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Samenvatting 
 
Hoe komt antisociaal/agressief gedrag bij jongeren? Hoe ontstaat dit? En wat kan er aan 
gedaan worden? Met behulp van een literatuuronderzoek en enquête is het duidelijk dat er 
meerdere oorzaken zijn. Een paar belangrijke oorzaken zijn: De omgeving, ouders en de 
sociaal economische status. 
Wanneer de sociaal economische status wat lager is komen er meer gedragsproblemen bij 
jongeren voor. Ook de opvoeding van de ouders en de contacten met leeftijdsgenootjes zijn 
belangrijk. Gelukkig zijn er genoeg interventies die het mogelijk maken om 
antisociaal/agressief gedrag bij jongeren te verminderen of te verhelpen. Rots & Water en Held 
zonder geweld zijn twee mooie interventies om het gedrag aan te passen bij jongeren.  
Voor een vervolg onderzoek is het belangrijk dat de enquête meer gericht is op één onderwerp. 
Nu zijn er veel algemene vragen gesteld waardoor h  
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Inleiding 
 
Naar aanleiding van antisociaal gedrag bij jongeren is dit onderzoek gestart. 
- Wat zijn factoren die een rol spelen bij het ontstaan van antisociaal/agressief gedrag bij 
jongeren? 
- Welke uitingsvormen, op welke manieren en in welke ‘setting’ uit de agressie zich bij 
jongeren? 
- Wat zijn mogelijke interventies en beschermende factoren die een rol spelen bij het 
verminderen van antisociaal/agressief gedrag bij jongeren? 
 
Dit zijn de drie hoofdvragen die binnen dit onderzoek worden beantwoord aan de hand van 
literatuur en observaties. Ook worden er resultaten beschreven van een gehouden enquête bij 
een ZMOK (zeer moeilijk opvoedbare kinderen) school. Deze resultaten zullen vergeleken 
worden met het literatuuronderzoek. 
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Literatuuronderzoek 
 

Onderzoeksvraag 1 

Wat zijn factoren die een rol spelen bij het ontstaan van antisociaal/agressief gedrag bij jongeren? 

Extreem laag geboortegewicht 

Extreem laag geboortegewicht is een volgend factor wat er toe kan dragen dat kinderen 
gedragsproblemen ontwikkelen in hun jeugd1. Dit is uit een onderzoek gebleken dat gehouden 
is in vier landen, namelijk Amerika, Canada, Duitsland en Nederland. Daarbij is onder 
Wanneer men naar de cijfers van de Nederlandse kinderen kijkt kan men verschillende zaken 
opmerken.  Ten eerste vertonen Nederlandse jongens met ELGG ( Extreem Laag Geboorte 
Gewicht ), waarschijnlijk meer delinquent gedrag dan Nederlandse meiden. Meiden vertonen 
daarentegen waarschijnlijk meer teruggetrokken gedrag, en zijn meer nerveus. 
 
Als laatste vertonen Nederlandse kinderen, zowel jongens als meisjes meer probleemgedrag 
ten opzichte van kinderen met een normaal ELGG in Nederland. Daarbij komen klachten zoals 
depressiviteit naar voren. 
 
Dat ELGG invloed heeft op probleemgedrag wordt bevestigd door een soortgelijk onderzoek. 
Dit is een onderzoek dat is uitgevoerd onder ruim 5000 kinderen2. Aan de hand van een 
vragenlijst werd het mogelijke probleemgedrag in kaart gebracht. Uit  de verzamelde gegevens 
is naar voren gekomen dat agressie waarschijnlijk meer voorkomt bij kinderen met een ELGG, 
dan bij kinderen met een normaal gewicht.  
 
De reden waarom een kind ELGG kan hebben ligt volgens het onderzoek waarschijnlijk aan 
verschillende factoren. Wanneer de moeder alleenstaand is, zich in een lage sociale klasse 
bevindt en rookt, heeft het kind meer kans op ELGG. Het gegeven dat het slecht is wanneer 
een moeder rookt tijdens de zwangerschap, wordt ook weer bevestigd door een ander 
onderzoek onder ruim 1300 moeders.3 Uit het onderzoek van Kelly et. Al2 is vooral een 
alleenstaande ouder de grootste oorzaak voor een lage ELGG. 
Dit gegeven wordt weer ondersteunt door een ander onderzoek. Suess et al. 1992 stelde dat een 
kind beide ouders nodig heeft om “vaardigheden” te ontwikkelen. In het onderzoek komt naar 
voren dat het kind beter conflicten kan oplossen wanneer het op 12 en 18 maanden een goede 
band had met de vader.4 
 

Bestraffende houding van de ouders 

Uiteraard is er nooit één oorzaak voor het probleemgedrag wat kinderen vertonen. De oorzaak 
van probleemgedrag vindt zich in verschillende soorten oorzaken, endogeen en exogeen. Uit 
onderzoek blijkt dat agressie onder tweejarigen vooral de oorzaak is van een bestraffende 
houding van de ouders ten opzichte van het kind.5 Over deze bestraffende houding kan nog 

                                                      
1
 Behavioural problems in children who weigh 1000g or less at birth in four countries. 

2
 Birthweight and behavioural problems in children: a modifiable effect? 

3
 Increase in child behavior problems resulting from maternal smoking during pregnancy. 

4
 Effects of infant attachment to mother and father on quality of adaptation in preschool: From dyadic tot individual 

organization of self. 
5
 Preventing emotional and behavioural problems: the effectiveness of parenting programmes with children less 

than 3 years of age. 
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het volgende gezegd worden. Ten eerste hoeft de bestraffende houding zich niet voor te doen 
wanneer het kind al probleemgedrag vertoont. Het is de oorzaak van probleemgedrag wanneer 
het kind zelf nog geen probleemgedrag vertoont, maar ook wanneer dat wel het geval is. Een 
exogeen factor dus. 
Deze bestraffende houding kan overigens ook aangehouden door andere “verzorgenden” 
binnen de omgeving van het kind zoals grootouders, voogden of binnen een pleeggezin. 
Ten tweede , volgens onderzoek, kan het gedrag van het kind en de ouders elkaar verergeren1. 
Volgens het onderzoek zorgt, nadat is bevestigd dat het kind gedragsproblemen vertoont, de 
stress die ouders krijgen door het probleemgedrag van het kind, het probleemgedrag van het 
kind weer verergert. De relatie tussen het gedrag van het kind en de stress van de ouders zit 
dus in een opwaartse spiraal. Een exogeen factor. 
Een endogene factor van de oorzaak kan, volgens onderzoek, ook een 
ontwikkelingsachterstand zijn.2 
Aan de hand van het CBCL ( Child Behaviour Checklist ).  Een vragenlijst, die door de ouders 
wordt ingevuld,  waarbij er gelet wordt op intern gedrag dat eigen is van het kind, en extern 
gedrag wat zich naar buiten toe manifesteerd. Een voorbeeld van intern gedrag is 
teruggetrokken zijn, en een voorbeeld van extern gedrag is agressie. Uit deze vragenlijst is naar 
voren gekomen dat ouders van kinderen met een ontwikkelingsachterstand veel meer 
aangeven dat hun kind probleemgedrag vertoond. 
 
Binnen hetzelfde onderzoek is er nog een vragenlijst gehanteerd, namelijk de Family Impact 
Questionnaire ( FIQ ). Ook deze vragenlijst werd ingevuld om na te gaan wat voor impact het 
gedrag heeft op het gezin.  Ook bij deze vragenlijst kwam naar voren dat de ouders van 
kinderen met een ontwikkelingsachterstand meer aangeven dat hun kind gestresst was, en dat 
de ouders het moeilijk hebben. 
 

Rokende ouders 

Als volgend exogene factor blijkt uit Nederlands onderzoek dat roken ook invloed heeft op het 
ontwikkelen van gedragsproblemen.2 Binnen dit onderzoek is ook gebruik gemaakt van de 
CBCL, waaruit blijkt dat kinderen, zowel jongens als meisjes, met rokende moeders hoger 
scoren op de schaal dan kinderen zonder een rokende moeder. Deze schaal betreft alle 
gedragingen die binnen de CBCL gehanteerd worden. Dus zowel intern als extern gedrag. 
 

Sociaal economische status 

Als exogene factor kan sociaal economische status ook een rol spelen. In een onderzoek uit 
Zweden, die gebruik heeft gemaakt van dezelfde vragenlijst ( CBCL ), blijkt dat kinderen uit de 
lagere sociaal economische klasse een hogere score hebben wat betreft intern gedrag dan 
kinderen met een hogere sociaal economische status.3 Dit intern gedrag betreft niet alleen 
teruggetrokkenheid maar ook nerveusiteit en depressieve symptomen. Daarnaast vertonen de 
kinderen met een lage sociaal economische status ook meer deliquent gedrag, dan kinderen 
met een hogere sociaal economische status. 
 
