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• Positief gedragsmanagement kunnen definiëren

• Positief gedragsmanagement toepassen via

• Manipulatie van antecedenten

• Manipulatie van consequenties
• Consequenties voor positief gedrag

• Consequenties voor negatief gedrag
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Doelstellingen van deze sessie
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Introductie
• Leerlingen uit gezinnen met autoritaire en ‘losse’ 

opvoeding meest kwetsbaar (Baumrind, 1996)

• Slaaptekort belangrijke oorzaak van gedragsissues
(schermtijd)

• Problemen met gedrag van leerlingen belangrijke bron 
van stress en burnout (von Haaren-Mack et al., 2020)

• Probleemgedrag ontneemt leerlingen kansen op school 
en daarbuiten
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• Er zijn geen ‘probleemleerlingen’, wel ‘leerlingen met problemen’

• Probleemgedrag is ook geleerd!

• Wil je gedrag veranderen, moet je de omgeving veranderen

• Antecedenten – Gedrag – Consequenties 

Tip: Neem jouw eigen lessen eens op en analyseer deze op basis van deze 
sessie

4

Stellingname

peter.iserbyt@kuleuven.be 



Positief klasmanagement
Klassikale strategieën voor preventie

peter.iserbyt@kuleuven.be 5



Het toepassen van evidence-informed 

preventieve- en interventiestrategieën 

om prosociaal gedrag aan te leren en te behouden 

in functie van het leren (Cooper, Heron & Heward, 2020)
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Positief gedragsmanagement
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Een kader 
om mee te 
werken: 3 
stellingen
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1. Gedrag onstaat niet in een vacuum. 
Er is een vóór en ná!

2. Gedrag wordt in stand gehouden
door de (positieve) consequenties!

3. Twee grote redenen waarom
leerlingen een bepaald gedrag
stellen

• Om iets te krijgen
• Om iets te vermijden / aan iets te

ontsnappen
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Oorzaken van 
(leerling)gedrag
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OM IETS TE KRIJGEN

1. Aandacht van leraar
• Assistent van de leraar mogen zijn
• Storend gedrag

2. Aandacht van klasgenoten
• Teamkapitein of andere rollen / 

groepssamenstelling
• Flauwe opmerkingen, grof taalgebruik

3. Controle/keuze
• Twee varianten van oefeningen
• Discussiëren met leraar / dominantie peers

4. Privileges
• Als eerste de oefening mogen starten / demo
• Keuze eindactiviteit

5. Sensorisch
• Dribbelen / plankje bijten
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Oorzaken van 
(leerling)gedrag
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OM IETS TE VERMIJDEN/
AAN IETS TE ONTSNAPPEN

1. Aandacht van leraar
• Demo niet willen doen / leraar vermijden

2. Aandacht van klasgenoten
• Stil zijn bij time out in basket, groepssamenstelling 

onderhandelen
3. Activiteit

• Te moeilijk/te eenvoudig
• Lang discussiëren, toiletbezoek, drinken, achteraan 

aansluiten
• Bepaalde stand in het circuit

4. Instructie van de leraar
• Te lang
• Niet duidelijk
• Te moeilijk

5. Sensorisch
• Gymnastiek (na pijnlijke val in gymnastiek)
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• Thomas vraagt iedere les LO om naar het toilet te gaan.
• De leraar maakt zich kwaad maar staat het toe.

• Tijdens de instructie is Lore aan het dromen.
• De leraar merkt het niet op en Lore geniet van het dromen (ontsnappen).

• Katelijne en Lore zijn steeds de laatste uit de kleedkamer.
• De leraar geeft geen timing mee en maakt hier geen opmerkingen over.

• Tijdens de actieve leertijd komt Sophie steeds met de leraar praten.
• De leraar gaat hierin mee waardoor Sophie minder moet werken.

• Kristof is de clown van de klas. Hij maakt steeds flauwe opmerkingen tijdens mijn uitleg.
• De volledige groep ligt steeds in een deuk.

• Tijdens de oefentijd maakt Sophie vaak ruzie
• Medeleerlingen hebben schrik en geven ze haar zin
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Consequenties houden gedrag in stand
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Antecedent (A)

Wat gebeurt er vóór een 
bepaalde gedrag?

Leerlinggedrag (B)

Wat is het gedrag van de 
leerling?

Consequentie  (C)

Wat is het gevolg hiervan?

De leraar geeft klassikaal het 
startsignaal om de oefening te 
starten.

Thomas vraagt om naar het 
toilet te gaan en krijgt 
toestemming.

