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‘Kind leert beter als je
goed gedrag beloont’
Schoolbreed goed gedrag consequent
belonen. Leerlingen veel complimenten geven en zo min mogelijk straffen.
Dat kunnen scholen systematisch doen
met Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS, kortweg PBS). Het klinkt
Amerikaans, en dat is het ook. Maar
PBS werkt in Nederland nu al bij honderd onderwijsinstituten. En het aantal
groeit snel.
Lourens van der Leij (47), projectmanager
bij het in januari 2013 opgerichte PBS-expertisecentrum van Windesheim, is razendenthousiast over het effect van positieve
gedragsondersteuning. Een onderzoeksproject van het kenniscentrum van domein bewegen en educatie, uitgevoerd bij vier basisscholen in de IJssel-Vechtregio, bevestigt de
positieve signalen van researchers uit de VS.
Daar is PBS al op 18.000 scholen een succes.
Ook in Finland, Turkije, Hongarije, Portugal,
Denemarken, Engeland, Italië en Noorwegen is men al ver met de invoering van PBS.
Dat bleek deze maand tijdens de door Windesheim en de VU georganiseerde Europese
PBS-conferentie. Van der Leij: “Met PBS kun
je overal, rekening houdend met de cultuur
van een land, inhoud geven aan passend onderwijs. Het is geen trucje maar een paraplu
waaronder alle goede interventies passen,
die je als school al uitvoert.”
Kernwaarden
Het heeft alleen zin met PBS te starten als
de school haar kernwaarden heeft gedefinieerd. Van der Leij: “Je bepaalt gezamenlijk
hoe goed gedrag eruit ziet. In de klas maar
ook op de gang of op het plein. Je maakt van
gedrag een vak. De onderwijzer staat model
voor het juiste gedrag. Essentieel voor het
effect van PBS is dat leerkrachten, ouders en
partners als de jeugdzorg en ontwikkelingspsychologen data over het gedrag van de
leerlingen verzamelen en dat je de bevindingen regelmatig - in de school zelf - binnen je
breed samengestelde PBS-team bespreekt.”
“Je moet je er als team wel steeds van vergewissen, dat iedereen die bij PBS betrokken is, weet wat de gedragsverwachtingen
zijn en daarnaar handelt. Kinderen leren
het meeste van kijken naar voorbeelden:
hun vader en moeder en hun meester of
juf. Daarom moet ook die goedwillende oppasopa op dezelfde manier reageren als de
professionals. Anders raken kinderen in de

Judith Hofs is derdejaars journalistiekstudent. Tot de zomer woont én
studeert ze in Rabat, Marokko.
Een week lang zonder stromend water,
zonder elektriciteit, zonder verwarming
en zonder wifi. Een keer per jaar neemt
mijn school hier in Rabat alle studenten
mee naar een dorpje ergens in de bergen,
om een week lang de andere kant van de
Marokkaanse cultuur te zien. Als uitwisselingsstudent mocht ik uiteraard mee.
En ik kan je zeggen, het was een hele ervaring.

war. Ouders moeten thuis loyaal zijn aan de
school. Zijn ze dat niet, dan voelt een kind
zich onveilig. PBS betekent voor iedereen:
doen je wat je zegt en zeggen wat je doet.”
Het is voor onderwijzers wennen, maar ze
ontdekken doorgaans snel wat de voordelen
van PBS zijn. Windesheim helpt daarbij met
scholing en begeleiding. Van der Leij: “De
uitdaging is dat je vier keer een compliment
uitdeelt voor je een kind zo nodig één keer
corrigeert. Kinderen willen horen dat het
goed gaat. Leren is ook emotie. Ik ben weleens negatief, maar ik besef dat leerlingen
die zich niet aan de regels houden, dat niet
met opzet doen.”

‘De mensen hier
leven op een manier die voor stadsmensen bijna onmogelijk is’

“Wat is de functie van onwenselijk gedrag?
Aandacht vragen of taken ontwijken. De
aandachtsemmer moet steeds gevuld worden.” Dat geldt voor alle kinderen, maar
zeker voor de groep met een label of ‘rugzakje’. Van der Leij: “Die adhd’er schreeuwt
niet met opzet door de klas, valt niet expres
van zijn stoel. Dan lààt je zo’n kind voor de
les drie rondjes door de school lopen. En dan
zeg je: wat heb je goed gewerkt! Zou het ook
met twee rondjes lukken? Ook best, zolang
hij zich maar beter kan concentreren.”
Topdown
PBS is volgens Van der Leij een perfecte
werkwijze voor basisscholen, maar ook het
voortgezet en hoger onderwijs kan er mee
aan de slag. De PBS-aanpak leidt tot een groter welbevinden bij leerlingen, leerkrachten en ouders. “Als je goed gedrag beloont,
maakt de leerling een stof aan in de hersens
waardoor hij zaken makkelijker kan onthouden. Dus beter gaat leren. Als je positief
bent als onderwijzer, dan wordt de hele wereld een klein beetje beter.”
In Amerika is PBS topdown ingevoerd. Dat
moet hier ook gebeuren, stelt Van der Leij.
De leraren willen wel. “Er verandert door
het positieve te belonen ook iets ten goede
in het hoofd van de leerkracht. Het ziekteverzuim neemt af. Je moet investeren in
scholing, maar PBS hoeft niet duur te zijn.
Als onderwijzer heb je het mooiste beroep
van de wereld. Over vijftig jaar hebben ze
het nog over je. Uitgaan van het positieve
zou daarom een grondhouding moeten zijn
bij alle onderwijs.”