  

                                                      
1
 Pre-school children with and without developmental delay: behaviour problems and parenting stress 
over time. 
2
 Increase in child behavior problems resulting from maternal smoking during pregnancy 

3
 Social competence and emotional/behaviour problems in 6-16 year-old Swedish school children 
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Gedrag ouders 

Het gedrag van ouders speel een belangrijke rol in het ontstaan van antisociaal/agressief 
gedrag bij jongeren. Dit blijkt in het volgende artikel :Parents anticipating misbehaviour. An 
observation study of strategies parents use to prevent conflict with behaviour problem 
children.1 
Het artikel gaat grotendeels over het gedrag wat kan ontstaan tijdens het opruimen  van 
bijvoorbeeld speelmateriaal. Er is gekeken naar wat er gebeurd met het kind als een ouder hem 
hierop wijst. Moeders bleken vaker te onderhandelen als vaders. Bij moeders was de reactie 
dus vaker, agh doe het opruimen maar straks. Vaders waren hier een stuk strenger in.  
Uit  Dit artikel blijkt dat het niet belangrijk is wat je tegen een kind zegt, maar de timing 
wanneer dit gebeurd. Het gaat er om het gedrag van het kind van te voren te zien en hierop in 
te spelen. Als dit soort gedrag door de ouders wordt toegepast, is er een kleinere kans op 
probleemgedrag op latere leeftijd. Vaak werd er  dan gezegd, over een halfuurtje gaan we eten 
dus denk je erom dat je gaat opruimen. Anders moeders zeiden meteen dat ze gingen eten en 
dus had het kind amper tijd om te wennen aan het idee en hierdoor gaan veel kinderen de 
discussie aan.  
 

Relaties 

Contact hebben met leeftijdsgenoten en met betekenisvolle anderen speelt ook een rol voor 
het kind m.b.t. het antisociaal gedrag. Het artikel Externaliserd probleemgedrag  en opvoeding 
bij kinderen van 4 tot 9 jaar heeft hier onderzoek naar gedaan.2   
Externaliserd probleemgedrag wordt gebruik voor gedrag wat storend, niet wenselijk en 
agressief zijn. Vaak lijdt dit op latere leeftijd tot jeugddelinquetie en op latere leeftijd tot een 
anti/sociale leeftijl. Tot de leeftijd van 4jaar hebben onderzoekers geen significante verschillen 
waargenomen in het externaliserend probleemgedrag tussen jongens en meisjes. 
In de kleutertijd is de kans op probleemgedrag het grootst en dit daalt naarmate de leeftijd 
ouder wordt.  
De onderzoekers zeggen dat dit gedrag bij veel kinderen blijkt en dan langzaam afneemt. Een 
ander punt is, dat de vader minder probleemgedrag herkennen dan moeders. Dit ligt, volgens 
de onderzoekers, aan de tijd die beschikbaar is.  
De grootste afname werd gevonden bij de overgang naar het eerste leerjaar (groep 3). De 
feedback van leeftijdgenoten en het groeiend aantal relaties met betekenisvolle anderen leidt 
tot een toenemend inzicht in de sociale regels en het verwerven van andere strategieën om 
conflicten op te lossen. Ook dit kan resulteren in een afname van externaliserend 
probleemgedrag. 
 

Erfelijk 

 
Behaviour fenotype(phenotype) komt uit de dierenobservatie. 3 
Niemand twijfelt er aan dat een minder leer niveau een sterke reden is voor criminaliteit.  Het 
gaat erom als een kind een gedragstoornis heeft, dat dit zo snel mogelijk wordt vastgesteld.  
Uit dit onderzoek wordt er geconcludeerd dat gedragstoornissen niet altijd erfelijk is. 

  

                                                      
1
 Parents anticipating misbehaviour. An observation study of strategies parents use to prevent conflict 
with behaviour problem children, 
2
 Externaliserd probleemgedrag  en opvoeding bij kinderen van 4 tot 9 jaar. Peter Prinzie. 

3 Behavioural phenotypes 
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Onderzoeksvraag 2 

Welke uitingsvormen, op welke manieren en in welke ‘setting’ uit de agressie zich bij jongeren? 

 
Uit onderzoek met behulp van de Child Behaviour Checklist  onder drie en vierjarigen is 
gebleken dat er verschillende gedragingen vertonen1.  Gedragingen zoals aandachtsproblemen, 
aggresie en teruggtrokkenheid zijn de meest voorkomende gedragingen. Zowel de vader als 
moeder die de lijst hebben ingevuld komen op deze punten met elkaar overheen. Een 
onderzoek uit het buitenland bevestigd dit. In Zweden is een soortgelijk onderzoek uitgevoerd 
met dezelfde vragenlijst. Hier kwam ook naar voren dat kinderen op jongere leeftijd ( 6-11 jaar ) 
meer agressiviteit vertonen dan het geheel van de onderzochte kinderen ( 1308 kinderen in de 
leeftijdsklasses 6-11 jaar en 12-16 jaar ). 
 
Ten eerste vertonen Nederlandse jongens met ELGG ( Extreem Laag Geboorte Gewicht ), 
waarschijnlijk meer delinquent/agressief gedrag dan Nederlandse meiden.  
Als laatste vertonen Nederlandse kinderen, zowel jongens als meisjes meer probleemgedrag 
ten opzichte van kinderen met een normaal ELGG in Nederland. Daarbij komen klachten zoals 
depressiviteit naar voren. 
 
Hieronder worden een aantal punten weergegeven uit het artikel preventieve aanpak van 
gedragsproblemen bij kinderen: een uitdaging voor kind en gezin.2 
- neurologische of neuropsychologische kenmerken het temperament beïnvloeden. Kinderen 
met zowel ADHD als gedragsproblemen een zogenaamd moeilijker temperament. 
(bijvoorbeeld: sneller geïrriteerd) dan kinderen met enkel ADHD. 
- Temperamentskenmerken en neuropsychologische tekorten binnen het kind kunnen leiden 
tot impulsiviteit en problemen met emotionele zelfcontrole in de kleutertijd.  
Deze problemen kunnen op hun beurt leiden tot aanhoudende gedragsproblemen. 
- Gezinsfactoren die het risico op het ontwikkelen van gedragsproblemen vergroten, zijn onder  
meer een gebrek aan opvoedingsvaardigheden bij de ouders, zoals inconsequent en fysiek  
straffen, weinig positieve ouderlijke betrokkenheid of een gebrek aan opvolging en  
supervisie door de ouders. 
- Coërcieve ouder-kindinteracties versterken het agressieve gedrag van het kind en  
beperken het kind in zijn vaardigheden om problemen op te lossen en om sociale cues te 
verwerken.  
 

  

                                                      
1 Birthweight and behavioural problems in children: a modifiable effect? 
2 Preventieve aanpak van gedragsproblemen bij kinderen: een uitdaging voor kind en gezin. 
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Onderzoeksvraag 3 

Wat zijn mogelijke interventies en beschermende factoren die een rol spelen bij het verminderen 

van antisociaal/agressief gedrag bij jongeren? 

 

Rots en water1: 

 
Een psychofysieke training voor jongens 
 
Korte inhoud 
Het Rots en Water programma is een weerbaarheidsprogramma met een meervoudige 
doelstelling en een breed pedagogisch perspectief. Er wordt met een psycho-fysieke didaktiek 
gewerkt waarin met behulp van veel fysieke oefeningen mentale en sociale vaardigheden 
aangeleerd worden. De termen rots en water staan respectievelijk voor standvastigheid en 
flexibiliteit, terug te vinden in de oosterse gevechtskunsten karate en tai-chi. In Rots & Water 
zitten elementen van deze sporten, waarbij jongeren juist wordt geleerd dat je er in een 
bedreigende situatie niet meteen op los slaat.  
De thema’s zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Hierop voortbouwend is het 
mogelijk aandacht te hebben voor de thema’s veiligheid, integriteit, assertiviteit, 
communicatie, en het vinden van een eigen weg (innerlijk kompas) dat met anderen verbindt 
en richting geeft (solidariteit en spiritualiteit). Het thema solidariteit vervult een belangrijke 
functie en heeft een direct verband met een zich dan sterker ontwikkelend besef van waarden, 
normen en omgangsvormen. 
 