Thomas ontsnapt aan de 
oefentijd.

De leraar geeft een 
taakpresentatie.

Kristof maakt een flauwe 
opmerking.

De klas lacht en Kristof krijgt 
aandacht.
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ABC van gedrag: leerlingperspectief
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Antecedent Gedrag Consequentie
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Gedrag veranderen = relaties openbreken
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• Leerlingen werken in vaste heterogene teams voor een lange periode

• Management!

• Leerresultaat!

• Leerlingen hebben vaste verzamel- en oefenplaats

• Bepaald zaaldeel, bepaalde baan in zwembad

• Leerlingen hebben bepaalde taken

• Kapitein – Coach

• Teamprestaties worden bijgehouden (zie later: groepsbekrachtiging)

• Teamposter
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Sport Education
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Antecedent-manipulatie
Preventie van storend gedrag, promotie van positief gedrag

Doel = structuur, ‘veiligheid’ bieden waarin negatief gedrag GEEN 
plaats krijgt omwille van snelheid van POSITIEVE activiteiten



1. Leraargedrag: ‘connect’ met leerlingen 
(pairing)
• PAIRING = de leerlingen zien jou als iemand die correct, eerlijk en betrokken is.

• Leerlingen zijn meestal niet in staat om vak en leraar te splitsen qua affect

• Ken je leerlingen (namen, achtergrond, sport, hobby’s, …)

• Spreek leerlingen vaak bij voornaam aan

• ‘Verwelkom’ leerlingen en zorg voor formele afsluiter

• Oogcontact maken – proximiteit – informele gesprekken

• ‘Catch them being good’
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JEZELF Ik sta steeds mooi rechtop, wil
zoveel mogelijk leren en draag

gepaste kledij.

ANDEREN
Ik luisten steeds met ogen en

oren naar leraar en klasgenoten. 
Ik ben sportief en beleefd.

DEZE PLAATS
Ik draag zorg voor het materiaal
en laat de turnzaal netjes achter.
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2. Afspraken zijn cruciale antecedenten

Afspraken zijn er om de veiligheid te garanderen, een positieve leeromgeving te 
scheppen, en succesvol te zijn!!
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Vaag Precies

Ik wil dat jullie luisteren Ogen op mij, lippen op elkaar

Jullie moeten snel omgekleed zijn Na 4 minuten zal ik fluiten en dan heb je nog exact 
30” om in de zaal te zijn

Ik wil dat jullie goed meewerken Jullie moeten minstens 5 correcte uitvoeringen in 1 
minuut laten zien!

Bij het binnenkomen verzamelen aan de kast Bij het binnekomen gaan jullie zo snel mogelijk op 
een spot zitten

Ik verwacht dat jullie zich zullen inzetten Wanneer ik aftel van 10 tot 0 wil ik dat iedereen op 
zijn plaats aan het werk is

Jullie mogen snel verzamelen Nadat ik gefloten heb tel ik tot 5 en op 5 wil ik 
iedereen op de rode lijn
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2. Belang van precisie – positief geformuleerd

Ik wil dat jullie stil zijn



• Welke signalen gebruik je en wees CONSEQUENT!

• Start voor begin van activiteiten

• Stop voor einde activiteit en binnen 3” oogcontact met leraar

• Fluitsignaal voor stoppen en verzamelen

• Vraag een respons bij signalen

• Klassikale respons, vb. ‘Ja meneer’ klappen, standbeeld’, aftellen met jou, 
in halve cirkel voor jou met oogcontact, 6A – HOERA, 5B – IS MEE, 4C –
OKEE
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2. Signaalgebruik (instructional control)
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• Aankomst, omkleden, vertrekken

• Tijd? Organisatie? Betrokkenheid van leerlingen?

• Opwarmroutine bij binnenkomen

• Opstarten en afsluiten van de les: niet formeel

• Drinkpauzes, toiletbezoek

• Vragen stellen?  na uitleg L en niet tijdens (ga NIET in op lln tijdens
instructie)

• Materiaal halen en wegbergen
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2. Routines 
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2. Ondersteunen van routines

• Beperk TRANSITIES

• Beperk KLASSIKALE verzamel- en instructiemomenten

• Beperk wijzigingen in groepsgrootte / materiaalbenodigdheden
• Vb. Per 2 en dan per 3
• Vb. Eerst individueel met een bal, daarna per 2, …

