Alles wat je aandacht geeft groeit ..!

Op het moment een veel gehoorde uitspraak, vooral in het onderwijs: ‘alles wat je aandacht
geeft groeit’
Dit geldt voor gedrag en voor het welbevinden. Gedrag positief of negatief en het
welbevinden op sociaal en emotioneel niveau.
“Alles wat aandacht krijgt groeit”. Vraag je dus vooral af, wat wil je dat groeit?
Het is ook niet alleen een aandachtspunt voor het onderwijs, maar voor de opvoeding in het
algemeen. Als leerkracht en als ouder, maar ook die volwassenen in de omgeving van het
kind zijn een rolmodel voor het kind. Van deze voorbeeldfunctie moeten wij ons zeker in de
klas bewust zijn.
In Amerika en nu ook in Nederland wordt er op scholen gewerkt met de effectief gebleken
schoolbrede aanpak ‘Positive Behavior Support (PBS)’
Deze aanpak is gericht op het stimuleren en daarbij ook expliciet maken van gewenst gedag
op schoolniveau en op klassenniveau.
Het doel hierbij is het verbeteren van de leerprestaties door een sociale omgeving te
scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. ‘Positive Behavior
Support - Goed gedrag kun je leren’, Annemiek Golly en Jeff Sprague (Uitgeverij Pica).
Bij deze methode wordt uitgegaan van 5 kernprincipes:
1.   Ontwikkel duidelijke gedragsverwachtingen
2.   Communiceer en onderwijs je verwachtingen
3.   Herken en bekrachtig gewenst gedrag
4.   Minimaliseer de aandacht voor ongewenst gedrag
5.   Wees duidelijk en consequent met de gevolgen

	
  