Visie / uitgangspunten 
Omdat jongens zo energiek en daadkrachtig zijn, en in de regel meer moeite hebben om zich 
in woorden uit te drukken, is gekozen voor een psychofysieke werkwijze. Dit betekent dat 
vaardigheden op de eerste plaats via fysieke oefeningen worden aangeboden, waarna een 
transfer wordt gemaakt naar sociale en mentale vaardigheden. 
Doel van de methodiek 
Het doel van het Rots en Water progamma is jongens te leren hun energie op een positieve 
manier in te zetten en hen zelfrespect en respect voor anderen bijbrengen. Jongens worden 
ondersteund bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden, innerlijke kracht, morele 
ontwikkeling en richtingsgevoel. 
Doelgroep 
Rots en Water is ontwikkeld als een seksespecifiek programma voor jongens binnen de 
bovenbouw van het basisonderwijs (basisprogramma); binnen het voortgezet onderwijs (basis 
en vervolgprogramma); jeugdhulpverlening en jeugddetentie.  
De ervaring heeft echter geleerd dat meisjes ook veel profijt en plezier beleven aan het 
programma. Voor meisjes (en ook voor sommige jongens) is een extra bouwsteen aan het 
programma toegevoegd: leren in actie te komen in een bedreigende of stressvolle situatie.  
Het programma komt het best tot zijn recht als met afzonderlijke jongens- en meisjesgroepen 
wordt gewerkt.  
De eerste 8 lessen van de cursus zijn geschikt voor jongeren vanaf 9 jaar (bovenbouw 
basisschool). De laatste 6 lessen zijn gericht op de thema's seksualiteit, zelfverwezenlijking en 
spiritualiteit, en daarom beter geschikt voor jongeren van 13 à 14 jaar en ouder.  
Vanwege de psychofysieke werkwijze is deze methode ook geschikt voor allochtone jongens. 
Reikwijdte tot nu toe 

                                                      
1
 www.huiselijkgeweld.nl  

http://www.huiselijkgeweld.nl/
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Startdatum: In 1993 startte Freerk Ykema met de ontwikkeling van het Rots en Water 
programma voor het onderwijs en jeugdhulpverlening 
Looptijd: doorlopend. Op jaarbasis worden verspreid over 6 landen meer dan 30 driedaagse 
trainingen georganiseerd en een veelvoud aan kortere presentaties. 
Toepassingsgebied: Verspreid over verschillende landen (waarbij Australië prominent 
aanwezig is) zijn inmiddels meer dan 4000 docenten getraind. In Nederland op dit moment 
500 docenten. Elk jaar komen daar 150 bij. 
Aansluiting bij interne activiteiten: Op scholen worden de trainingen veelal gegeven door 
docenten lichamelijke oefening en/of leerlingbegeleiders of schoolpsycholoog. Er zijn 
koppelingen te maken naar lessen levensbeschouwing, maatschappijleer, biologie 
(seksualtiteit) en vanzelfsprekend mentorlessen. 
 
Mogelijkheden voor overdracht 
Om docenten en begeleiders op te leiden als trainer van Rots en Water programma is er een 
driedaags trainersprogramma. Deelnemers ontvangen een certificaat en worden opgenomen in 
een database. Na het behalen van het certificaat zijn zij in staat met alle 14 lessen van het 
programma te werken binnen de pedagogische setting waarin zij werkzaam zijn. De expertise 
van de Rots en Water docenten wordt via herhalingstrainingen en jaarlijkse congressen op een 
steeds hoger niveau gebracht. Dit heeft geresulteerd in een kernteam van docenten die voor 
verschillende presentaties door het Rots&Water Instituut worden ingezet. Contacten en 
expertise uitwisseling wordt verder versterkt door de aanwezigheid van een nationale en een 
internationale emailgroep waarin gecertificeerde docenten elkaar bevragen en ondersteunen. 
 
Materialen 
Rots & Water Praktijkboek, met 14 uitgeschreven lessen.ISBN 90 666 5 459 7, Freerk Ykema, 
uitgeverij SWP, 2002, Amsterdam 
Het Rots & Water perspectief, basisboek/theorieboek ISBN 90 6665 458 9 / Freerk Ykema, 
uitgeverij SWP, 2002, Amsterdam. 
Videoband Rots & Water Basisoefeningen , 2002. St. Maarten: Rots & Water Instituut 
 
Evaluatieonderzoek 
Er zijn door verschillende scholen en instellingen diverse evaluaties gedaan naar de effectiviteit 
van het Rots&Waterprogramma. Op het Rots&Watercongres van 8 december 2004 zijn enkele 
evaluaties, gemaakt binnen onderwijs en de Geestelijke Gezondheidszorg, bekend gemaakt. 
Geen van deze evaluaties is van wetenschappelijke aard. ZON/MW heeft het plan opgevat een 
wetenschappelijk onderzoek te starten. In Australië heeft het department of Health and Well 
Being geld uitgetrokken om een evaluatie te starten. Op de website zijn enkele kleinere 
evaluaties in te zien. 
 

Taakspel1 

 
Praten tijdens de uitleg, wiebelen op de stoel, met de gedachten elders zijn. In elke klas komt 
wel eens gedrag voor dat niet gewenst is. Het kan storend zijn of het kan zijn dat een kind niet 
met zijn of haar werk bezig is. 
 
Met het Taakspel leren de kinderen vooral gedrag te laten zien dat gewenst is, dat volgens de 
regels is. Dit kan nodig zijn om te leren wanneer kinderen niet weten wanneer ze gewenst 
gedrag moeten toepassen of omdat ze het gewenste gedrag nog niet vaak genoeg laten zien. 
 

                                                      
1
 www.taakspel.nl  

http://www.taakspel.nl/
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Het Taakspel is een aanpak voor een groep als geheel om de leerlingen te leren zich beter aan 
de klassenregels te houden. Doordat klassenregels beter worden nageleefd, vermindert 
onrustig en storend gedrag. De klas kan hierdoor beter werken. Er zijn minder 
ordeverstoringen en de leerlingen krijgen meer complimenten. 
 
Het Taakspel wordt gespeeld tijdens de gewone lessen. Het is een speelse manier om bij de 
leerlingen het gewenste gedrag aan te leren. De kinderen die bij elkaar zitten in een team, 
stimuleren elkaar om zich aan de regels te houden. Samen werken ze naar de beloningen toe. 
Ze leren elkaar te helpen wanneer dat nodig is. Het Taakspel maakt het de leerkracht mogelijk 
om vooral aandacht te besteden aan het gedrag dat gewenst is. De leerlingen krijgen vaker 
complimenten, als individu en als groep. Hierdoor verbetert de sfeer in de groep. In alle 
groepen waar het Taakspel wordt gespeeld, wordt steeds met plezier uitgekeken naar het 
werken met Taakspel. 
 
Het Taakspel kent in feite 3 periodes. Tijdens de eerste periode is zowel de groep als de 
leerkracht bezig om het Taakspel te leren spelen. Bijvoorbeeld in de eerste weken hebben wij 
in groep 4 gespeeld met de regels: 
1. Je bent stil; 
2. Je bent met je werk bezig; 
3. Jouw stoel staat op 4 poten. 
In de eerste periode zijn we bezig om deze regels te leren toepassen tijdens het zelfstandig 
werken van rekenen. Als het goed gaat, wordt de tijd die we aan het Taakspel besteden steeds 
langer. We zijn begonnen met 10 minuten. In het begin worden het aantal minuten na een 
bepaalde periode uitgebreid. We spelen het Taakspel 3 keer per week. 
 
De tweede periode wordt de uitbreidingsfase. In deze fase leren de kinderen onder meer 
andere regels toe te passen, langer te spelen maar ook om de regels toe te passen in andere 
leersituaties. 
Tijdens de derde periode, die wordt de generalisatiefase genoemd, wordt het Taakspel 
uitgebreid naar dagdelen, totdat het uiteindelijke resultaat is bereikt. 
 

Schoolverlaters 

In het artikel van Zorgen, boeien en binden komt naar voren dat in Nederland en de Verenigde 
Staten een hoog percentage schoolverlaters voorkomt.1 In het onderzoek wordt een tabel 
weergegeven dat laat zien dat een strikte regeling binnen het schoolbeleid neerkomt op een 
hoog percentage schoolverlaters. De mogelijkheid om naar school te kunnen is zeker een 
beschermende factor om antisociaal gedrag te voorkomen. Denemarken is een land dat de 
leerlingen heel erg vrij laat binnen het onderwijs. Hierin is te zien dat het percentage 
schoolverlaters een stuk lager ligt. Een boeiend onderzoek dat aangeeft dat zeer strikt lesgeven 
niet altijd leidt tot totale controle. 
 