• Sport Education
• Vaste groepen: leerlingen werken binnen hun team op vaste plaats (elke

week).
• Eens leerlingen op een bepaalde plaats werken in bepaalde formatie: hou ze 

daar
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• Visueel schema van lesverloop – zelfde routine
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2. Ondersteunen van routines

Lager Secundair

1. Groeten leraar 1. Groeten leraar 

2. 5’ vrije activiteit tot eerste instructie 2. 5’ vrije activiteit tot eerste instructie

3. Leermoment 1 – (individueel) 3. Functionele opwarming

4. Leermoment 2 – (per 2) 4. Spelnabij oefenen

5. Leermoment 3 – afsluitende activiteit 5. Spelend leren 

6. Herhaling en tot ziens! 6. Afsluiter en tot ziens

Voorspelbaarheid zorgt voor veiligheid en structuur



• ‘Foreshadowing’ - Aankondigen

• Zorg dat leerlingen ‘weten wat er zal komen’ en het geen verrassing is

• Visuele schema’s en routines zijn hier zeer ondersteunend!
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2. Ondersteunen van routines

Aankondiging voor de activiteit Aankondiging tijdens de activiteit

We doen deze oefeningen gedurende 5 
minuten. Erna stellen we ons op voor de 
teamcompetitie.

De laatste minuut gaat nu in! Als ik fluit ga je 
onmiddellijk in je hoepel staan.

In deze les gaan we terug 3 dingen doen, 
namelijk ….

Laatste 30 seconden! Teamkapiteins hou jullie 
klaar om de score op te tellen
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2. Ondersteunen van routines

• Moeilijkheden met transities?

• Start eenvoudig
• Transitie van ‘niet leuke activiteit’ naar ‘leuke activiteit’
• Transitie van ‘leuke activiteit’ naar ‘leuke activiteit’
• Transitie van ‘leuke activiteit’ naar ‘minder leuke activiteit’
• Transitie van ‘leuke activiteit’ naar ‘niet leuke activiteit’
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3. Management van lln, omgeving en tijd

• Nabijheid van de leraar = proximiteit

• Effectief management  van instructie (waar moeten lln staan, hoe moeten ze 
staan, hoe lang duurt instructie, …)

• Organiseer de zaal al voordat leerlingen er zijn

• Actieve supervisie

• Alle studenten binnen gezichtsbereik houden

• Lestempo – minimaal aantal onderbrekingen

• Wachttijden beperken – terugkeerroutine – voldoende materiaal?
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4. Kwaliteit van de instructie
• Wat zijn de doelstellingen van deze les?
• Is de instructie van de taak precies?

• Is de taak niet te moeilijk of te makkelijk? 
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4. Kwaliteit van de instructie

• Is jouw instructie precies?

• Een goede instructie leidt tot observeerbaar en meetbaar gedrag

Vaag Observeerbaar en Meetbaar 

De leerlingen zijn in staat om de backhand en
forehand uit te voeren (12)

De leerlingen gebruiken de backhand en forehand 
functioneel in een 5v5 op 1/1 basketterrein 

Jullie mogen crawl zwemmen met aandacht voor 
de armen.

Jullie gaan crawl zwemmen en focussen op het ver 
insteken en ver uithalen van de arm
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4. Kwaliteit van de instructie

• Is de taak niet te moeilijk of te gemakkelijk?
• Sociaal gedrag: niet kunnen of niet willen?

• vb: Leerlingen die nooit zelfstandig werkten kan je niet vragen om per 3 met 
taakkaarten gedurende 10 minuten taakgericht aan de slag te gaan

• Is het zo dat leerlingen het kunnen, maar niet willen?
• Is het zo dat leerlingen het niet kunnen, want nog niet leerden?

• Bouw de skill geleidelijk aan op – start voorzichtig
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5. Interactie met de leerstof

Hou leerlingen aansprakelijk voor het uitvoeren van jouw opdracht. Je hebt dus 
een criterium nodig in jouw opdracht!

4 niveau’s van aansprakelijkheid
1. Participatie
2. Inspanning
3. Kwaliteit van uitvoering
4. Evaluatie - rapportering
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Tabel 7.6. Niveaus van aansprakelijkheid en een voorbeeld voor taakpresentatie  

Niveau van aansprakelijkheid Voorbeeld van taakpresentatie  

Niveau 1: Participatie “Jullie mogen zo dadelijk vier lengtes schoolslag zwemmen.” 

“We starten met een 3v3 op een half terreintje.” 

Niveau 2: Inspanning “Kian, ik wil dat je deze oefening vijf keer probeert” 

“Tijdens de oefentijd wil ik iedereen aan het werk zien!” 

