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‘Handel preventief in 
plaats van curatief’ 
De rol van de gedragsspecialist lijkt in het basisonderwijs soms onderbelicht.  

Aanleiding voor Beter Begeleiden om in gesprek te gaan met gedragsspecialist 

Anton Horeweg, die verschillende boeken over gedragsproblemen in de klas op 

zijn naam heeft staan.

Interview: Engelien Houben-Feddema

Anton Horeweg:

Foto: Roos Koolen Fotografie
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Je hebt de hbo-opleiding Master Special Educational 
Needs (M SEN) gedragsspecialist gedaan. Wat waren je 
verwachtingen? 
‘Ik schreef mij in omdat ik na jaren voor de klas weer een  
echte opleiding wilde volgen. Ik vond het zo langzamerhand 
nodig om weer kennis te vergaren over de nieuwste ontwikke-
lingen. Ik was dan ook een van de oudste deelnemers.  
Gedrag, en vooral gedrag dat je in de klas vaak niet handig 
vindt, heeft mij altijd bovenmatig geïnteresseerd. Daarom viel 
mijn keuze op deze opleiding. Ik had vooraf nog geen idee 
wat ik ermee in school zou kunnen doen. Tijdens de opleiding 
bleek dat het meer tijd kostte dan ik van tevoren had inge-
schat. De focus was breder en de opleiding ging dieper in op 
gedragsvraagstukken dan ik had gedacht. Langzamerhand ont-
wikkelde zich een helikopterview over de school waar ik werk 
en hoe wij als team met gedrag omgingen. Tot die tijd had ik 
altijd de overtuiging gehad dat onze school best goed bezig 
was. Tijdens de opleiding veranderde mijn beeld. Ik kwam tot 
 de ontdekking dat het absoluut nodig was om meer preven-
tief werken. Ik volgde de M SEN-opleiding met twee collega’s. 
We zaten boordevol ideeën.’

Hebben jullie die ideeën ten uitvoer kunnen brengen?
‘Helaas niet. Het managementteam gaf aan dat er voor ons 
geen formatieruimte was om als gedragsspecialist aangesteld 
te worden. Ik zat echter zo vol kennis en had zoveel ideeën, 
die wilde ik graag delen. Ik vond ook dat iedere leraar deze 
kennis beschikbaar moest hebben, vandaar dat ik een website 
heb opgezet: www.gedragsproblemenindeklas.nl. Een tijdlang 
had ik de hoop dat we later alsnog de gelegenheid zouden 
krijgen om binnen de school met gedrag aan de slag te gaan. 
Dat gebeurde niet.’

We zijn een aantal jaren verder. Hoe zijn je verwachtin-
gen in de praktijk uitgekomen?
‘Mijn verwachting over kennisnemen van de nieuwste ontwik-
kelingen, is tijdens de opleiding ruimschoots overtroffen. Ik 
werd ook echt geïnspireerd door de docenten, van wie ik er 
een wil noemen die echt iets in gang heeft gezet: Kees van 
Overveld. Hij werd voor mij een voorbeeld, want hij koppelde 
praktijkkennis aan theoretisch goed onderbouwde verhalen. Ik 
heb er echt veel geleerd en ben daarna alles blijven lezen op 
het gebied van gedrag. Wat niet uitgekomen is: ik heb geen 
aanstelling als gedragsspecialist gekregen. Dat blijft me verba-
zen, want op veel scholen spelen zaken die te maken hebben 
met gedrag. Dat weet ik, omdat ik regelmatig voor volle zalen 
en met schoolteams over gedrag spreek. Gedragsspecialisten 
zouden op scholen goede diensten kunnen bewijzen.’

