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Meergelaagde Gedragsproblematiek  

Als nadere uitwerking van de preventiepiramide (Greenwood, Kratochwill & Clements, 
2008) is de term Meergelaagde Gedragsproblematiek (© Van ’t Schip, 2015) ontwikkeld, om 
een onderscheid te kunnen maken in oorzaak en de ondersteuningsbehoefte van leerlingen 
met gedragsproblematiek. Eventuele synoniemen voor meergelaagdheid zijn: verdichting, 
verwevenheid of complexiteit van gedragsproblematiek. De bijeenkomsten zijn uitgewerkt 
door en voor Velderman.Com. 

De kenmerken van meergelaagdheid zijn: 
-verwevenheid van probleemgebieden (bijv. interactief/instructief) 
-grilligheid/onvoorspelbaarheid van ontwikkelingsverloop 
-terugkerende problematiek 
-aanwezigheid (al dan niet gediagnostiseerd) van kindfactoren (KIJPS-IQ-
temperamentsfactoren) 
- geringe wendbaarheid van aangeleerde strategieën 
-geringe duurzame beklijving van aangeleerde strategieën (zelfhandhaving) 

De preventie-piramide is uitgewerkt in termen van meergelaagde gedragsproblematiek: 
80 %  van de leerlingen heeft geen opvallende signalen, 15% vertoond opvallende signalen 
die ééngelaagd zijn en instructie (onwennigheid) of interactie (onwilligheid) betreffen. Bij 
5% van de leerlingen constateren we meergelaagdheid van problematiek. De specifieke 
ondersteuningsvragen zijn me  er structureel, betreffen zowel instructie als interactie en 
zijn deels ingegeven door onvermogendheid. 
In de ontwikkelde cursus wordt aandacht besteed aan gedegen kennis en begrip van de 
nature en nurture van de leerling in het eerste en tweede opvoedingsmilieu 
(thuis/leefgroep en op school). De leraar reflecteert op zijn eigen nature/nurture en die 
van de leerling en de onderwijssituatie.  
 
Er worden 3 interventiegebieden onderscheiden (van 't Schip, 2014) en voor elk gebied is 
een kijklijst ontworpen waardoor onderwijsprofessionals kunnen reflecteren in hun eigen 
situatie: 
1. Leerlinggericht: mbt individuele afstemming, kennis van kind 
2. Regiegericht: mbt management van het (groepsleer-)proces 
3. Leraargericht: mbt zelfkennis, zelfhandhaving, autonomie 

Bij deze interventiegebieden zijn de volgende thema’s uitgewerkt: 
Bij 1. pedagogische sensitiviteit en -tact, pedagogische stijlen, overdracht-
tegenoverdracht tussen leerling/leraar/assistent,  
Bij 2. onderscheidend signaleren,  kennis van meergelaagde problematiek(comorbiditeit,) 
neutraal-affectieve aanpak, autonomie-bevorderende technieken, eager-to-please-
principes. 
Bij 3. discipline-ladder, begrenzende technieken, time-out/switch, eager-to-please- en 
dempingsprincipes. 
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Inhoudsoverzicht 

Bijeenkomst 1: In de algemene plenaire inleiding wordt het kader geschetst van 

meergelaagde gedragsproblematiek (Van ’t Schip, 2015). Dit zijn complexe 

ondersteuningsbehoeften van leerlingen die vragen om gedegen kennis en begrip van de 

nature en nurture van de leerling in het eerste en tweede opvoedingsmilieu 

(thuis/leefgroep en op school). De leraar reflecteert op zijn eigen nature/nurture en die 

van de leerling en de onderwijsleersituatie. Daarbij worden 3 interventiegebieden 

onderscheiden (Van ’t Schip, 2014): leerlinggericht, regiegericht en leraargericht. Hiervoor 

zijn checklists ontworpen waardoor de leraar kritisch kan reflecteren in de eigen 

werksituatie. Tijdens 2 tot 5 verdiepingsbijeenkomsten worden de 11 thema’s (gedeeltelijk 

of geheel) verdiept waardoor beter begrip van en afstemming op complexe meergelaagde 

gedragsvraagstukken mogelijk wordt. Elke bijeenkomst sluit af met een praktijkopdracht, 

die in de volgende bijeenkomst wordt geïntegreerd. 

Bijeenkomst 2 – 6: Thematische verdiepingsbijeenkomsten rondom de vraagstukken: 

1: Pedagogische sensitiviteit en tact 

2: Onderscheiden van signalen: onmacht, onwil, onwennigheid 

3: Reikwijdte van gedragsveranderende interventies 

4: Eager to please 

5: Dempen 

6: Zelfstandigheidsbevorderende redenen 

7: Affectief neutraal kaderen 

8: Time-out en switch (Velderman, 2007) 

9: Balans regiegericht en individueel 

10: Cognitieve denkstrategieën, bijvoorbeeld TOM-training, PAD en sociale cognitie. 

11: IQ 

 

De basiscursus bestaat uit 3 bijeenkomsten en vraagt 18 studie-uren. De gehele cursus 

bestaat uit 6 bijeenkomsten (36 studie-uren). 

 

De volgende materialen zijn ter ondersteuning beschikbaar bij de nascholing in de vorm 

van bijlagen: 

Kijkwijzer Regiegerichte Interventies  

Kijkwijzer Leerlinggerichte Interventies  

Toelichting Temperamentsfactoren en -dimensies, checklist 

Checklist Leraargerichte interventies 

Literatuurverwijzing 

 

De basiscursus (3 bijeenkomsten) is gevalideerd door Registerleraar (2016), is nu te vinden 

op www.lerarenportfolio.nl  en heeft de code: tV7eCjsHCO 

De complete cursus (6 bijeenkomsten) is gevalideerd door Registerleraar (2016), is nu te 

vinden op www.lerarenportfolio.nl  en heeft de code: RA3668ofb9. 

 

Info: www.velderman.com  e-mail: harry@velderman.com 

telefoon: 06 - 160 170 08 (Harry) 

 

http://www.lerarenportfolio.nl/
http://www.lerarenportfolio.nl/
http://www.velderman.com/
mailto:harry@velderman.com