Niveau 3: Kwaliteit “Bij iedere bovenhandse clear wil ik zien dat jullie doorzwaaien naar de 

tegenovergestelde kant van het lichaam.” 

“Bij deze 2v2 is het cruciaal dat je elke aangeworpen frisbee vangt met een 

sandwich-greep. 

Niveau 4: Evaluatie Bij dit niveau worden kennis en/of vaardigheden formatief of summatief 

geëvalueerd. 
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Consequenties voor positief gedrag
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Antecedent Gedrag Consequentie
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Gedrag veranderen = relaties openbreken
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• Gedrag dat bekrachtigd wordt, zal blijven voorkomen

• Gedrag dat ‘gestraft’ wordt, zal uitsterven

Dus: Als leraar moet je je steeds afvragen wat het resultaat van het 
gedrag is en hoe je dit indien nodig kunt wijzigen
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Consequenties van operant gedrag
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Consequenties van gedrag

 Toevoegen Verwijderen 
Toename gedrag Positieve Bekrachtiging 

(krijgen) 
 

Negatieve bekrachtiging 
(vermijden/ontsnappen) 

 
Afname gedrag  

Positieve straf 
 

 
Negatieve straf 
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Tabel 8.3. Voorbeelden van individuele en klassikale positieve bekrachtiging 

Individuele positieve bekrachtiging 

‘Prima Tom, je was binnen de 5 minuten aan het werk! Dit is wat ik verwacht, goed gedaan.’ 

‘Sien, bij de voorbije oefentijd heb je telkens tot het einde van de baan gezwommen. Super!’ 

‘Carolien, je stond binnen de 5 seconden bij mij. Indrukwekkend!’ 

‘Sophie, wat heb jij daarnet flink geluisterd naar mijn uitleg!’ 

‘Peter, wat fijn dat je spontaan de valmat terugschuift!’ 

‘Katrien, dat was goed geformuleerd feedback naar jouw partner!’ 

‘Kian, ik vind het fantastisch hoe enthousiast jij de oefening uitvoert!’ 

Klassikale positieve bekrachtiging 

‘Jongens en meisjes, 5 seconden applaus omdat iedereen op tijd in de zaal was!’ 

‘4A, iedereen haalde vandaag het leerdoel van de les, namelijk de bovenhandse clear technisch correct 

uitvoeren in een 1v1. Heel goed gewerkt!’ 

‘Super jongens en meisjes, iedereen is al 2 minuten constant in beweging zoals ik gevraagd heb. Top!’ 

‘Ik heb geen individuele fouten gezien tijdens de wedstrijd daarnet. Dit is fair play! Houden zo!’ 

‘Kijk eens aan hoe flink jullie allemaal met de voetjes samen op de rode lijn verzamelen! Heel flink 2a!’ 

 



2. Positieve bekrachtiging
via aandacht

• Publieke aandacht is een vorm van sociale 
bekrachtiging

• Ga na hoe je die sociale bekrachtiging vorm geeft voor 
jouw leerlingen

• In lager onderwijs: sociale bekrachtiging via leraar
• In secundair onderwijs: sociale bekrachtiging via 

leerlingen

• Belangrijk is dat het ZEER plechtig is, dat iedereen 
kijkt 
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Tabel 8.4. Voorbeelden van sociale bekrachtiging 

• Aan het einde van de les mag team Portugal onder leiding van de kapitein de fair play beker ontvangen. 

Ze doen dit onder applaus van de leraar en andere teams. 

• Fien mag de volgende demonstratie doen omdat ze flink haar vinger opstak in plaats van door de 

instructie heen te praten.  

• Toon mag de basketbalkar halen en ballen uitdelen aan medeleerlingen omdat hij tijdig uit de kleedkamer 

was. 

• Team China mag een ploegfoto in de turnzaal hangen omdat ze het meeste oefeningen correct 

uitvoerden. 

• Katrien en Sien hebben steeds op het voetpad gewandeld naar de bus. Zij mogen vooraan in de bus zitten 

op weg naar het zwembad.  

• Thomas is deze les de teamcoach omdat hij de hoogste score op de kennistest haalde. 

• Iedere keer een leerling 5 correcte uitvoeringen liet zien mag deze een rekkertje rond de pols doen. Aan 

het einde van de les kijken we hoeveel rekkertjes iedereen heeft. 

• Elk team mag een score voor de opwarming van hun fitnessverantwoordelijke geven. Deze score komt 

op het scorebord in de zaal. 