  

                                                      
1
 Zorgen, boeien en binden, Dr. G.T. Witte, Prof. Dr. A.L.T. Notten. 
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Held zonder geweld 

 
Held zonder Geweld is een groepstraining om jongeren om te leren gaan met agressie. De 
jongeren komen wekelijks anderhalf uur bij elkaar, vijftien weken lang.1  
 
Voor wie is Held zonder Geweld? 
Held zonder Geweld is voor jongeren van dertien tot achttien jaar. Sommige jongeren zijn 
sneller en heftiger boos dan anderen; een kort lontje, noemen ze dat. Als ze voor zichzelf 
proberen op te komen, komt dat op anderen agressief over. Het kan zelfs zo ver gaan dat je 
door te schelden, te dreigen of geweld te gebruiken de belangen van anderen schaadt. Vroeg of 
laat kun je hierdoor in de problemen komen, bijvoorbeeld met Justitie.  
 
Wat is het doel van de training? 
 
Je leert bij Held zonder Geweld hoe je je moet opstellen in moeilijke situaties en hoe je kunt 
voorkomen dat de problemen uit de hand lopen. Je leert beter om te gaan met je eigen gevoel 
van irritatie, boosheid, woede en agressie. Je leert ook hoe je laat merken dat je het ergens mee 
eens bent of juist niet. En je leert hoe je jezelf kunt blijven; wat het beste bij jou past  
 
Hoe werkt de training? 
In de training gaat het niet alleen om praten, maar vooral ook om doen. Je gaat in een groep 
van vier tot acht jongeren aan het werk. Aan het begin van Held zonder Geweld sluit je een 
overeenkomst af met de trainers, daarin staan de rechten en plichten van alle betrokkenen. Na 
de training zijn er nog drie terugkombijeenkomsten. Dan kijk je samen met de trainers of je 
goed volhoudt wat je hebt geleerd. En misschien krijg je nog tips over zaken, waar je goed op 
moet letten. Na afloop wordt een bewijs van deelname uitgereikt. 
 

 
  

                                                      
1
 www.huiselijkgeweld.nl  

http://www.huiselijkgeweld.nl/
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Resultaten enquête 
 
Hieronder volgen de belangrijkste tabellen uit het programma SPSS. Deze tabellen zijn 
gebaseerd op de gegeven van onze enquêtes en de enquêtes van alle andere groepen die 
observaties hebben afgenomen.  
Nu volgen er kopjes van de vragen die aan de leerlingen zijn gesteld, met daaronder de tabel 
met de ingevulde gegevens. 
 
 
Tabel 1: Wat is je Geslacht? 

 

Wat is je geslacht? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Jongen 145 70,0 71,4 71,4 

Meisje 58 28,0 28,6 100,0 

Total 203 98,1 100,0  

Missing 99 4 1,9   

Total 207 100,0   

 
70 procent is een jongen. 
28 procent is een meisje 
Overige 2 procent heeft niets ingevuld. 
 
Tabel 2: Welke opleiding volg je? 

 

Welke opleiding volg je? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid basisschool 87 42,0 42,4 42,4 

VMBO 43 20,8 21,0 63,4 

MBO 7 3,4 3,4 66,8 

Havo 4 1,9 2,0 68,8 

VWO 1 ,5 ,5 69,3 

Anders 63 30,4 30,7 100,0 

Total 205 99,0 100,0  

Missing System 2 1,0   

Total 207 100,0   

 
42,4 procent zit nog op de basisschool. 
21 procent zit op het VMBO. 
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Tabel 3: Ik heb vertrouwen in mijn eigen kunnen 

 

Ik heb vertrouwen in mijn eigen kunnen 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid past heel slecht bij mij 21 10,1 10,3 10,3 

past slecht bij mij 51 24,6 25,0 35,3 

past goed bij mij 63 30,4 30,9 66,2 

past heel goed bij mij 69 33,3 33,8 100,0 

Total 204 98,6 100,0  

Missing 99 3 1,4   

Total 207 100,0   

 
33,8 procent van de ondergevraagde heeft zeer goed vertrouwen in eigen kunnen. 
10,3 procent heeft weinig vertrouwen in eigen kunnen. 
 
Tabel 4: Ik heb mijn woede goed onder controle 

 

Ik heb mijn woede goed onder controle 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid past heel slecht bij mij 33 15,9 16,2 16,2 

past slecht bij mij 64 30,9 31,4 47,5 

past goed bij mij 78 37,7 38,2 85,8 

past heel goed bij mij 29 14,0 14,2 100,0 

Total 204 98,6 100,0  

Missing 99 3 1,4   

Total 207 100,0   

 
38,2 procent heeft zijn/haar woede goed onder controle. 
16,2 procent heeft zijn/haar woede minder goed onder controle. 
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Tabel 5: Ik heb veel vrienden 

 

Ik heb veel vrienden 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid past heel slecht bij mij 33 15,9 16,6 16,6 

past slecht bij mij 41 19,8 20,6 37,2 

past goed bij mij 77 37,2 38,7 75,9 

past heel goed bij mij 48 23,2 24,1 100,0 

Total 199 96,1 100,0  

Missing 99 8 3,9   

Total 207 100,0   

 
38,7 procent heeft veel vrienden. 
16,6 procent heeft weinig vrienden. 
 
Tabel 6: Ik ben op de basisschool regelmatig gepest. 

 

Ik ben op de basisschool regelmatig gepest. 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid past heel slecht bij mij 57 27,5 29,4 29,4 

past slecht bij mij 74 35,7 38,1 67,5 

past goed bij mij 37 17,9 19,1 86,6 

past heel goed bij mij 26 12,6 13,4 100,0 

Total 194 93,7 100,0  

Missing 99 13 6,3   

Total 207 100,0   

 
63,2 procent zegt dat ze niet regelmatig zijn gepest op de basisschool. 
30,5 procent zegt dat ze wel regelmatig zijn gepest op de basisschool. 
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Tabel 7: Ik ben nergens echt goed in. 
 

Ik ben nergens echt goed in. 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid past heel slecht bij mij 80 38,6 45,2 45,2 

past slecht bij mij 48 23,2 27,1 72,3 

past goed bij mij 42 20,3 23,7 96,0 

past heel goed bij mij 7 3,4 4,0 100,0 

Total 177 85,5 100,0  

Missing 99 30 14,5   

Total 207 100,0   

 
23,7 procent geeft aan dat ze nergens echt goed in zijn. 
61,8 procent geeft juist aan dat ze wel ergens goed in zijn. 
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Vergelijking literatuur met enquête  
 
Geslacht 
Wanneer we de resultaten van de enquête observeren is het eerste wat naar voren springt is de 
leeftijd. Ongeveer 70 procent van de leerlingen op de ZMOK (zeer moeilijk opvoedbare 
kinderen) school zijn jongens.  
Volgens het literatuuronderzoek is het antisociaal gedrag onder jongeren niet erfelijk, maar 
hebben jongens wel meer aanleg? Dit is nog niet duidelijk geworden in het 
literatuuronderzoek. 
 
Opleiding 
Het literatuuronderzoek geeft aan dat een lagere economische status meer 
antisociaal/agressieve jongeren met zich mee brengt. Wanneer we de enquête resultaten erbij 
leggen, wordt dit gegeven extra versterkt. De meeste leerlingen zitten op het VMBO. 
Vergeleken met het HAVO en VWO is dit een wat lagere opleiding. 
 
Controle 
In de enquête is deze stelling gegeven: Ik heb mijn woede goed onder controle. Uit de 
resultaten is gebleken dat de leerlingen ongeveer 50/50 hebben geantwoord. Ongeveer 50 
procent heeft dit goed onder controle en ongeveer 50 procent heeft de woede wat minder 
onder controle. Helaas is er geen enquête gehouden onder kinderen die niet op een ZMOK 
school zitten. Hierdoor hadden we kunnen vergelijken of zij ook wat meer last hebben van het 
controleren van de woede. Ook uit het literatuuronderzoek kunnen we hier geen duidelijke 
conclusies uit trekken. Wel is het gegeven dat kinderen die moeilijk opvoedbaar zijn meer 
agressiviteit tonen. De kinderen van de geobserveerde SMOK school zitten daar niet voor 
niets. Daarom is 50 procent niet heel veel. Verder onderzoek zou daar meer uitsluitsel over 
kunnen geven. 
 