Harold de Boer (vijfdejaars cultureel maatschappelijke vorming) woont met zijn vriendin

in een appartementje aan de Enkstraat. Ze delen het nu ruim een jaar met kater Noah.

‘Wie ons huis wil zien moet een kaartje kopen’
“Toen we Noah als kitten kregen, wisten we
nog niet of het een mannetje of vrouwtje
was. Daarom kreeg hij een onzijdige naam.
Hij ja, het bleek een kater. Hij loopt heerlijk
thuis rond en af en toe in de tuin. Ons appartement is 65 m2 en bestaat uit een benedenverdieping met woon- en voorkamer, kelder,
slaapkamer, keuken, badkamer enne, een
tuin. De tafel is mijn favoriete plek. Daar eten
we, doen we regelmatig een spelletje of werk

ik op mijn laptop. De sticker Sabotage zit er
niet voor niets op. Maandelijks organiseer ik
het alternatieve feest in Hedon. Ik kreeg het
onder mijn hoede tijdens mijn stage en toen
ik daarmee klaar was, mocht ik het ‘houden’.
Nu Hedon zelf tijdelijk dicht is, zijn we op
tour. Onlangs stonden we op Dauwpop en
binnenkort staan we op Stonerock. Ik ben de
promotor, verantwoordelijk voor de pr, het
decor, eigenlijk alles behalve de muziek. Zelf

heb ik gedrumd, voor gitaar heb ik niet de
juiste fijne motoriek. Die hangen hier eigenlijk meer omdat het mooi staat. Maar dat touren met Sabotage is wel echt geweldig. Dat
zou ik wel meer willen doen. Voor Sabotage
XL hadden we De Kraaien uitgenodigd en die
kwamen we weer tegen bij Dauwpop, hartstikke gezellig. Als ik niet als muzikant kan
touren, dan maar zo! Oh ja, wie onze woonkamer in het echt wil zien, moet even een kaart-

je kopen bij de cd-winkel Minstrel Music aan
de Assendorperstraat. Tijdens het Minstrel
Festival, op 15 juni, is bij ons thuis namelijk
een huiskamerconcert.”
Wil jij ook in de win’ vertellen over je kamer?
Mail dan naar win@windesheim.nl
Foto: Herman Engbers
Tekst: Tessa Klooster
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Tips voor deze rubriek?
Mail naar win@windesheim.nl

Lourens van der Leij: “Als je positief bent als onderwijzer,
dan wordt de wereld een klein beetje beter.”

Foto: wouter van emst
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Dom en lui

Slavernij als voorbeeld

Kunnen jullie je de illustratie op pagina 2
en 3 van de vorige win’ nog herinneren?
Stond boven een verhaal
over de activity stream van
het vernieuwde Sharenet.
Onze illustrator had die activity stream nagemaakt,
met daarop een berichtje
van een docent die zijn studenten ‘dom’ en ‘lui’ noemde. Iemand maakte er een
fotootje van en zette dat
op internet, met een heleboel retweets en likes tot
gevolg. GeenStijl plaatste
het zelfs op hun Facebookpagina. Vinden we best
leuk hoor, als onze krant
zo af en toe verder rijkt dan de campus,
maar kom op mensen, het was toch overduidelijk een grapje?! Volgende keer zetten we er wel een disclaimer bij.

Cvb-lid Jan Willem Meinsma is een enthousiast gebruiker van de activity
stream. En hij verkent graag de ongekende mogelijkheden
van dit nieuwe
medium. Sinds
kort voorziet
hij zijn opmerkingen van een
illustratie die
waarschijnlijk
zijn favoriete
leiderschapsstijl
moet illustreren.
Een echte leider
commandeert
zijn slaven niet
vanuit de hoogte,
maar staat tússen
zijn slaven, en trekt ook (een beetje) mee.
Maar nog steeds in de door hem aangewezen richting. Helder.