Stel dat je een aanstelling als gedragsspecialist op 
jouw school of een andere school had gekregen. Wat 
zou jij dan als eerste doen?
‘Als eerste zou ik de kinderen in kaart brengen waar we ons 
zorgen over moeten maken. Dat zijn in mijn ogen de kinderen 
die vaak op de gang of bij de directie zitten. Ze krijgen een 
preek, beloven het nooit meer te doen en zitten er de volgen-
de week weer. Maar het zijn ook die kinderen die er ongeluk-
kig uitzien, die in hun schulp kruipen. Met die kinderen zou ik 
graag op regelmatige basis in gesprek willen gaan, om uit te 
vinden hoe zij erover denken en wat hun verder zou kunnen 
helpen.’

Wat zou er anders zijn in jouw werk?
‘Als het gaat om gedrag, zou ik me meer met de school als 
geheel bezighouden. Ik zou vaker overleggen met collega’s, 
bijvoorbeeld over groepsvorming en/of het voorkomen van 
probleemgedrag. Het schoolteam zou dan preventief in plaats 
van curatief kijken naar kinderen, groepen of leraren die waar-
schijnlijk extra ondersteuning nodig hebben. Elke school heeft 
leerlingen die te boek staan als moeilijke kinderen. In dat kader 
kun je de moeilijkheden ook vaak voorspellen. 
Ik zou ook meer gesprekken hebben met de kinderen die vaak 
in moeilijkheden komen. Dat had ongetwijfeld nuttige infor-
matie opgeleverd, daar ben ik van overtuigd. Informatie die 
leraren kunnen gebruiken om bijvoorbeeld te voorkomen dat 
leerlingen keer op keer uit de klas verwijderd moeten worden. 
Waarschijnlijk hadden de leraren dan nuttige handvatten gekre-
gen voor en van deze kinderen. Ik zou ook vaker met collega’s 
praten over hun handelen als leraar of over het gedrag van 
kinderen, simpelweg omdat twee mensen samen meer weten 
dan één. Ik zie dit soort gesprekken echt voor me als samen 
praten over gedrag.’

Anton Horeweg

Anton Horeweg is ruim dertig jaar leraar in het 
basisonderwijs en gedragsspecialist (M SEN).  
Hij heeft zitting in expertteams van het project  
Leer-Kracht (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder-  
en Jeugdpsychiatrie (KC KJP). Horeweg heeft  
meerdere onderwijsboeken geschreven.  
Deze maand verschijnt zijn nieuwe boek  
De traumasensitieve school.
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Welke uitdagingen kom je als gedragsspecialist in de 
praktijk tegen? 
‘Hier is een recent voorbeeld. Een basisschool had twee 
moeilijke groepen 5. De leerlingen hadden dus nog een aantal 
jaren te gaan op deze school. In een klas was al een invaller 
vertrokken, omdat het door allerlei omstandigheden niet meer 
ging, maar de klas speelde daar zeker een grote rol in. Ook de 
volgende invaller, met meer dan dertig jaar ervaring, had het 
zwaar. Ze kwam soms niet eens toe aan lesgeven, gaf ze zelf 
aan. Begeleiding was er niet, overleg eigenlijk ook niet. De 
invaller mocht het allemaal zelf oplossen. Over de andere klas 
hoorde je weinig, maar ook die was zeer pittig, zo bleek later. 
Deze leraar had de problemen voor zich gehouden, wilde het 
liever niet ventileren en bleef dus in haar eentje worstelen. 
Aan het eind van het schooljaar werd op aandringen van de 
gedragsspecialist een plan gemaakt. Het voorstel was: mix 
de groepen. De leerlingen blijven even druk, maar door een 
veranderende dynamiek heb je kans op een beter resultaat. 
Daarnaast moesten de leraren die op dat moment de klas-
sen draaiden, de plattegrond voor het jaar erop maken. Zij 
wisten welke combinaties van kinderen ongewenst waren 
en kwamen zo tot een optimale indeling. In de groepen zaten 
kinderen met meer dan gemiddeld moeilijk gedrag. Er moest 
ook een plan van aanpak worden opgesteld, samen met 
directie, intern begeleiders en alle leraren die met de groepen 
te maken hadden. Er waren veel vragen: Welk gedrag verto-
nen de leerlingen precies? Wat doen we als…? Hoe kunnen 
we voorkomen dat ze dit gedrag gaan vertonen? Als er soms 
niet te werken valt, hoe komt dat dan? Wanneer vinden wij dat 
er wel te werken valt? Wat is ons doel? Wanneer evalueren 
we? Betrekken we ouders erbij? Zo ja, wie nodigt ze uit? Wat 
vertellen we? Als de leraren met kinderen moeten praten over 
gedrag, wanneer dan? 