Sociale status 
In het literatuuronderzoek komt naar voren dat antisociaal/agressief gedrag verminderd wordt 
wanneer de kinderen meer met leeftijdsgenootjes omgaan. In de enquête werd de vraag 
gesteld: Ik heb veel vrienden. Het merendeel antwoordt hier positief op. In het 
literatuuronderzoek hebben ze het niet specifiek over het aantal vrienden maar wel dat 
contacten goed zijn voor de sociale status. Dit zou antisociaal/agressief gedrag kunnen 
verminderen. De meeste leerlingen op de ZMOK school geven dus aan dat ze veel vrienden 
hebben. Maakt het dan niet uit of je sociaal goed actief bent? Uit de gegevens van de enquête 
en literatuuronderzoek komt eigenlijk naar voren dat contact zelf goed is voor het 
zelfvertrouwen. Helaas is er geen bewijs of veel vrienden helpt tegen antisociaal gedrag.   
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Observatie opdracht 

Voorbereiding op observatie 
 
1. Smart geformuleerde doelstelling observatie 
 
Doelstelling observatie 
Tijdens drie uur jongeren van 11 t/m 20 jaar met gedragsproblemen (gedragskenmerken, uitingen & 
eigenschappen) schriftelijk observeren in de les aan de hand van het observatieformulier voor de 
lesobservatie. 
 

2. Overzichtelijke observatieformulier voor de lesobservatie 

 

Observatieformulier 
Algemene info 
De Spinaker  bestaat uit 4 lesplaatsen (in Alkmaar, Den Helder, Heerhugowaard en Hoorn), 
een Stage Training Centrum (STC) te Alkmaar en een Bureau Arbeids Participatie (BAP) in 
Heerhugowaard. 
 
De Spinaker is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs Cluster 4 en geeft onderwijs aan 
leerlingen met gedrags- en/of psychiatrische stoornissen. Op dit moment verzorgt De Spinaker 
onderwijs voor ongeveer 370 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.  
De school heeft een hoofdvestiging in Alkmaar en lesplaatsen in Hoorn, Heerhugowaard en 
Den Helder. Op al deze locaties werkt De Spinaker met in totaal ongeveer 110 personeels-
leden.  
Bestuurlijk valt De Spinaker onder Ronduit Onderwijs.  
De Spinaker maakt deel uit van het Regionaal Expertise Centrum Cluster 4 Noord-Holland 
Noord.   
Er bestaat onderscheid tussen de verschillende locaties:  
In Alkmaar heeft De Spinaker een afdeling Psychiatrie (kliniekleerlingen) en een afdeling 
Regio. Beide afdelingen zijn onderverdeeld in SO (speciaal onderwijs) en VSO (voortgezet 
speciaal onderwijs). De SO-afdeling is voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar en de VSO-
afdeling verzorgt onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar. Op beide 
afdelingen wordt onderwijs gegeven aan kinderen/jongeren met ernstige gedragsproblemen 
en/of psychiatrische problematiek. 
 
In Hoorn, Den Helder en Heerhugowaard wordt aan VSO-groepen lesgegeven. Den Helder 
heeft sinds 2005 ook een SO-groep.  
Afspraak 
Spinaker (REC 4 onderwijs) 
Datum: Dinsdag 25 mei 2010 
Tijd:      08:30-13:00 uur 
 
Locatie 
Voortgezetonderwijs: Spinaker 
De Vork18 
1704 BX Heerhugowaard 
Noord-Holland 
Tel. 072-5721313 

fax 072 5717284 
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Contactpersonen 
Linda Arens 
Cor Bruins (locatiemanager) 
 
1ste les: Mentoruur 
Pauze halfuur 
2de les: Gymles 
3de les Strafles 
4de les Nederlands 
 

Conclusie in relatie tot waarneming 
 
Veel vooroordelen waren niet juist. Ik had heel anders ingeschat hoe ze met de leerlingen 
omgaan. Ik had veel meer structuur verwacht. Er word op sommige vlakken erg veel vrijheid 
gegeven aan de leerlingen. Er zijn heel veel praktijk vakken voor de leerlingen die aan sluiten 
op de interesse van de kinderen. Metaal/motor/hout bewerking en muziek, 
schoonheidsspecialisten, enz… De leerlingen krijgen de basistechnieken van verschillende 
beroepen te leren en kunnen hier ook in stage lopen. 
 
Heel veel verschillende culturen en gedragsproblemen en kenmerken vind je terug in de 
school. De leraren begeven zich tijdens de pauze onder de leerlingen en dollen af en toe met 
de leerlingen. De kinderen houden pauze in school zelf en mogen niet van het terrein. Het 
eten word gemaakt door leerlingen zelf die als vak leren voor kok. Tevens gaan ze langs de 
klassen om geld op te halen doordat ze hun voedsel verkopen aan de leerlingen. De kinderen 
zitten met allerlei leeftijden, gedragsproblemen door elkaar. Er zijn bijna evenveel meiden als 
jongens op de school. Ik had veel meer jongens verwacht.  
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Inhoud (video)verslag 

 

Doelgroep 

De Spinaker in Heerhugowaard is een VSO-afdeling. (VSO-afdelingen zijn voor leerlingen van 
12 t/m 20 jaar. In een klas zitten alle leeftijden, gedragsproblemen en niveaus door elkaar. De 
Spinaker in Heerhugowaard is een cluster 4 onderwijs. De groepsgrootte is bij dit onderwijs 
wettelijk bepaalt. Er zitten is VSO-groepen 7 leerlingen. De school hanteert een groepsgrootte 
van ongeveer 9 leerlingen, met uitzondering van VSO-K waar een maximale groepsgrootte van 
11 leerlingen wordt gehanteerd. In de lokalen waar wij hebben geobserveerd waren er maximaal 
9 leerlingen aanwezig. De Spinaker in Heerhugowaard start elke dag voor de leerlingen om 
08:45 uur en eindigt om 14:25 uur. Behalve op woensdag dan sluit de school al om 12:00 uur. De 
leerlingen van de Psychiatrie-afdeling gaan niet de hele dag naar school. Zij zijn immers 
opgenomen in de kliniek en er moet ook tijd zijn voor therapieën. Hun schooltijden zijn 
vastgesteld in overleg met de kliniek. De VSO-leerlingen moeten jaarlijks 1000 uur onderwijs 
krijgen. De Spinaker geeft meer dan het minimum 1000 uren les. 
De populatie van De Spinaker in Heerhugowaard bestaat uit kinderen en jeugdigen in de 
leeftijd van 12 tot 20 jaar, met ernstige gedragsstoornissen en met psychiatrische ziektebeelden. 
 
De meest voorkomende stoornissen zijn: 
- aandachts- en concentratiestoornissen 
- functionele stoornissen 
- angststoornissen 
- stemmingsstoornissen 
- dwangstoornissen 
- psychotische stoornissen 
- contactstoornissen 
- gedragsstoornissen 
- persoonlijkheidsstoornissen 
- bovenstaande stoornissen in combinatie met organische problematiek 
 
Door de hiervoor genoemde stoornissen kunnen de kinderen niet goed omgaan met: 
 
- zichzelf: drift, gevoelens, stemming, ego-ontwikkeling 
- leeftijdgenoten: zich inleven in, spelen met, winnen en verliezen 
- volwassenen: autoriteitsconflicten, prestigeduels, oppositioneel gedrag 
- de materiële omgeving: omgang met speelgoed, gereedschap, kleding e.d. 
- de abstracte omgeving: interesse voor leerstof, heden, verleden en toekomst 
 
De Spinaker biedt onderwijs aan leerlingen uit de regio en aan leerlingen die bij Triversum, 
Amstelduin en Stichting Parlan in behandeling zijn. De regioleerlingen komen uit de gehele 
provincie Noord-Holland. 
Triversum is een kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie.  
Amstelduin is een orthopedagogisch zorgcentrum. 
Stichting Parlan is een instelling voor jongeren met ernstige gedragsproblematiek. Stichting 
Parlan zit in Heerhugowaard in het gebouw van De Spinaker.  
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Observatiedoel 
Tijdens drie uur jongeren van 11 t/m 20 jaar met gedragsproblemen (gedragskenmerken, 
uitingen & eigenschappen) schriftelijk observeren in de les aan de hand van het 
observatieformulier voor de lesobservatie. Tijdens de observatie gaan we letten op 
gedragskenmerken, interesses van de doelgroep, normen & waarden en de 
benaderingsmethodes van de leerklachten 
 
Lessen die we gaan observeren 
08:45 uur mentoruur 
09:45 uur Gymles 
10:45 uur Pauze 
11:15 uur Staflokaal (rondleiding) 
12:00-13:00 enquêtes afgenomen  
 
