanleren!

• Oenema-Mostert, I. ; Janssens, H. ; Woltjer, G. & van de Kraats-Hop, P. (2018). Stapsgewijs onderwijs: het kind 
centraal! Visie op onderwijs aan 3-7 jarigen. Groningen: Noordhoff uitgevers.

• Timmermans, K. (2017). Werkhouding aanleren op school. Tielt: Lannoocampus.

• SARK en VLORK zijn technieken uit Teach like a Champion 3.0. Zie literatuurlijst.

De busrij

• Minder afleiding
• Beter zicht op het bord

Barkley, R. (2013). Diagnose ADHD. Complete gids voor ouders en hulpverleners. Amsterdam: Pearson

Dovis, S. ; van der Oord, S. ; Wiers, R. & Prins, P. (2016). De rol van 
executief functioneren en motivatie. Een nieuwe kijk op ADHD. De 
Psycholoog, 11, mei 2016, p.10-23

Gremmen, M. C., Van den Berg, Y. H., Segers, E., & Cillessen, A. H. 
(2016). Considerations for classroom seating arrangements and the 
role of teacher characteristics and beliefs. Social Psychology of 
Education, 19(4), 749-774.

Horeweg, A. (2022) De school als eenheid

Leeromgeving?

• (Wanneer) mag een leerling ‘storen’ in een andere klas?*

• Dirksen, G. (2022). Van brokkelbrein naar focus. Praktijkgids voor docenten over aandacht, social media en het brein. Uitgeverij Synaps.

Horeweg, A. (2022) De school als eenheid
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Aandacht tijdens instructie:

• Busrij

• Lesdoel

• (gedrags) instructie

• Deelopdrachten

Anton Horeweg (2022) executieve functies gedrag en leren

Hoe ondersteun je:

• ‘Teach’ technieken

• Wisbordjes, CvB

• Coöperatieve werkvormen

• Rustige omgeving 

• Korte, eenduidige 
opdrachten

• Voorkennis activeren!

• Herhaalde instructie 

• Routines

• Controle

Anton Horeweg (2022) De school als eenheid

WG en Ebbinghaus in je les*:

• 1 vraag over ‘gisteren.’

• 1 vraag over vorige week

• 1 vraag over vorige maand/vorig jaar

• Surma, T. (2019). Wijze lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek. Meppel: Ten Brink uitgevers.

• Hollingsworth, J.  & Ybarra, S. (2016). (Nederlandse bewerking: Marcel Schmeier). EDI 2.0. Huizen: Pica.

Anton Horeweg (2022) executieve functies gedrag en leren

Ebbinghaus geldt ook bij gedragsregels onthouden! Hij houdt zich niet aan de afspraak:

Praat MET de leerling

(en luister NAAR de leerling)

• Probleem concreet omschrijven

– Luister naar de leerling

– Draag niet zelf oplossing aan

• Oplossing zoeken

– Samen (vooral leerling) meerdere oplossingen bedenken

– Voor- en nadelen bekijken

– Wat heeft vroeger gewerkt/wat niet?

– Eén oplossing selecteren

41 42
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Voor de 1000ste keer

Horeweg, A. (2020). Voorkom lastig gedrag.

Hij doet niet wat ik vraag 
Bedenk wat jij de eerste keer doet en de tweede keer.

• Bron: Horeweg, A. (2020). Voorkom lastig gedrag. Wat kun jij als leerkracht aan preventie doen? Huizen: Pica.

De school als geheel

• Binnen de school zijn duidelijke regels over: Het gebouw 
binnenkomen/verlaten, toiletgebruik, gedrag op de gang, werken op 
de gang en gedrag in de les.

• Directie/IB monitoren elke dag

• Collega’s corrigeren ook gedrag van ‘andere’ kinderen.

• Collega’s spreken elkaar aan als een collega of zijn kinderen regels niet 
opvolgen.

• Er gelden duidelijke afspraken over gedrag op de speelplaats

• Met het hele team worden drie keer per jaar kort de belangrijkste 
gedragsitems doorgenomen. 

Wat je moet maar (vaak) niet kunt

• Opletten, stilzitten, concentreren, precies werken, vriendelijk zijn, niet 
voor je beurt praten, stil zijn, netjes werken, je niet laten afleiden, 
goed plannen, alles bij je hebben, op tijd komen, snel switchen van 
taak, emoties onder controle hebben, goed organiseren, oog hebben 
voor sociale signalen, je gedachten focussen, onthouden wat er 
gezegd is,inschatten gevolgen, snel kunnen beginnen….

Anton Horeweg (2022) executieve functies gedrag en leren
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Samenvattend

• Relatie!
• Teambrede aanpak is belangrijk!
• Check aanpak regelmatig
• Voortdurend extra steun van leraar
• Laat merken dat je de gedane moeite ziet
• Het is vaak geen onwil, maar onmacht!
• Duidelijke norm binnen school en klas.
• Structuur in omgeving en gedrag (routines, rust)
• Ontlaadmomenten beweging/ gekkigheid
• Werk aan zelfvertrouwen en zelf verantwoordelijkheid.
• Bij agressie niet wachten: agressie verdwijnt niet vanzelf.
• Positief blijven communiceren helpt
• Blijf in gesprek ☺
• Zoek/regel hulp als gedrag ‘te erg’ is.

Horeweg, A. (2022) De school als eenheid

Wil je meer weten over

• Vissende kinderen

• Geheime oorlogen

• De extra belasting voor vrouwelijke douaniers

• Goochelaars en clowns als grensbewaker

• Waarom je een positivo moet worden

• Lees dan Voorkom lastig gedrag

• €15,=

Horeweg, A. (2022) De school als eenheid
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