‘Moeilijk’ gedrag in de klas:
aan de bel trekken of een
stapje terug nemen?

De klas is, zeker met de invoering van het passend onderwijs, een samenraapsel van temperamenten en sociaal-emotionele behoeften. Ongewenst gedrag in de klas kan leerkrachten een hoop stress bezorgen,
maar lang niet altijd houdt probleemgedrag verband met een stoornis.
KindVak Magazine sprak drie deskundigen over op wat voor manieren je
naar lastig gedrag kunt kijken. Door: Emma Verweij
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te kunnen laten zien?’ Daarbij vindt Van Minderhout dat je het ontbreken van gedragsvaardigheden niet moet bestraffen, maar

een afstand observeert, merkt ze dat leerkrachten niet altijd doorhebben wat er in
hun klas gebeurt. ‘Ik besef dat leerkrachten

‘Bij gedrag wordt verwacht dat een kind het meteen goed doet.’
moet aanleren. ‘Bij het leren vinden we het
heel normaal dat kinderen zich ontwikkelen.
Bij gedrag wordt verwacht dat een kind het
meteen goed doet. Zie een kind als ontwikkelend.’
Goede aanleiding
Juist op de basisschool is aandacht voor
emotie belangrijk, meent kinder- en jeugdpsychologe en initiatiefnemer van Kijkopontwikkeling.nl Suzanne van Grasstek. ‘Waar
peuters nog bang zijn voor heksen en monsters, krijgen oudere kinderen besef van realiteit. Ze gaan nadenken over zichzelf en de
wereld en krijgen hun emoties beter onder
controle.’ De rol van de leerkracht is niet om
meteen naar oplossingen te gaan zoeken bij
storend gedrag, zegt zij. ‘Ga de oorzaak na,
erken de gevoelens en benoem een alternatief.’ Tijdens haar klassenbezoeken als psycholoog, waarbij Van Grasstek situaties van

door hun takenpakket de luxe niet hebben
om alles rustig van een afstandje te bekijken, maar kinderen hebben vaak een goede
aanleiding voor hun gedrag. Steek energie
in alle kinderen het gevoel geven dat je ze
ziet en begrijpt. Non-verbale communicatie
als oogcontact of een schouderklopje kan
kinderen namelijk al geruststellen. Ze hebben dan minder behoefte om aandacht te
vragen.’ Volgens Van Grasstek staan leraren
in de klas op een voetstuk. Het gedrag dat
hij of zij wilt zien, moet diegene in beginsel
zelf uitstralen. ‘Je hebt als leerkracht alleen
controle over jezelf, over de rest van je omgeving niet. Zorg er vooral voor dat je zelf
rustig en relaxed blijft, dan kun je namelijk
meer aan.’
Over de auteur: Emma Verweij is journalist en onder andere
werkzaam als redacteur bij KindVak Magazine.

‘Gedrag van een kind. Wat
ervaart u ? Ga naar onze Facebook
of Twitter en praat mee!
Advertentie
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