 
Relatie tussen de doelgroep en de observatieopdracht 
 
We hebben eerst contact gezocht met verschillende scholen waar  jongeren met 
gedragsproblemen worden begeleidt. We konden helaas niet terecht bij de Spinaker in Hoorn 
omdat ze hier alleen nog maar schooluitjes hadden. Daarna werden we door verwezen naar de 
Spinaker in Alkmaar en Heerhugowaard. We konden terecht bij de Spinaker in 
Heerhugowaard een  voorgezet onderwijs voor jongeren met gedragsproblemen.  De opdracht 
is minimaal 3 klokuren te observeren met een vooraf beschreven, gerichte observatieopdracht. 
Hiervan hebben we een schriftelijk  verslag van gemaakt. (zie bijlage 1) Bij alle afdelingen van 
de Spinaker mochten we helaas niet filmen. Dit mogen de onderwijzer ook niet. We hebben 
daarom een schriftelijk verslag gemaakt. De Spinaker in Hoorn gaf van te voren aan dat de 
leerlingen het niet accepteren als er ineens twee vreemden in de klas komen te staan. De 
leerkracht heeft dan de hele dag een enorme drukke klas. Bij een gymles konden we wel 
observeren. Toen we gingen observeren bij de Spinaker in Heerhugowaard werd het tegendeel 
bewezen. Toen wij in de klas kwamen vroegen ze wel allemaal wie wij waren en ze luisterde 
allemaal als wij vertelde wat wij gingen doen. De klas was juist heel rustig. De leerlingen waren 
volgens de leraar ook erg rustig vergeleken met normaal. Hij zij dat dit kwam omdat wij daar 
waren. Dit was wel jammer je krijgt dan wel een vertekend beeld. Tijdens de observatie hebben 
we gelet op gedragskenmerken, interesses van de doelgroep, normen & waarden en de 
benaderingsmethodes van de leerklachten. Tevens hebben we ook een enquête afgenomen bij 
de doelgroep. We zijn alle klassen langs geweest om te vragen of de leerlingen de enquête in 
wilde vullen. Er waren weinig leerlingen op school. Hierdoor moesten we langs alle klassen en 
in de pauze vragen of ze de enquête wilden invullen. Zo kwamen wij net aan 21 enquêtes. We 
hebben dan ook bijna alle leerlingen een enquête laten invullen. 
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Reflexie op de doelgroep  (kennis minor) 

 

Reflexie (empatisch beschreven) 
 
Je kon aan bijna iedereen zien dat ze gedragsproblemen hadden door hun gedragskenmerken 
en uitingen. Veel leerlingen hangen de hele dag rond op straat. Ze gebruiken bijna allemaal 
straattaal en zijn wat grof in hun mond. Veel leerlingen gebruiken drugs en bijna iedereen was 
aan het roken in de pauze. Er waren heel veel verschillende karakters die zich allemaal anders 
uiten. Er waren ook erg stille leerlingen in plaats van heel uitbundig. De leerlingen doen waar 
ze zelf zin in hebben. Andere blijven extra lang zitten na de pauze om tijd te rekken om weer 
te klas in te gaan. Anderen zeggen dat ze naar de wc gaan en gaan dan vervolgens tv kijken in 
de kantine. Ze hebben maling aan de regels en doen wat ze zelf willen. Ze geven snel op al het 
niet lukt om een puzzel op te lossen. Er waren ook leerlingen die alleen rondkeken en 
gedroegen zich onverschillig en deden niet mee aan de les. Ze zei ook als ik een beetje buikpijn 
al voel ga ik naar huis. Een leerling zat aan de sigaret van een ander en werd meteen 
gereageerd met een bedreiging als je aan me peuk zit trap ik je echt in twee stukken. 
 
Vooroordeel en huidige visie 
 
Leerlingen die op de Spinaker zitten hebben allemaal gedragsproblemen en veel zijn in 
aanraking met de politie of andere instanties. Veel leerlingen hebben geen goede thuissituatie 
of een slechte omgeving. Het kind wordt grotendeels gevormd door zijn opvoeding en 
omgeving. 
 
Duidelijke Standpunt met betrekking tot de doelgroep 
 
De ouders zijn, net als in andere scholen, erg belangrijk. Zij vormen samen met de leerlingen 
de basis van het onderwijs. Toch is het contact met ouders anders dan in het regulier 
onderwijs. Plaatsing op de Spinaker, of dat nu aan de Regiokant of aan de Psychiatriekant is, 
betekent dat er sprake is van een leerling met psychiatrische- of ernstige gedragsproblemen. 
De leerlingen hebben gedragsproblemen en uiten dit allemaal anders en hebben andere 
gedragskenmerken. De leerlingen moeten verschillend gecorrigeerd worden. Bij de een zal de 
sponsmethode en bij de andere de steenmethode het best zijn. De leerlingen hebben structuur 
nodig en moeten kunnen bouwen op hun leraar. De leerlingen moeten weten wat de grenzen 
zijn. De leerlingen hebben korte spanningsboog je moet dus niet heel erg lang een kind 
allemaal theorie proberen te geven er is afwisseling nodig. De jongeren zijn grof in hun mond 
en zijn gewelddadig. Af en toe moet je de leerlingen uitdagen om ze mee te laten doen. Af en 
toe een geintje met ze uithalen is ontspannend voor de leerlingen maar geef daarna wel de 
grenzen aan. 
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Duidelijke visie met betrekking tot werken met de doelgroep 
 
De leerlingen kregen de opdracht om fouten te zoeken in de krant. Dit vinden de leerlingen 
leuk om te doen omdat ze dan andere op fouten kunnen betrappen. Bij de leerlingen is het de 
bedoeling dat theorie en praktijk worden afgewisseld om hun interesse te wekken. In de les 
moet structuur zitten en niet te veel veranderingen. De lessen moeten duidelijk zijn en ze 
moeten opdrachten kunnen uitvoeren anders geven de leerlingen het al snel op. De leerlingen 
moet je constant corrigeren. Dit moet ook blijvend zijn. Als de leerling te veel grenzen heeft 
overschreden dan moet de consequenties zijn dat hij van school gestuurd kan worden of naar 
een kliniek gestuurd kan worden om later weer terug te keren naar de school. Anders gaan 
leerlingen het gedrag van hem kopiëren. Als hij  of zij dat mag dan mag ik dat ook. Bij een 
slechtnieuwsgesprek naar een leerling zorg je altijd voor je eigen veiligheid als een leerling 
plots agressief wordt.  
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Reflexie eigen ervaring 

 

Reflexie (empatisch beschreven) 
 
We waren op zoek naar de school en het blijkt dat er ergens anders een afdelingmanagement 
van de Spinaker in Heerhugowaard zit waardoor we eerst verkeerd waren. Toen we ongeveer 5 
meter er vandaan stonden vroegen we waar we de Spinaker konden vinden en tot mijn grootte 
verbazing konden ze met dit niet aanwijzen ze  vroegen zelf wat is Spinaker. Terwijl we 5 
meter van de school vandaan waren. We hebben toen aan meerdere mensen gevraagd er was 
namelijk een sportmiddag maar niemand wist het aan te wijzen of wist wat het was.   
 
Eenmaal binnengekomen was erg rustig in de school in had veel meer kabaal verwacht en 
rondlopende leerlingen verwacht. Sommige jongelui zaten wel op verschillende hoeken in de 
school met een klein clubje. Muziek te luisteren en met elkaar te kletsen of ze waren aan het 
roken. Het viel me heel erg op in de pauze dat er zoveel jongeren aan het roken waren. Ik 
moest gewoon zoeken naar iemand die niet rookten.  
 