De magische
werking van de
stream
Toch wel opmerkelijk hoe snel vragen beantwoord worden als je ze als ‘tweet’ stelt
op de activity stream van het nieuwe sharenet. Hoe gekker de vraag hoe sneller
het antwoord, lijkt het soms wel op Windesheims eigen twitterkanaal. Wat te denken van de tweet van docent Sander Janssens: ‘Ik mis een bord Hong Kong business
case. Moet ergens in X gebouw staan.’ Hij
kreeg weliswaar een lacherige reply van
zijn collega ‘De Hong Kong kabouters?’,
maar de volgende ochtend stond het bord
maar mooi weer voor zijn deur. Janssens
uitte zijn verbazing natuurlijk direct op
Sharenet: ‘Activity stream berichten hebben een magische werking :)’

JorienRenkema: “Vet rebels” aan de
scriptie werken in de Windesheim bieb.
Hopelijk tikken ze me niet op de schouder
voor mijn openstaande boete van €30.

danielmuizelaar: Donkere wolken vormen zich boven het #Windesheim. het
Kwaad (de toetsweek) is dichtbij. Ik ben
bang. twitpic.com/csthe9

aidenliber: Net meegedaan aan een onderzoek drankgebruik op windesheim.
Haha ik ben echt een alcoholist!

Robbert Oosting (student): Zo, de
schoolcomputers starten vlotter op dan
eerst! Kon nu maar twee bakken koffie
halen in de tussentijd.

Op twee uur rijden van Marrakech, op
vijftien kilometer afstand van de hoogste
berg van Noord-Afrika, ligt het pittoreske
dorpje Tikhfist. Het ziet er precies zo uit
als je zou verwachten van een Marokkaans bergdorpje. De huisjes lijken op
het eerste gezicht met de berg vergroeid.
Volwassenen, kinderen en ezels stuiteren langs de steile paden op en neer, niks
anders gewend. Ergens in het diepe dal
kabbelt een beekje, dat waarschijnlijk in
de lente een brullende rivier vol smeltwater is. De mensen leven er op een manier
die voor stadsmensen bijna onmogelijk
is. Geen badkamers, geen computers. De
eerste dagen staat alles op standje ‘overleven, het is maar een weekje’, maar op
de laatste dag merk je dat het allemaal
behoorlijk rustgevend was.

Tijdens de week kregen we lessen over
leiderschap. Behoorlijk random, daar was
iedereen het over eens, maar de school
wilde dat we ‘nuttig’ bezig waren. We discussieerden over stereotypen, effectief
luisteren en autoriteit, terwijl achter het
raam de schaapskuddes werden voortgedreven. Naast de lessen moesten alle studenten in groepjes projecten verzinnen,
die ervoor zouden zorgen dat het dorp
zou verbeteren. Mijn groepje bedacht dat
een speeltuin leuk zou zijn. Voor de kinderen was onze groep namelijk het spannendste wat ze ooit hadden meegemaakt.
Ze vertelden later dat ze helemaal niks te
doen hadden buiten school om. Het idee
van een speeltuin maakte ze dolenthousiast. Normaal ben ik niet zo van de liefdadigheid, maar op de een of andere manier
vond mijn hele groepje het een goed idee
om het project ook echt door te zetten.
Vanaf morgen op zoek naar sponsoren
dus. Voelt best goed, wat doen voor de samenleving.
Liefs,
Judith
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Genieten aan
de gracht, deel 2
Zitten we nog steeds fijn op dat plaidje
in het gras aan de gracht ? Misschien een
beetje tipsy door de cocktails van vorige
keer (lees deel 1)? Mooi. Maar op alleen
alcohol kan niemand leven, studenten tijdens de introweek uitgezonderd. Daarom
rijgen we deze keer gehaktballetjes en
kippedijen aan stokjes.

Kipcurryspiesjes
8 kippendijen
24 satéprikkers
400 ml kokosmelk

Voor de boemboe:
1 stengel citroengras
25 gr gember
1 rode pepers
2 tenen knoflook
klein bosje koriander
rasp en sap van 1 limoen
1 el zonnebloem- of pindaolie
100 gr tomaten
1/2 el vissaus
1 el donkere sojasaus
Verder:
Maal de ingrediënten voor de boemboe
fijn in een vijzel of keukenmachine. Met
een staafmixer gaat het ook. De koriander mag er met steeltjes en al in. Snijd de

kippendijen in kleine blokjes en rijg ze
aan de stokjes. Bak de spiesjes in een grote hapjespan bruin in wat olie. Haal uit
de pan en verhit opnieuw een beetje olie.
Bak hierin de boemboe in twee minuten
gaar. Leg de spiesjes terug in de pan en
giet de kokosmelk erbij. Breng met een
deksel erop aan de kook en laat tien minuutjes zachtjes doorkoken.

Zweedse gehaktbalspiesjes
400 gram gemengd gehakt
bosje verse dille
2 tl karwijzaad
scheut wodka
2 el cranberryjam

Meng het gehakt met
zout en peper. Snijd
de dille fijn en kneed
dit samen met het
karwijzaad door het
gehakt. Rol hier zo’n
twintig balletjes van. Verhit wat olie in
een koekenpan en bak de balletjes rondom bruin aan. Rijg de balletjes op spiesjes
en doe ze terug in de pan. Blus af met een
goede scheut wodka en de cranberryjam.
Draai de spiesjes een aantal keer rond zodat ze de smaak van de jam goed dragen.
Bas Robben

is een eet- en kookgrage
student journalistiek