De interventietechnieken in dit boek zijn evidence based en makkelijk toe te passen.
PBS is een schoolbrede benadering van probleemgedrag. Aan de basis ligt de theorie:
leerlingen vertonen soms ongewenst gedrag doordat zij niet precies weten wat er van hen
verwacht wordt.
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Dit boek heb ik met veel belangstelling gelezen en persoonlijk zou deze aanpak voor mij een
nog dieper liggend doel hebben. Goede leerprestaties en een fijne sociale omgeving zijn
immers de voorwaarden voor het emotioneel welbevinden en een reden om met plezier en
een positief zelfbeeld naar school te gaan. Het toepassen van PBS zou hierin een erg grote
rol spelen.
Er zal dus inderdaad meer aandacht moeten zijn voor positief gedrag op schoolniveau,
klasniveau en kindniveau.
Dit is ook terug te vinden in het boek van Kees van Overveld, Groepsplan gedrag (uitgeverij
Pica)
In dit boek wordt uitgegaan van aandacht voor alle kinderen. Kees van Overveld geeft
(terecht) in zijn boek aan dat ‘problemen beter voorkomen kunnen worden dan dat ze
opgelost moeten worden. Zo schrijft hij in zijn boek: ‘Probleemgedrag’ is verbonden aan de
term veiligheid.’ Zijn stelling is dan ook dat men problemen beter kan voorkomen dan
oplossen.
Daarbij lijkt mij dan ook vroegtijdig signaleren hierbij van groot belang. In dit boek worden
ook verschillende observatiemethoden uitgelegd.
Verschillende observatiemethoden, observatielijsten en ook aanpak bij ongewenst gedrag
vindt men ook in het boek ‘Gedragsproblemen in de klas’, Anton Horeweg (uitgeverij
Lannoo).
Een omgeving die uitnodigt tot presteren en kaders biedt om het emotioneel welbevinden te
laten groeien is een veilige omgeving.
Een kind zal vooral het gewenste gedrag vertonen en naar vermogen presteren in een
omgeving waar het zich veilig voelt.
Wanneer het kind zich in een bepaalde situatie niet veilig voelt, vertoont het ongewenst
gedrag.
Dit hoeft niet per definitie externaliserend gedrag te zijn. Om dit ‘gedrag’ tijdig te tackelen zijn
vooral goed observeren, tijdig signaleren, en vooral ‘echt’ luisteren en kijken belangrijke
voorwaarden.
Gedragsproblemen zijn daarnaast ook zeker interactieproblemen. Kijk vanuit dat standpunt
ook naar jouw rol als leerkracht in de klas. Hoe stel jij je op? Kan je ‘bepaald’ ongewenst
gedrag ook negeren?
Gedrag dat aandacht krijgt groeit. Of het nu het negatieve gedrag is of het positieve gedrag,
het is mensen eigen dat juist dat wat aandacht krijgt ook groeit. Het is immers zo dat je met
dat gedrag thuis of op school de aandacht krijgt die eigenlijk (onbewust) zoekt. Dus wordt het
in stand gehouden.
Wanneer positief gedrag (hoe klein dan ook) aandacht krijgt zal dit ook naar de voorgrond
komen. Aandacht is nu eenmaal de sterkste bekrachtiger en werkt belonend en dus ook bij
negatief gedrag. Kees van Overveld noemt hierover in zijn boek dat er tegenover 1 correctie,
4 positieve bekrachtigers moeten staan, positief en bemoedigend 4:1.
Wees je bewust op welk gedrag jij als leerkracht reageert, op welk gedrag wil jij als
leerkracht reageren?
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Wanneer het positieve en emotioneel welbevinden van het kind het belangrijkste
uitgangspunt is op school….. Het creëren van een veilig (leer)omgeving noodzakelijk is zodat
het kind zich optimaal kan ontwikkelen…….. Wat zijn dan belangrijke punten om op een rij te
zetten en toe te passen in de klas?
•   Afstemmen op onderwijsbehoefte, stel dit centraal. Wat heeft dit kind nodig?
•   Ken het kind en zijn kindkenmerken. Bijvoorbeeld zijn thuissituatie, zijn sociale
omgeving, de leerstrategieën van het kind, de belemmerende en beschermende
factoren, enz.
•   De ouders zijn ervaringsdeskundigen, neem hen mee als partner.
•   Ga uit van de sterke en bevorderende factoren van het kind zelf.
•   Neem tijd voor waarnemen en observeren. Gebruik hiervoor ook observatiemiddelen
en wees je bewust van welk gedrag je wil observeren.
•   Bied structuur, overzicht en helderheid (transparantie).
•   Het kind heeft er baat bij dat het weet wat het kan verwachten (dagplanning,
weekplanning, speciale dagen).
•   Heldere positieve klassenregels die voor iedereen duidelijk zijn en met regelmaat
geëvalueerd worden.
•   Wees consequent, duidelijk en concreet.
•   Maak afspraken met de leerling en hou je daaraan, wees consequent.
•   Spreek positieve verwachtingen uit.
•   Beloon en benoem positief gedrag.
•   Voer betrokken gesprekken met het kind, luister echt en laat je eigen mening zoveel
mogelijk achterwegen.
•   Voer de gesprekken aan de hand van schaling, wensen etc. Gebruik hiervoor ook
eventueel het boek ‘Teken je gesprek van Adinda de Vreede’ (uitgeverij Pica).
•   Neem gevoelens serieus en bagatelliseer ze niet, houd oordelen, meningen en
adviezen zoveel mogelijk voor je. Luister en vraag door….denk niet te weten wat het
kind denkt, dit is een valkuil.
•   Wees open, eerlijk en nieuwsgierig. Wees oprecht nieuwsgierig naar de mening van
het kind (of de ouder) Durf hierbij ook je eigen gedrag onder de loep te nemen en
eventueel je mening bij te stellen.
•   Begeleid vanuit reflectie ‘hoe kan ik zorgen dat het beter gaat….’
•   Focus niet alleen op prestaties en cijfers.
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•   Fouten maken mag, bied positieve verwachtingen aan het kind. Denk in kwaliteiten,
benoem altijd wat goed gaat.
•   Vier elk succes (hoe klein dat ook is en bereik dit door de afgesproken doelen haalbaar
te maken en door kleine stappen te nemen.
•   Controleer altijd of de instructie goed begrepen en is en herhaal deze anders 1 op 1, of
aan een instructietafel. Ga ook hierbij uit van de gewenste succeservaring.
•   Bied pre teaching op school, ook dat garandeert vaak een succeservaring in de klas.
•   Wees je bewust van ‘alles wat aandacht krijgt groeit’ .Corrigeer alleen dat wat echt
nodig is en stel er 4 positieve bekrachtigers tegenover (4:1)
Heb geduld en vertrouwen! Rome is niet op 1 dag gebouwd!
Maar deze stad is met veel aandacht wel gegroeid en heeft zich ontwikkeld tot een van de
boeiendste steden in Europa!

Drs. Bernadette Sanders, orthopedagoog
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