Vooroordeel en huidige visie 
 
In Hoorn staat ook een Spinaker voor het voortgezet onderwijs. Deze school wordt ook wel 
SMOK genoemd. Deze school staat bij iedereen bekend als school waar probleem jongeren, 
raddraaiers en criminelen op zitten. Zo word er over gedacht in de omgeving. Ik dacht altijd 
dat de school bedoeld was voor moeilijk lerende kinderen met een laag IQ. En voor leerlingen 
die niet te handelen zijn in gewoon onderwijs omdat ze er te vaak zijn uitgestuurd en 
kwajongensstreken hebben uitgehaald. Dit in tegendeel waar. De leerlingen op dien school 
hebben wel allemaal gedragsproblemen alleen dit zegt niks over het niveau van de jongeren. Ik 
dacht ook dat dezelfde leeftijden bij elkaar in de klas zaten en met hetzelfde niveau dit is niet 
juist. De leerlingen zitten in de klas met verschillende leeftijden en niveaus. Sommigen 
leerlingen hebben zelf havo of vwo. De leerlingen zitten daar op school vanwege hun 
gedragsproblemen. Sommigen leerlingen hadden geen zin om zich om te kleden voor de 
gymles en die gymmen niet eens mee die zitten aan de kant op de bank of de leerlingen doen 
alleen gymschoenen aan en gaan sporten in een spijkerbroek. De leerlingen durven zich niet 
om te kleden in de kleedkamer en douchen allemaal niet. Sommigen willen niet sporten omdat 
ze dan zweten en dat vinden de leerlingen vies. Ik had niet verwacht dat de leerlingen gewoon 
de keus hebben om wel of niet mee te doen met de gymles. Dit vond ik zelf best heel vreemd. 
Er was ook een jongen die was aan het badmintonnen en die vond echt leuk om te sporten en 
de leraar die ging tegen spelen en won met 10-0 van hem en hij werd niet eens boos of 
chagrijnig en bleef zeggen als hij het een mooie actie vond. Hij luisterde ook goed als hij 
aanwijzingen kreeg van de leraar. Dit had ik zelf niet verwacht ik dacht hij wordt wel boos of 
hij stopt ermee. Een andere leerlingen daarentegen die ging schelden als iets niet goed ging of 
ging keihard meppen tegen de Shuttle. Wat ik ook niet verwacht had is dat de leerlingen zelf 
hun rooster elke dag mogen indelen. Tijdens het mentoruur en Nederlands zaten de leerlingen 
constant te vloeken. We kregen ook een rondleiding van een leerling die lampje was. Elke uur 
is iemand anders lampje. Lampje houdt in dat je controleert in elke klas of iedereen aanwezig 
is. Dit wordt genoteerd en teruggekoppeld aan de leerkracht bij het straflokaal. Die gaat de 
leerlingen bellen die niet aanwezig zijn. Ze was diegene die ons een rondleiding gaf en dit deed 
ze erg goed en je kon goed merken dat zij veel zelfvertrouwen had en slim was. Ik had niet 
verwacht dat ze dit zo goed zou doen. Ze heeft ons alle lokalen laten zien in het gebouw en ons 
voorgesteld aan alle klassen en iets verteld over alle lokalen. Ze heeft ook Parlan laten zien de 
Kliniek die ook binnen het schoolgebouw zit. 
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Duidelijke standpunt met betrekking tot de doelgroep 
 
De leerlingen waren tijdens het mentor uur van alles en nog wat aan het doen. De een zat in 
een hoekje een boekje te lezen helemaal afgezonderd. Drie anderen hadden een heel laag 
concentratieboog. De leerlingen gingen steeds iets anders doen en binnen elke 20 seconden 
waren ze aan het kletsen. De ander zat met een peuk tussen ze oren en iemand was met zijn 
telefoon aan het spelen. De lerares moest de leerlingenconstant corrigeren. 
Bij het VSO krijgt de nieuwe leerling een intakegesprek en wordt het Individuele leertraject 
opgesteld. Bij de school van herkomst wordt informatie opgevraagd omtrent presteren en 
functioneren van de leerling. De Spinaker werkt met combinatiegroepen; bij de plaatsing van 
de leerling in een groep spelen factoren als leeftijd, niveau, ruimte, combinatie met leerkracht 
en met andere leerlingen, inschatting van de instelling een rol.  
 
De Spinaker werkt met een systeem van handelingsgerichte diagnostiek. Dit houdt in, dat voor 
iedere leerling bij binnenkomst, samen met de ouders, een handelingsplan wordt opgesteld, 
dat uitgangspunt is voor de begeleiding van de leerling op onze school. Het handelingsplan 
wordt voortdurend geëvalueerd en bijgesteld. Jaarlijks wordt ook bezien of de leerling 
voldoende vaardigheden heeft verkregen om met succes terug te keren naar het regulier 
onderwijs.  
 
Duidelijke visie met betrekking tot werken met de doelgroep 
 
Sociaal -emotionele ontwikkeling/burgerschap en sociale cohesie. Een Cluster 4 school is bij 
uitstek een plaats waar veel gedaan moet worden aan het bijbrengen van sociale vaardigheden, 
burgerschap en sociale cohesie. De Spinaker heeft gekozen voor een integrale invoering van de 
methode LEEFSTIJL. Het totale team is geschoold om het materiaal van deze methode in de 
lessen toe te passen. Het programma biedt een training in basisvaardigheden die gebruikt 
kunnen worden bij het oplossen en voorkomen van verschillende vormen van probleemgedrag. 
Tevens besteedt de methode aandacht aan burgerschap en sociale cohesie.  
 
Contacten met andere culturen  
 
In een school als De Spinaker worden leerlingen op verschillende momenten geconfronteerd 
met andere culturen. Door de gemêleerde samenstelling van de schoolbevolking komen onze 
leerlingen in de praktijk van alledag jongeren tegen uit oorspronkelijk andere culturen. In de 
kringgesprekken wordt daar regelmatig aandacht aan besteed. Ook in de methode voor 
sociaal-emotionele ontwikkeling “Leefstijl” staan lessen die de multiculturele samenleving als 
thema hebben. Tenslotte wordt regelmatig in projectvorm aandacht besteed aan andere 
landen en volkeren en de verschillen met ons eigen land en volk.  
Groepsgrootte 
Zowel in het SO als het VSO is de maximale groepsgrootte 9 leerlingen.  
Iedere groep heeft een vaste groepsleerkracht. In de jongste groepen werkt ook een 
klassenassistent. De leerkracht is verantwoordelijk voor de begeleiding, de individuele- en 
groepshandelingsplannen, de evaluaties, de contacten met ouders/verzorgers en andere 
externen. De leerlingen worden meestal in een vaste groep ingedeeld. De leerkracht in het 
VSO is tevens de mentor.  
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Onderwijs 
 
Het onderwijs is grotendeels individueel georiënteerd. Als de mogelijkheid zich voordoet 
formeren we niveaugroepjes. De wereldoriëntatie- en expressievakken bieden daartoe goede 
mogelijkheden. In alle groepen wordt gewerkt met een vast lesrooster.  
 
In de afdeling SO krijgen de kinderen les in de vakken die zijn voorgeschreven voor het 
basisonderwijs. Voor de leerlingen van het VSO stellen we per kind een vakkenpakket samen 
dat afhankelijk is van capaciteiten, de school van herkomst, de verwachte behandelperiode en 
toekomstvisie.  
Naast de theorievakken zijn er lessen in sport, techniek/handvaardigheid, beeldende vorming, 
en consumptieve techniek (koken).  
 
Behalve aan de reguliere vakken, besteden ze veel aandacht aan sociaal-emotionele 
ontwikkeling en het aanleren van sociale vaardigheden. Dit gebeurt door middel van 
groepsgesprekken, individuele gesprekken, door aan te bieden programma's, waaronder de 
methode Leefstijl, maar ook door aandacht voor en het bespreken van de dagelijkse 
omgang met elkaar.  
 
De leerwegen 
 
Binnen de afdeling VSO bestaan twee leerwegen:  
a. de theoretische leerweg en  
b. de arbeidsgerichte leerweg.  
Factoren die in de keuze laten meewegen, zijn leeftijd, omgangsgedrag, capaciteiten, interesse 
en leerhouding.  
 
a. De theoretische leerweg  
Leerlingen voor wie verwijzing naar het reguliere onderwijs een optie is, volgen de theoretische 
leerweg. Dit betekent dat deze leerlingen vijf dagen per week op school het lesprogramma 
volgen. De leerlingen kunnen ook deelnemen aan IVIO-examens.  
b. De arbeidsgerichte leerweg  
Jongeren maken vanaf hun twaalfde jaar kennis met de leerwerkvoorziening (LWV). Vanaf hun 
vijftiende jaar lopen ze drie of vier dagen per week stage. Via deze weg worden zij voorbereid 
op vervolgonderwijs of worden zij toegeleid naar de arbeid. 
 
Ze gaan uit van de capaciteiten, vorderingen en problematiek van de leerling bij het aanbieden 
van de leerstof. Deze benadering is gebaseerd op de visie van het team van De Spinaker. 
 

  

http://www.despinaker.nl/index2.php?b=51
http://www.despinaker.nl/index2.php?b=4
http://www.despinaker.nl/index2.php?b=50
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Uitwerking bijeenkomsten 
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Bijeenkomst 1 Kennismaking met de doelgroep 

 
Kind met gedragsproblemen 
 
Beeld: 
- Agressie 
- Woedeaanvallen 
- Concentratieverlies 
- Confrontatie aangaan met iedereen waarvan hij/zij denkt te winnen 
- Respectloos tegen de ouders 
- Neiging om status te creëren. 
 
