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Kinderen met angst begeleiden

Positive Behavior Support 

Gehoorbeschermers

Wat voel je? Wat denk je?

Ieder kind is weleens bang; bang in het donker, 
bang om ergens te gaan logeren… Bij som-
mige kinderen zijn de angstproblemen echter 
zó ernstig dat ze het dagelijks functioneren 
negatief beïnvloeden en je spreekt van een 
angststoornis. Deze waaier besteedt aan 
oorzaken en gevolgen van angst, hoe het 
zich in de klas uit en hoe je kinderen en 
jongeren met angst kunt begeleiden.

Met PBS creëer je een positieve om-
geving op school die het leren be-
vordert en gedragsproblemen voor-
komt. Uit onderzoek is gebleken dat 
deze schoolbrede aanpak zeer effec-
tief en doelmatig is. In dit praktische 
en concreet ingestelde boek gaat de 
aandacht vooral uit naar de leraar: 
hoe zorg je er in de klas voor dat 
gewenst gedrag wordt versterkt en 
hoe voorkom je probleemgedrag?

Gratis verzending vanaf 20 euro!
(Alleen binnen Nederland)

Deze kaartjes zijn een hulpmid-
del voor begeleiders van kinde-
ren, jongeren en volwassenen 
bij het benoemen en leren be-
grijpen van gevoelens. Want 
gevoelens zijn meestal het 
gevolg van wat je denkt; van 
wat jij vindt dat waar is. Als je 
je bewust bent van die gedach-
ten, kun je ook besluiten om ze 
te veranderen – en je daardoor 
wellicht anders gaan voelen.
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Verbeter je klassenmanagement met 
praktische gedragsinterventies

PBS IN DE KLAS
Met Positive Behavior Support creëer je een positieve omgeving op school 
die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Uit onderzoek is 
gebleken dat deze schoolbrede aanpak zeer effectief en doelmatig is.
 In dit boek gaat de aandacht vooral uit naar de leraar: hoe zorg je er 
in de klas voor dat gewenst gedrag wordt versterkt en hoe voorkom je 
probleemgedrag? Praktisch en concreet wordt uiteengezet hoe je je klas-
senmanagement verbetert met de uitgangspunten van PBS, want de sfeer 
in de klas en de manier waarop je lesgeeft, hebben invloed op het gedrag 
van de leerlingen.

In PBS in de klas komt onder meer aan de orde:
• Structuur aanbrengen in klassenomgeving
• Leerlingen actief bij instructie betrekken
• Positieve gedragsverwachtingen aanleren
• Positief gedrag bekrachtigen
• Reageren op ongewenst gedrag

De auteurs hebben gebruikgemaakt van de resultaten van tientallen jaren 
onderzoek naar klassenmanagement. Ze zijn erin geslaagd de basisprinci-
pes van PBS te vertalen naar praktische strategieën voor in de klas waar-
van elke leraar kan profiteren, zowel in het primair als in het voortgezet 
onderwijs. Tot slot schenken ze ook ruim aandacht aan klasbrede interven-
ties voor risicoleerlingen of leerlingen met ernstig probleemgedrag. 

Ook als jouw school geen PBS-school is, kun je met de inhoud van dit 
boek uit de voeten; de effectieve gedragsinterventies worden stap voor 
stap helder uitgelegd.

PBS in de klas is geschikt voor: leraren, begeleiders, gedrags-
specialisten, schoolpsychologen, Master SEN-studenten, 

PBS-coaches en PBS-teams.

www.uitgeverijpica.nl
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Interdisciplinair samenwerken

De noodzaak om interdisciplinair 
samenwerken te versterken wordt 
onder meer ingegeven door maat-
schappelijke trends zoals teruglo-
pende leerlingaantallen, passend 
onderwijs en veranderingen in de 
Jeugdwet. Dit boek legt uit wat 
wordt verstaan onder interdiscipli-
nair samenwerken, wie als partners 
(kunnen) worden gezien en wat suc-
cesfactoren en knelpunten zijn.

Angèle van der Star
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Samen leidinggeven aan de onderwijSpraktijk

De whole child approach vraagt om interdisciplinair samenwerken: 

samenwerken door de verschillende disciplines met een gezamenlijk 

geformuleerd doel. Door zo samen te werken genereren we meer ideeën en 

kunnen we effectiever werken in het belang van de leerling, ieder vanuit zijn 

eigen deskundigheid en rol. Samen weten we meer, zien we meer en kunnen 

we uiteindelijk efficiënter en met meer plezier werken.

De wens en de noodzaak voor interdisciplinair samenwerken, wordt 

onder andere ingegeven door maatschappelijke trends. Denk aan te-

ruglopende leerlingaantallen, passend onderwijs en veranderingen in 

de Jeugdwet. Interdisciplinair samenwerken biedt strategische kansen 

en kan zorgen voor kwaliteitsverhoging.

In dit boek wordt uitgelegd wat wordt verstaan onder interdisciplinair 

samenwerken, wie als partners (kunnen) worden gezien en wat suc-

cesfactoren, knelpunten en benodigde competenties zijn. Daarnaast 

wordt het STAR-model© geïntroduceerd, waarvan de bijbehorende 

praatkaarten een handvat bieden om het gesprek over samenwerken 

met elkaar aan te gaan.

Voor het boek zijn 19 praktijkdeskundigen, ketenpartners en stakehol-

ders geïnterviewd. 