De directie stemde in met het plan van aanpak, zo zou het 
gebeuren. Helaas gebeurde er vervolgens bijna niets van dit 
alles. De groepen werden gemixt, en klaar. Ik denk dat de 
adviezen van de gedragsspecialist hadden kunnen bijdragen 
aan een soepeler start. Jammer dat in dit geval de expertise 
van de gedragsspecialist niet is gebruikt.
Een ander voorbeeld. Een meisje werd vaak de klas uit ge-
stuurd, omdat ze geregeld ontzettend boos was. Ik heb gezien 
hoe boos ze werd en begreep waarom ze op dat moment 
nauwelijks in de klas te handhaven was. In een gesprek met 
mij legde ze uit dat ze het gevoel had dat de hele wereld tegen 
haar was en dat niemand haar geloofde, ze kreeg toch altijd de 
schuld. Dat was haar perceptie. Ze vulde aan dat dit ook thuis 
gebeurde. Ze kwam uit een samengesteld gezin met veel pro-
blemen. Haar wereldbeeld was: ik kan op niemand rekenen. 
Zwakheid was volgens haar fataal, dus koos ze de aanval. Ze 
liet niemand dichtbij komen, want ze dacht dat ze toch in de 
steek gelaten zou worden.’

Foto: Educampus

‘De uitdaging is om van de school 
een veilige haven te maken’

Ik adviseerde de leraar om haar een brief te schrijven waarin 
hij zou uitleggen dat het bij zijn werk hoorde om soms grenzen 
te stellen aan verkeerd gedrag, maar dat dit niet betekende 
dat hij het meisje niet geloofde of tegen haar was. En dat hij 
beloofde haar altijd eerlijk te zullen behandelen. 
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In de brief stond het dus zwart op wit. Het meisje, met een 
zeer sterke drang tot autonomie, mocht zelf weten of ze de 
brief ging lezen of niet en of ze erop zou reageren. Ze kreeg 
hem mee in een dichte envelop, onopvallend. 
Toen de leraar haar na het weekend vroeg of ze de brief 
gelezen had, was het antwoord: ja. Verder niets. Maar sinds 
die brief zijn er vrijwel geen uitbarstingen meer geweest. Ik 
denk echt dat deze interventie daaraan heeft bijgedragen. De 
uitdaging is dus om van de school een veilige haven te maken. 
Dat kun je doen door samen met leraren (en kinderen) over 
situaties te praten. Moeilijkheden moet je proberen voor te 
zijn. En als ze er zijn, moet je oplossingen verzinnen die alle 
partijen recht doen. Je moet als school dus niet reactief hande-
len, maar proactief.’

Wat doe jij nu met wat je in de opleiding hebt geleerd?
‘Ik vond de kennis die ik heb opgedaan zo belangrijk, dat ik 
een platform heb gezocht om deze te delen. Zoals eerder 
opgemerkt, heb ik een website gemaakt met informatie die 
leraren letterlijk de volgende dag kunnen gebruiken in hun han-
delen voor de klas. Uiteraard met de kanttekening dat werken 
aan gedrag altijd maatwerk is. Er zijn geen standaardrecepten 
voorhanden. Je moet uitzoeken wat werkt bij elk specifiek 
kind, elke afzonderlijke leraar en elke willekeurige situatie. 
Twee jaar nadat ik de opleiding had voltooid, vroeg een uitge-
ver mij of ik over deze materie een boek kon schrijven. Na lang 
aarzelen heb ik dat gedaan. Het boek sloeg aan, bleek goed 
bruikbaar. Daarna volgden er nog een paar. Inmiddels zijn de 
boeken verplichte literatuur bij veel onderwijsopleidingen. Mijn 
opgedane kennis wordt nu massaal gedeeld en gebruikt: een 
mooier compliment kan ik niet krijgen. Die sneeuwbal is nog 
aan het rollen: ik geef lezingen en trainingen door het hele 
land, zit in de expertgroepen van het NCOJ en KC-KJP en kom 
op veel scholen. Voor een belangrijk deel gebruik ik de kennis 
van de M SEN-opleiding. Blijkbaar werkt dat.’