• Kristof mag aan het einde van de les zijn parkourmoves tonen die hij leerde in de sportclub. 



3. Positieve bekrachtiging: 
activiteit / privilege

• Soms is een schouderklopje niet
genoeg

• Bepaalde leerlingen zijn niet
‘responsief’ op eenvoudige
bekrachtiging door leraar

• Zij hebben erg expliciete
bekrachtigers nodig

• Sommige leerlingen komen naar
school met defecte sociale
vaardigheden

39
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Tabel 8.5. Voorbeelden van activiteiten en privileges als positieve bekrachtiging 

• Katrien en Sien hebben steeds op het voetpad gewandeld naar de bus. Zij mogen vooraan in de bus zitten 

op weg naar het zwembad.  

• Team Duitsland heeft zowel voor als na de wedstrijd een handshake gegeven aan tegenstanders en 

scheidsrechter. Zij mogen de volgende wedstrijd met een 2-0 voorsprong starten. 

• De Chicago Bulls hebben het 3v3 tornooi gewonnen en mogen hun favoriet nummer selecteren voor 

tijdens de plechtigheid aan het einde van de les. 

• Tom heeft de voorbije les zorgvuldig het materiaal op een veilige manier teruggeplaatst voor zijn team. 

Hij mag elke oefening als eerste starten. 

• De leerlingen die driemaal op rij tijdig en in juiste kledij omgekleed zijn krijgen een ‘joker-kaart’ die ze 

kunnen inzetten om een T-shirt naar keuze aan te trekken. 

• De klas die deze week het meeste prosociaal gedrag vertoont in de les mag DJ zijn tijdens de middagpauze 

op vrijdag. 

• Leerlingen die minimaal het niveau brons haalden in parkour mogen deelnemen aan een workshop van 

een lokale parkour expert.  

• Leerlingen die zich prosociaal gedragen hebben krijgen een joker die ze mogen inzetten om een 

huiswerktaak niet te maken. 

• Het team met het meeste prosociaal gedrag tijdens de periode badminton krijgt een VIP behandeling 

tijdens de schoolfuif. 

• Leerlingen van de teams die het lesdoel gehaald hebben mogen tijdens de speeltijd in een aparte klas 

hun smartphone gebruiken. 

 



4. Positieve bekrachtiging: 
tangibles of punten

• Hier krijgen leerlingen individueel of 
in groep voorwerpen die voor hen 
van waarde zijn

• Punten kunnen verdiend worden en 
ingewisseld in de ‘schoolwinkel’
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Tabel 8.6. Voorbeelden van positieve bekrachtiging via voorwerpen of punten 

• Leerlingen krijgen per zwemles waaraan ze deelnemen een voucher voor het studentenrestaurant. 

• Leerlingen die het minimumaantal stappen voor de les behaalden (gemeten met stappentellers) scoren 

10 punten voor hun team. 

• De kapitein van de teams die binnen de 5 seconden bij de leraar verzamelden krijgen een poker chip. 

• Leerlingen kunnen stickers verzamelen voor hun poster door geen fouten tegen de spelregels te maken. 

 



• 5-seconden OF 1-minuten feestje

• Dribbel zo hard je kan

• Zeer fysieke activiteit bij start les / tussendoor

43

5. Positieve bekrachtiging: sensorisch
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Welke bekrachtiging vinden 
jouw leerlingen leuk?

• Sterk individueel – niet haalbaar

• Zet leerlingen in vaste teams –
keuze per team

• Vermijd ‘gokken’ wat ze leuk vinden

• Bevraag de leerlingen: zie Token 
economy
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Consequenties om negatief gedrag te 
reduceren



Vaak geen goed
idee
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1. Snelle interventies voor dagelijks 
gebruik

• Van discreet naar minder discreet:

• Oogcontact maken

• Dichterbij komen + oogcontact maken

• Leerling integreren in taakpresentatie

• Hulp aanbieden

• Verwijzen naar gemaakte afspraken

• Kort fysiek contact (!)

• Ripple effect
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• Via positieve bekrachtiging van gewenst gedrag willen we ongewenst gedrag 
‘wegduwen’

• Vermijd bekrachtiging van negatief gedrag!!

1. Differentiele bekrachtiging van incompatibel gedrag

2. Differentiële bekrachtiging van alternatief gedrag

3. Differentiële bekrachtiging van ander gedrag

4. Differentiële bekrachtiging van lagere frequenties van storend gedrag
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2. Interventies gebaseerd op + bekrachtiging
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Tabel 9.3. Vormen van differentiële bekrachtiging en enkele voorbeelden 

Differentiële bekrachtiging van incompatibel gedrag 

• Tijdens de taakpresentatie leggen leerlingen hun badmintonracket achter zich op de vloer zodat ze er 

niet mee zwaaien of slaan. 