Angèle van der Star werkt momenteel als interim directeur, 

maar is ook directie- en teamcoach. In haar visie wordt on-

derwijs samen gemaakt om kinderen zo de optimale groei- 

en ontwikkelkansen te bieden. Deze optimale kansen ver-

groot je als schoolorganisatie door tegelijkertijd samen te 

werken met ouders en de ketenpartners in het onderwijs. 

Haar motto is dan ook: ‘Alleen ga je wellicht sneller, maar 

samen kom je verder.’
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Interdisciplinair samenwerken: ontwikkelkansen 

voor professionals en leerlingen
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Slim gebruik van ICT

Waar Kleppen Dicht! een goed on-
derbouwd, concreet en praktisch 
leesboek is, is Kleppen Open! een 
doeboek. Het nodigt uit om actief 
te leren met ICT en ondersteunt je 
om – met de klep open – onderwijs 
met ICT te ontwerpen, uit te voeren 
en te evalueren. Doe de klep open 
en experimenteer! Jij vult zelf het 
boek aan met eigen ideeën, leerer-
varingen en inzichten.

Vanaf 4 jaar | € 17,95
Voor alle kleuren en uitvoeringen zie onze website

Sommige kinderen raken snel af-
geleid of overprikkeld door om-
gevingsgeluiden. Jippie’s Gehoor-
beschermers reduceren storende 
geluiden sterk: ze dempen het tota-
le frequentiebereik met gemiddeld 
27 dB. Ze zijn goed verstelbaar, heel 
comfortabel en inklapbaar, zodat je 
ze na gebruik makkelijk opbergt. Nu 
ook verkrijgbaar in dit leuke roze ca-
mouflagepatroon!
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Over de auteur
Leo Pauw is ruim dertig jaar actief in het regulier en speciaal 
onderwijs. Hij is initiatiefnemer en ontwikkelaar van De Vreed-
zame School en promoveerde op de relatie tussen onderwijs 
en burgerschap aan de Universiteit Utrecht.

Inhoud
De afgelopen jaren is in het kader van De Vreedzame School 
en De Vreedzame Wijk op een aantal plekken geëxperimen-
teerd met het opvoedklimaat in en om de school, waarbij 
ouders een gelijkwaardige rol spelen. In dit boek staan die 
ervaringen op een rij.
Eerst iets over het programma De Vreedzame School, waar 
inmiddels zo’n duizend scholen aan deelnemen. In 2006 wer-
den scholen wettelijke verplicht om een bijdrage te leveren aan 
actief burgerschap en sociale integratie. De Vreedzame School 
deed al veel aan burgerschapsvorming, maar is in die periode, 
in samenwerking met de Universiteit Utrecht (Micha de Win-
ter, hoogleraar Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken), 
doorontwikkeld tot een compleet programma voor sociale 
competentie én democratisch burgerschap. In 2010 was die 
doorontwikkeling afgerond. 

De Vreedzame School streeft ernaar om kinderen te leren:
– op een positieve en zorgzame manier met elkaar om  

te gaan;
– op een democratische manier met elkaar beslissingen  

te nemen;
– constructief conflicten op te lossen;
– verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de ge-

meenschap;
– open te staan voor verschillen tussen mensen.

In zijn boek pleit Pauw voor een opvoedgemeenschap: een 
gelijkwaardige samenwerking tussen ouders, school en wijk 
rondom de opvoeding van kinderen. Ook geeft hij een con-
crete handreiking: hoe doe je dat? Moderne, tweeverdienende 
ouders hebben minder tijd om te investeren in vrijwillige 
activiteiten in de gemeenschap; is dat tij te keren en kunnen 
we samen bouwen aan een ander perspectief? 
Het boek begint met een ervaring van een ouder met een 
tienminutengesprek: de leidster neemt opeens de ‘bovenrol’ 
en stelt zich op als de expert van het kind, terwijl de ouder  
zelf ook in het onderwijs werkzaam is als orthopedagoog.  
De ‘professional’ die de ouder vertelt wat er moet gebeuren 
en een ouder die zich niet serieus genomen voelt ...  
In de opvoedgemeenschap is er sprake van een gelijkwaardige 
samenwerking, waarbij gestreefd wordt naar een zo goed mo-
gelijke samenhang tussen de omgangs- en opvoedingsstijlen 
binnen de verschillende domeinen. Niet alleen tussen school 
en ouders maar ook in de kinderopvang en de gehele buurt.
De schrijver behandelt eerst het waarom van samen opvoeden 
en gaat vervolgens in op de vraag hoe zo’n opvoedgemeen-
schap kan worden bevorderd en wat het ‘speelveld’ voor de 
ouders is. Geen ‘participatiepizza’, maar een ouderpartici-
patieladder met zes stadia. Op de bovenste trede staan de 
ouders die zeer actief zijn in de school, een gelijkwaardige 
gesprekspartner zijn en zelf initiatief nemen. In dit hoofdstuk 
staan realistische voorbeelden die aantonen dat dit makkelijker 
gezegd is dan gedaan, maar niet onmogelijk!

Waardering
We moeten op elkaars terrein durven komen als het om 
opvoeden gaat, juist vanuit het belang van de ontwikkeling 
van onze kinderen. Met elkaar in gesprek gaan over opvoed-
idealen, zou al een start kunnen zijn. Dit boek biedt visie, 
ervaringen vanuit de praktijk en een helder concept waarmee 
deze stappen kunnen worden gezet. ‘Je leert met elkaar om 
te gaan, niet elkaar te bekritiseren’, aldus een moeder uit een 
ouderstuurgroep van een pilotschool.

Informatie
https://vreedzaam.net/info/wat-is-de-vreedzame-school 

Nettie Kramer
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