Hoe gebruik je de theorie in de dagelijkse praktijk?
‘Het allerbelangrijkste dat ik heb meegenomen van de 
opleiding, is de noodzaak om te reflecteren op het eigen 
handelen. Dat breng ik iedere dag in de praktijk. Als een kind 
druk is, komt dat dan door mijn te vage uitleg? Heb ik wel een 
duidelijke gedragsverwachting gegeven? Sluit de opdracht wel 
aan bij de leerling? Vraag ik te veel van het kind? Kan ik wel 
verwachten dat het zo lang aan het werk blijft? Is er thuis iets 
aan de hand? 
Daarnaast besteed ik veel aandacht aan preventie, aan het 
werken met sociaal-emotioneel leren (SEL) en het goed krijgen 
en goed houden van het groepsklimaat. Twee zaken die ontzet-
tend belangrijk zijn, omdat ze probleemgedrag voor een groot 
deel kunnen voorkomen.’ 

In de materialenbank op www.lbbo.nl vind je onder 
meer de volgende artikelen over gedrag:
– De omgang met druk en ongeconcentreerd gedrag 

in de klas (april 2017)
– Recensie: ‘Gedragsproblemen in de klas in het 

voortgezet onderwijs’ (maart 2017)
– Interview: Kees van Overveld over sociaal-emotio-

neel leren (maart 2017) Tip

Engelien Houben-Feddema is werkzaam als ib'er en rt'er in het basisonderwijs. 
Daarnaast is zij bestuurslid van de LBBO en redactielid van Beter Begeleiden.
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Je zegt dat je vaak vragen over passend onderwijs 
krijgt. Wat vind jij daar eigenlijk van?
‘Passend onderwijs is een goed streven, alleen denk ik dat 
je daarbij niet de vraag moet stellen wat een zogenaamde 
afwijkende leerling nodig heeft. Volgens mij moet je aan de 
basis beginnen: hoe gaan we ons onderwijs zo inrichten dat 
alle leerlingen mee kunnen doen? Om die basis te verande-
ren, moet ons onderwijs op de schop. Hoe je dat dan moet 
vormgeven, daar kan ik meerdere artikelen over schrijven. 
Eerst moet het besef doordringen dat de huidige vorm niet 
echt voldoet.’

‘Als een kind druk is, komt dat 
dan door mijn te vage uitleg?’

Doe jij alles wat je adviseert ook zelf in je klas?
‘Deze vraag krijg ik geregeld en het is natuurlijk een mooie 
gewetensvraag. Het antwoord is nee. Natuurlijk probeer ik 
deze belangrijke zaken altijd voor elkaar te krijgen. Maar ik 
ben ook maar gewoon een mens, een leraar met een klas die 
soms geen zin lijkt te hebben. En dan kan het gebeuren dat 
ik niet die kalme leraar ben die ik op dat moment zou moeten 
zijn. Dat gebeurt iedereen wel eens. Dat is ook niet erg. Als 
je er maar over nadenkt hoe dit zo ver heeft kunnen komen 
en hoe je het de volgende keer kunt voorkomen. Preventief 
leerkrachthandelen, noem ik dat. Tot slot wil ik graag nog mijn 
belangrijkste boodschap meegeven: kinderen met probleem-
gedrag proberen het ook gewoon goed te doen. Alleen lukt 
het hen (nog) niet.’


