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De school koos voor de PBS-aanpak, omdat ze veel leerlingen heeft 

die extra ondersteuning nodig hebben bij hun sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Judith: ‘Vier jaar geleden waren we als school al erg bezig 

met dit onderwerp. We werkten met de methode De Vreedzame School en 

het opstellen en uitvoeren van een strafprotocol. Door goede ervaringen 

van andere SBO-scholen met het benoemen en bekrachtigen van gewenst 

gedrag, raakte ik ervan overtuigd dat we nog meer konden kiezen voor 

een positieve insteek.’ Zo werd gestart met het PBS-traject, samen met 

het team, ouders en leerlingen en onder begeleiding van Carla. 

Carla: ‘Vanuit PBS ligt de focus op het gedrag dat goed gaat. Goed 

gedrag wordt actief aangeleerd met ‘gedragslesjes’. Vervolgens wordt 

gewenst gedrag gezien, beloond, gecomplimenteerd en dus bekrachtigd, 

zodat het toeneemt.’ 

PBS in onze fundering

Het implementeren van PBS is een heel proces, waarin het team van 

de school samen een hele ontwikkeling doorgemaakt heeft. Judith: 

’Sommige collega’s gingen vanaf de start helemaal mee in de visie. 

Andere collega’s waren in het begin wat afwachtend.’ In de eerste fase 

van het traject lag de focus vooral op enthousiasmeren en betrekken van 

collega’s in het werken met PBS. In de tweede fase lag de focus op het 

aanleren van vaardigheden en het samen voorbereiden en uitvoeren van 

PBS-lessen. In de derde fase zijn alle afspraken op papier gezet. Ilse: 

‘Het doel was om goed vast te leggen wat we als school doen rondom 

PBS. Hiermee brengen we de structuur aan in onze werk- en handels-

wijze. Bij de audit voor de certificering kregen we terug dat PBS echt in 

onze fundering zit.’ 

Wc-les

Ibrahim en Özge vertellen dat ze zich hier op school veilig voelen, 

‘omdat er op deze school heel goed gelet wordt op hoe je je gedraagt’. 

Ibrahim vindt het leuk om op een PBS-school te zitten: ‘Het is leuk om 

bandjes te verdienen! Morgen krijgen we een beloning, omdat we als 

klas 800 bandjes verdiend hebben. We gaan een Marokkaans gerecht 

koken met mijn moeder.’ Özge vult aan: ‘Je kunt een bandje verdienen 

als je goed je best doet, of als je een andere leerling helpt. Of als je 

aan de goede kant van de trap loopt.’ Eén van de leukste PBS-lessen 

vinden ze de wc-les. Ibrahim: ‘Eerst doet de leerkracht het foute en 

goede voorbeeld voor en daarna mogen de leerlingen het goede 

voorbeeld oefenen.’ Özge vult aan: ‘Ook leren we hoe je kunt 

controleren hoe de wc is achtergelaten. Als het toch vies is, 

vraag ik aan de meester of ik naar meester Cor mag en dan pak ik

een dweil.’ 

Succesfactoren in de implementatie

Ilse en Judith geven aan dat een aantal factoren heel waardevol is 

geweest in dit implementatieproces. Zo vertelt Ilse: ‘Judith ‘is’ echt 

PBS. Zij heeft voor verankering gezorgd door het aanstellen van een 

PBS-coördinator en het installeren van een stuurgroep. Ook is het een 

terugkerend thema op studiedagen en in de Bardo gesprekkencyclus 

met leerkrachten.’ Judith vult aan: ‘Ook bij het aannemen van nieuwe 

mensen is deze positieve visie op gedrag een gespreksonderwerp en 

selectiecriterium.’ Verder geeft Judith als succesfactor aan dat in dit 

traject heel erg uitgegaan is van ieders talenten. Vanuit verschillende 

invalshoeken werd het proces aangevuld en versterkt. En de begeleiding 

door PBS-coach Carla is ook een belangrijke succesfactor. Ilse: ‘Carla is 

een PBS’er in hart en nieren. Door haar gedrevenheid en betrokkenheid 

bleef ze gesprekken over PBS en de implementatie ervan in de school 

aanzwengelen.’  

Lerend team

Trots is Judith op het team: ‘We zijn een lerend team. Iedereen is 

zich bewust van het belang om goed te handelen. Waar voorheen 

een leerkracht zich vooral verantwoordelijk voelde voor zijn of haar 

eigen klas en het gedrag van de kinderen in die klas, voelen we ons 

nu als team verantwoordelijk voor alle leerlingen.’ Uit het medewer-

kers tevredenheidsonderzoek blijkt dat PBS ook een stuk handelings-

verlegenheid op het gebied van omgaan met ongewenst gedrag heeft 

weggenomen. Teamleden voelen zich veilig en er is vertrouwen dat 

iemand je komt helpen als dat nodig is. Carla: ‘Na vier jaar PBS zien 

we dat er minder gedragsproblemen zijn en heerst er een positieve 

sfeer, gericht op kracht en kwaliteit. Dit heeft natuurlijk ook effect 

op de leerontwikkeling van de kinderen’.

De P.H. Schreuderschool heeft de afgelopen vier jaar een intensief 

traject doorlopen met een mooi resultaat: certificering als PBS 

(Positive Behaviour Support) school. Een gesprek met directeur 

Judith Reijnen, PBS-coördinator Ilse Hoogerbrugge, leerlingen Özge 

(11 jaar) en Ibrahim (11 jaar) en Carla Hortensius, PBS-coach HCO.

Focus op gedrag 
dat goed gaat

Interview

‘Gezamenlijk verantwoordelijk 

voor alle kinderen op de school’

Over PBS

PBS (Positive Behaviour Support) is een effectief gebleken schoolbrede 

aanpak, gericht op het expliciet maken en stimuleren van gewenst 

gedrag. Het doel van PBS is om de leerprestaties te verbeteren door een 

sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragspro-

blemen voorkomt. Het is een aanpak voor alle leerlingen, met specifieke 

interventies voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. 