• Bij een 2v2 moeten leerlingen steeds op een armlengte afstand van elkaar blijven zodat ze geen contact 

kunnen maken. 

• Tijdens het oefenen in standen moeten leerlingen na het uitvoeren van de oefening steeds doorlopen en 

rond de kegel teruglopen in plaats van de kortste weg te nemen. 

• Tegen een leerling die dribbelt met de basketbal vraagt de leraar ‘Wil je de bal vastnemen aub?’ gevolgd 

door ‘Prima, bedankt!’. 
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Differentiële bekrachtiging van alternatief gedrag 

• De leraar reageert enkel op leerlingen die hun vinger opsteken in plaats van door de instructie te praten. 

• Sien krijgt positieve commentaar om het materiaal telkens veilig terug te plaatsen voor haar team in 

plaats van te praten met teamgenoten. 

• Toon applaudisseert na een doelpoging in plaats van te vloeken om een gemiste doelkans.  

• Bij het binnenkomen van de klas voeren leerlingen per twee de opwarming uit in plaats van te staan 

praten met hun partner. 
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Differentiële bekrachtiging van (steeds) lagere frequenties van gedrag 

• Tijdens de actieve leertijd wil de leraar niet meer dan vier fouten tegen de spelregels zien bij Tom. 

• Bij het wandelen naar de turnzaal mag Peter niet meer dan twee keer met zijn turnzakje gooien. 

• Rosalie krijgt vijf rekkertjes rond haar pols. Per keer ze tegen een basketbal trapt geeft ze ééntje aan de 

leraar. 

Differentiële bekrachtiging van ander gedrag 

• Leerlingen krijgen de opdracht om tijdens de taakpresentatie twee minuten niet te praten. 

• Dirk heeft als doel om tijdens de les niet naar het toilet te gaan. 

• Fien heeft als opdracht om niemand aan te raken tijdens elke oefentijd. 

• Manu zal tijdens de les geen enkel scheldwoord gebruiken. 

 



3. Groepsbekrachtiging

• Leerlingen werken in vaste groepen voor
een bepaalde periode

• Koppel dit eventueel aan een periode Sport 
Education

1. Afhankelijke groepsbekrachtiging

2. Onafhankelijke groepsbekrachtiging

3. Wederzijds afhankelijke
groepsbekrachtiging
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Tabel 9.4. Vormen van groepsbekrachtiging en voorbeelden 

Afhankelijke groepsbekrachtiging 

• De teams waarvan de geselecteerde leerling scoort krijgt vijf bonuspunten. 

• De teams waarvan de geselecteerde leerling op tijd uit de kleedkamer is mag de eindactiviteit kiezen. 

Onafhankelijke groepsbekrachtiging 

• De leerlingen die de opwarming afwerken binnen de 10’ na het belsignaal (inclusief omkleden) verdienen 

een ticket voor de loting van het Spotify abonnement. 

• De leerlingen die moeilijkheidsgraad 2 halen tijdens de les toetssalto plaatsen hun naam op de poster in 

de turnzaal. 
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Wederzijds afhankelijke groepsbekrachtiging 

• De teams waarvan iedereen minimaal brons haalt qua parkourniveau mag een selfie nemen en de foto 

in de schoolkrant posten. 

• De teams waarvan iedereen binnen de 5 minuten uit de kleedkamer is en aan de opwarmingsroutine 

werkt verdient één pokerchips. 10 pokerchips geven recht op een gratis toegang tot een lokale fuif.   

 



4. Good behavior game

• Scans van de klas op goed gedrag
• Bij willekeurige signalen (beep, 

trilfunctie telefoon,…)

• Prosociaal gedrag verwerken in 
scores van wedstrijdjes
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Wat ‘kost’ het stellen van negatief gedrag?

