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Werkwijze gedragsspecialisten

Doel

Leerkracht signaleert een leerling die
extra ondersteuning nodig heeft

Leerling wordt aangemeld bij de
Adviseur Passend Onderwijs (APO) via
de Intern Begeleider

De APO meldt de leerling aan bij de
gedragsspecialist. Dan volgt een
startgesprek tussen de ouders, de
leerkracht en de specialist.

Er wordt een plan van aanpak gemaakt en
de specialist gaat de leerling begeleiden

Inleiding
Sinds de komst van passend onderwijs in 2012 en de
toevoeging van de zorgplicht van scholen in 2014, is er in
diverse nationale rapporten (Smeets et al., 2015; Van der Woud
& Beliaeva,2015) naar voren gekomen dat leerkrachten moeite
ervaren in de omgang met gedragsmoeilijke leerlingen. Om
leerkrachten te ondersteunen bij het lesgeven aan
gedragsmoeilijke leerlingen hebben heeft STAIJ gezocht naar
een manier waarop leerlingen begeleid kunnen worden op
zorgniveau drie. Binnen STAIJ zijn gedragsspecialisten
aangesteld die individuele leerlingen binnen scholen begeleiden
door middel van een gedragsinterventie. Anekdotisch bewijs
suggereert dat deze werkwijze effectief blijkt. Echter ontbreekt
hiervoor nog wetenschappelijk bewijs.

Onderzoeksvraag
In hoeverre blijkt de werkwijze van de
gedragsspecialisten effectief in het bevorderen van het
sociaal-emotioneel gedrag en de leerkracht-leerling
relatie en welke factoren dragen bij aan de
effectiviteit?

Methode

Uitkomsten

Participanten
Aan dit onderzoek hebben 5 leerlingen (n = 5)
van gemiddeld 5,2 jaar oud (SD = 1,94, range 4
- 9). De leerlingen die meededen zijn om
verschillende redenen aangemeld. Leerling 1 en
3 zijn aangemeld vanwege externaliserend
probleemgedrag en leerling 2, 4 en 5 wegens
internaliserend probleemgedrag.
Meetinstrumenten
Voor deze vragenlijst is gebruik gemaakt van
verschillende gevalideerde vragenlijsten:
De Nederlandse versie van de Strength and
Difficulties Questionnaire (SDQ; Van
Widenfelt et al., 2003)
De verkorte versie van de LeerkrachtLeerling Relatie Vragenlijst (LLRV;
Koomen et al., 2012)

Onderzoeksdesign

Onderzoeksresultaten

In Figuur 1 is het onderzoeksdesign weergeven. Hierin is
zichtbaar dat huidig onderzoek bestaat uit een voor- en
nameting en wekelijkse metingen.

Leerling 1
De leerling (jongen, 4 jaar) is aangemeld wegens
externaliserend probleemgedrag. Er is geen
klinisch relevant gemeten na afloop van de
interventie.
Leerling 2
De leerling (jongen, 4 jaar) is aangemeld vanwege
grote moeite met stilzitten en het afmaken van
werk (externaliserend probleemgedrag). Bij deze
leerling is geen klinisch relevant effect gemeten op
sociaal-emotioneel gedrag. Overigens is er wel een
significant negatief effect gemeten op de mate van
conflict (-2,81) in de leerkracht-leerling relatie.
Leerling 3

Discussie
Voorafgaand aan het onderzoek is een
meetinstrument ontwikkeld voor leerlingen
boven de zes. Echter is maar een van de
participanten boven de zes jaar oud. Er is
daarom voor gekozen om uitsluitend de
leerkrachtrapportage te gebruiken.
Daarnaast is het interpreteren van de data
complex geworden door missende data, zoals
de voormeting bij leerling 4 en missende
wekelijkse metingen.
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Tabel 1 illustreert de effecten op SociaalEmotioneel gedrag. Daarnaast is in Tabel 2
zichtbaar wat het effect is geweest op de
Leerkracht-Leerling relatie.

Conclusie
De resultaten van deze case study leveren in
beperkte mate bewijs voor de effectiviteit van
de werkwijze van de gedragsspecialisten van
STAIJ.
Wegens de omvang van dit onderzoek (n = 5)
en de diverse werkwijzen van de specialisten
kan er op basis van huidig scriptie moeilijk
een conclusie worden getrokken.

De leerling (jongen, 4 jaar) is aangemeld wegens
internaliserend probleemgedrag (onzekerheid en
moeite met doorzetten). Bij deze leerling heeft de
interventie geresulteerd in een afname van
externaliserend probleemgedrag (1,06) en een
significant verschil in internaliserend gedrag (3,24)
en pro-sociaal gedrag (3,29). Ook is er bij deze
leerling een afname in nabijheid (2,61) en een afname
in afhankelijkheid (2,48) gevonden.
Leerling 4
Deze leerling (jongen, 5 jaar) is aangemeld vanwege
internaliserend probleemgedrag. Wegens missende
data is er voor deze leerling geen effect berekend.
Leerling 5
Deze leerling (jongen, 9 jaar) is aangemeld vanwege
een achterlopende sociaal-emotionele ontwikkeling.
De specialist geeft aan dat hij daarom moeite heeft
met contact met klasgenoten. Bij deze leerling is er
een significante afname gemeten op externaliserend
gedrag door de leerkracht (3,18) en leerling (2,39).
De leerkracht heeft ook een significant verschil
gerapporteerd op internaliserend probleemgedrag
(-2,09). Bij deze leerling is geen klinisch relevant
effect gemeten in de leerkracht-leerling relatie.