• Time out
• Lintje / truitje / rekker aan pols
• Vanaf 2’ en opdrijven
• Pas op dat dit geen bekrachtiger is

• Voorbeeld:
• 1e waarschuwing
• 2e opmerking: Gele kaart dus 3’ bank en leraargesprek
• 3e opmerking: verlies speeltijd

• Geef de consequenties kordaat en neutraal 

• Na afloop consequenties: check besef bij leerling, stel een doel (goed gedrag)

• Communiceer negatieve consequenties bij begin van het jaar
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5. Response cost (negatieve straf)

peter.iserbyt@kuleuven.be 



• Straffen komt constant voor in diverse vormen

• Vb. De bal in het net slaan

• Straffen alleen is niet de juiste oplossing

• Leerlingen leren geen nieuw gedrag

• Het ‘verdringt’ gedrag

• Risico op aversie van jou en de les
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8. Straffen



TOKEN ECONOMIE

In een token economie ‘verdienen’ leerlingen punten/objecten 

voor het vertonen van prosociaal of academisch gedrag

die ze kunnen inwisselen voor expliciete bekrachtigers.
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Een token economy
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Token Economy

1. Bepaal het gedrag wat je wil bereiken

2. Kies je token (bv: poker chips)

3. Selecteer bekrachtigers (beloningen)

4. Bepaal hoe tokens verdiend worden

5. Bepaal de criteria voor het verkrijgen van 
de beloning

6. Maak de uitwisseling ceremonieel, 
belangrijk, cool.

Illustratie: www.sodaplus.be
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1. Selecteer een doelgedrag 

• Wat heeft prioriteit?

• Is dit een basis voor de ontwikkeling van verder positief gedrag?

• Selecteer gedrag dat niet compatibel is met negatief gedrag

• Zorg dat het haalbaar is voor de leerlingen (realistisch)
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Een token economy: 5 stappen
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Juf Sophie is leraar LO in het lager onderwijs. Ze heeft nooit echt problemen gehad met 
orde en storend gedrag maar dit jaar is anders.

Haar derde leerjaar is een klas waar zij veel problemen mee heeft. De kinderen 
luisteren heel moeilijk naar instructies. Ze zijn ook niet in staat om taakgericht te 

werken tijdens het oefenen. 

Juf Sophie heeft al diverse managemenstrategieën ingezet, maar dit leverde geen 
resultaat op. Ze werd geen leraar om constant politieagent spelen en ze voelt zich meer 

en meer gestresseerd.

Haar collega op school stelde voor om een token economy te proberen.
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Een voorbeeld
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Snel reageren op instructie

• Fluitsignaal

• Juf Sophie telt af 5-4-3-2-1

• Leerlingen tellen luidop mee af

• En op ‘0’ staan alle leerlingen vóór de 
juf met ogen op haar en lippen op 
elkaar.

• Prioriteit want < management en > 
lestijd

• Basis voor uitbreiding (vb. Hierna 1’ 
standbeeld voor uitleg)

Taakgericht gedrag tijdens oefentijd

• 3’ oefenen aan de opdracht (timer)

• Minstens 5 keer succesvol uitvoeren 
(doel staat op poster)

• Prioriteit want meer oefenen = meer 
leren

• Basis om te groeien naar langere 
zelfstandigheid
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Stap 1: Doelgedrag selecteren
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Stap 2: Selecteer 
tokens

• Herbruikbaar, cool, aantrekkelijk, niet
duur, niet na te maken

• Ze sturen een fun signaal, en leerlingen
willen ervoor werken

• Punten op een poster kunnen, maar 
‘materiële’ tokens kunnen overhandigd
worden (plechtig!)

• Ze hebben hetzelfde kleur als hun
TEAMkleur
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Stap 2: Selecteer 
tokens
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Juf Sophie kiest voor Poker Chips

• Ze heeft er steeds voldoende in haar
broekzak zitten

• Ze kan ze snel uitdelen tijdens een kort, 
plechtig moment

• De teamkapitein mag deze ontvangen
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Stap 3: Selecteer beloningen 
(bekrachtigers)

• Een beloning is niet hetzelfde als een bekrachtiger
• Beloning: krijg je als prijs
• Bekrachtiger: zorgt voor een toename van een

bepaald gedrag

• Juf Sophie heeft leerlingen met zeer diverse 
interesses. Wat 1 leerling fijn vindt is voor een
andere leerling niet fijn…

• Ze zal dit daarom bevragen aan de leerlingen via 
een vragenlijst
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Activiteiten Sociaal

• Extra speeltijd, keuze activiteit
• Favoriet materiaal mogen gebruiken 
• Activiteit met leraar 
• Vouchers voor sportwedstrijd, bioscoop, locale sportclub,…
• Tijd op smartphone, iPad, TikTok, School DJ, verkleedfeest

• ‘Team van de week’ foto
• ’Wall of Fame’, privileges
• Applaus, toon-/spreekmoment
• High fives, foto in schoolkrant
• Selectie voor rollen
• Keuze Spotify playlist

Eetbaar Materieel Ontsnappen

• Drankje in schoolresto
• (Gezonde) snack 

• Potloden, stiften, kaarten, 
medailles, stickers, boeken, 

• Voucher Spotify, Netflix, 
Sportwinkel, T-shirts

• Vrij van turnkledij, geen 
huiswerk pass, joker voor 
activiteit
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Identificeer bekrachtigers
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Activiteit Wil ik heel erg!
(2 punten)

Wil ik een beetje
(1 punt)

Wil ik niet
(0 punten)

5’ op de trampoline aan het einde van de les

Dansen op een liedje dat we zelf gekozen hebben

Assistant van de leraar zijn voor 1 les

Een positief verrassingsberichtje voor de ouders

TOTAAL
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Laat kinderen de bekrachtigers rangschikken

Voor elke activiteit duid je aan hoe erg je deze activiteit wilt. Kies tussen 
‘heel erg’, ‘een beetje’, of ‘niet’.

Juf Sophie
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Tokens per leerling 
of per team?
• Moeilijk haalbaar individueel

• Werk met vaste teams en speel met team 
spirit

• Als iedereen van het team het gedrag
demonstreert, verdient het team een
pokerchip!

• De kleuren van de poker chips zijn de 
kleuren van de hesjes van de 
leerlingenteams!
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Stap 4: Selecteer een 
bekrachtigingsschema 

• Hoeveel tokens moeten leerlingen verzamelen
voordat ze de bekrachtiger kunnen ‘kopen’?

• Selecteer een REALISTISCH 
bekrachtigingsschema

• Te moeilijk of te makkelijk is een probleem

• Bij de start van de token economy moet het 
uitreiken van tokens EN de bekrachtiger kort op 
het gedrag zitten

• Diverse tokens per les
• Bekrachtiger op einde van les
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Stap 4: Het 
bekrachtigingsschema

Terug naar Juf Sophie --> Snel reageren op 
instructie (verzamelen) en 3’ taakgericht werken
aan een bepaalde stand

• In de volledige les zijn er 5 momenten waarbij ze
leerlingen zal verzamelen

• Er zijn drie tijdsblokken waarbij leerlingen aan
hun stand zullen werken

• Dit zijn 8 kansen op het verdienen van een poker 
chip

• Teams die 6 op 8 halen krijgen de bekrachtiger
aan het einde van de les
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Winkel item Kostprijs

3’ tijd op de trampoline 5 tokens

Spotify playlist met 2 liedjes maken voor 1 les 7 tokens

Favoriet spel tijdens de speeltijd 10 tokens

Activiteit in het nabijgelegen bos 20 tokens

Verkleden voor de les LO 30 tokens

Bezoek van sportheld 50 tokens
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Stap 4: De klaswinkel (alternatief)
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Stap 4: De klaswinkel (alternatief)

Klaswinkel secundair onderwijs 

3 minuten tijd voor smartphone 5 tokens 

5 minuten tijd voor TikTok filmpje 7 tokens 

Voucher van 2 euro voor schoolrestaurant 10 tokens 

Spotify playlist maken voor tijdens de opwarming 20 tokens 

DJ set mogen spelen tijdens de speeltijd 30 tokens 

VIP-arrangement voor de schoolfuif 50 tokens 

 

peter.iserbyt@kuleuven.be 



Stap 5: Het overhandigen 
van bekrachtigers

• Dit moet veel aandacht krijgen – iedereen moet dit
zien

• Feestelijk en plechtig moment

• De bekrachtigers nemen een centrale plaats in 
gym in (trofee)

• Aan het einde van de les

• Juf Sophie gebruikt het als FEEDBACKMOMENT
• Applausjes, sociaal gedrag belangrijk
• Aanwezigheid van belangrijke personen: 

ouders, directie, andere leerlingen

• Maak een groot scorebord of poster waarin
geleverd werk zichtbaar is
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Stap 5: Mystery 
Bekrachtigers (alternatief)

• Leerlingen weten niet wat er juist in 
zit…dit is zeer spannend!

• De bekrachtigers zitten hier ingepakt
in de verpakking
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• Positief gedragsmanagement kunnen definiëren

• Positief gedragsmanagement toepassen via

• Manipulatie van antecedenten

• Manipulatie van consequenties
• Consequenties om positief gedrag te versterken

• Consequenties om negatief gedrag te reduceren
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Afsluiter
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Bedankt
Peter.iserbyt@kuleuven.be
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