Oorzaken: 
- Opvoeding van de ouders is niet of nauwelijks aanwezig geweest. Denk aan weeskinderen die 
van pleeggezin naar pleeggezin gaan. 
- Omgeving is ook een belangrijke oorzaak. Het verschilt als je midden in Amsterdam opgroeit 
met veel criminaliteit in de buurt dan in een klein dorpje waar weinig criminaliteit heerst. 
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Bijeenkomst 2 Burgercultuur versus straatcultuur 

 

Tien kenmerken van de doelgroep ( straatcultuur ): Het hoeft natuurlijk niet overal te zijn! 
 

 Een sterk groepsgevoelsterke drang om bij een groep te horen,  Peer-group. 

 Een anti-houding tegen de maatschappij, bijvoorbeeld tegen de politie. 

 “Vechten is cool” 

 (Sterke hierarchie )  wie is het sterkste? 

 Zaken ondernemen om bij de groep te blijven horen. 

 Verveling kan omslaan in criminaliteit. Wanneer zij zich vervelen en geen zin hebben 
om te gaan werken moeten zij toch op een andere manier aan, naar hun mening, leuke 
spullen komen. Dit is wel echter in de wat extremere gevallen. 

 Eventuele groepen binnen de straatcultuur kunnen wellicht de nationaliteit dan wel 
etniciteit hebben. Het hoeft uiteraard niet. Verwijs naar het filmpje over de jonge 
marokkaan/turk  die alle joden de dood in wenst. 

 Deze groepen kunnen ook een eigen taal gebruiken. Woorden zoals Doekoe, Pipa, 
Scoro, Bakra. 

 Problemen thuis en/of op school. 
 
Acht aandachtspunten bij het benaderen van de doelgroep. 
 

 Je kan niet werken met deze doelgroep als je de hele tijd realiseert dat ze waarschijnlijk 
haantjesgedrag gaan vertonen, maar je mag het ook zeker niet vergeten. Dit 
bijvoorbeeld bij het beoefenen van een sport. Veiligheid staat voorop. 

 Een band met hun opbouwen heeft  zin. Door mee te leven, proberen een band op te 
bouwen bereik je vaak meer dan dat je boven hun gaat staan. 

 Geduld hebben. 

 Hun woordenschat kan totaal anders zijn dan dat van jou. Zij kunnen woorden tegen 
jou zeggen of andersom die beide groepen als anders dan bedoelt interpreteren. Dus 
normaal ABN, met niet al te moeilijke woorden. 

 Wanneer zij een plek hebben om samen te komen, kijk wat de mogelijkheden zijn om 
daar eventueel een les te geven. Is dit niet mogelijk, kijk dan in ‘hun’ buurt. Zorg er in 
ieder geval voor een vertrouwde omgeving. 

 Beloningssysteem. 

 Escaleer hun gedragsproblemen niet. 

 Tijdens de les leerlingen een gemeenschappelijk belang geven, daardoor trekt de groep 
naar elkaar toeeventueel dwingen tot samenwerken d.m.v. beperkende regels. 

  



30 
 

Lesvoorbereidingsformulier INHolland Sport & Bewegen 
 

Naam studenten: Niels Been, Suzanna 
Deckers, Yvette Groot, Jarno Jongkind 

Naam mentor/docent: Martijn Bos 

  
Klas: 3 - KidzLifestyle Instelling: Hogeschool Inholland 
  
Datum:  19-04-2010 Tijd: 60 minuten Aantal personen: 10 m/v  tussen 12-16 jaar  

 
Bron: www.aob.nl 

  

 

Hoofddoelstelling: in termen van het beïnvloeden van bewegingsgedrag 
 
Een basisles handboogschieten, waarbij iedere deelnemer heeft geproefd van deze tak van 
sport. Er wordt van de leerlingen verwacht dat zij aan het einde van de les zelf een serie van 
drie pijlen kunnen schieten met oog op de veiligheid. 
 
( Het accent ligt dus niet op de techniek. Door het accent te leggen op veiligheid maak je de 
kinderen dus bewust dat het een wapen is en geen speelgoed. ) 
 

 

Beginsituatie:  
 
Sensomotorisch: De kinderen kunnen zonder last van beperkingen aan het bovenste 
ledemaat meedoen aan de les. 
Conditioneel/structureel: De leerlingen beschikken over een basisconditie. 
Cognitief: De leerlingen zijn zich nog weinig bewust van het gevaar van wapens. 
Sociaal-emotioneel: De leerlingen vertonen mogelijk haantjes-gedrag en laten dit vooral aan 
elkaar zien door “stoer te doen”. 
 

 

Doelstelling:  
 
Sensomotorisch: De leerlingen kunnen de serie van drie pijlen zonder moeite schieten. 
Conditioneel/structureel: - 
Cognitief: De leerlingen zijn zich meer bewust van het gevaar van wapens. 
Sociaal emotioneel: De leerlingen houden rekening met elkaar door bewust te zijn van het 
gevaar van wapens. 
 

 

Fasering in tijd: 
 

Onderwijsleerstof: inhoudelijk beschreven en methodisch 
opgebouwd 

 
Voorbereiding 
 
 
 
 
 
 

 
De pijlen met scherpe punten zijn vervangen door pijlen met een 
piepschuimen bal aan het einde. Daardoor kan deze ook in 
sporthallen/ andere gebouwen worden gebruikt. Dit resulteert weer in 
meer mogelijkheden om de activiteit plaats te laten vinden in een 
vertrouwde omgeving voor de deelnemers. 
 
De les kan worden gepland op het moment dat zij zich niet bezig 
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Inleiding 
 
 

houden met andere zaken zoals school en eventuele andere sporten. 
Dit met de reden om verveling te voorkomen, maar om het 
groepsgevoel te behouden. 
 
- Gebruik ABN-taal! 
- Bewaar je afstand als leraar. Je bent hun leraar, geen vriend. 
- Vraag niet hoe het gaat op school of thuis. Vraag naar hun 
interesses/hobby’s. 
 
Je stelt jezelf voor en vertelt een beetje wat je in het dagelijks leven 
doet. Daarna kun je gaan vertellen wat er vandaag op de planning 
staat en met welke reden. Je vertelt dus dat ze vandaag gaan 
handboogschieten met de nadruk op veiligheid, maar daarnaast ook 
lol. De nadruk op veiligheid zorgt ervoor dat ze zich realiseren dat het 
gevaarlijk is, en wellicht minder haantjesgedrag gaan vertonen. 
 
Geef verder aan dat de les eerst zal bestaan uit wat instructie in 
combinatie met een demonstratie( praatje & plaatje ), om het 
vervolgens te gaan uitvoeren ( daadje )  
 

Praatje & Plaatje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daadje deel 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daadje deel 2  
 
 
Afsluiting 

Je legt de volgende zaken op de volgende manier.  
 
Ze moeten haaks op de schietlijn staan, met de boog altijd richting het 
doel ( veiligheid ).  
 
De pijl gaat op de oplegger met de afwijkende kleur veer naar je toe. 
Onthoud dat de boog ten allertijde naar het doel is gericht ( veiligheid 
). 
Men houdt één vinger bovenop de pijl, en twee eronder. Om 
vervolgens de pees uittrekken en spanning op de boog te creëren.  
 
Geef als tip dat men over de pijl naar het doel mikt, om vervolgens de 
pees los te laten en misschien zelfs de omklapborden te raken. De 
bogen blijven overigens op de schietpunten liggen wanneer zij de 
pijlen halen. 
 
Iedereen wil natuurlijk laten zien hoe goed ze kunnen schieten. ( 
Haantjesgedrag ). Om dit voorkomen deel de groep eerst op in driëen. 
( Dit om het overzicht te behouden. ) Daarna wijs je zonder dat je ze 
al bij een schietbaan heb neergezet één persoon aan die begint. 
Vervolgens wijs je de nummer twee en drie aan. Wanneer ze hier op 
tegenspreken leg je uit dat iedereen evenveel pijlen mag schieten. 
 
Je wijst de groepen een baan aan, en je geeft aan dat ze moeten 
wachten met schieten. Daarna geef je aan dat zij hun boog TEN 
ALLER TIJDEN naar het doel gericht moeten houden om vervolgens 
hun gang te laten gaan. Niet andersom, anders ben je hun aandacht al 
kwijt. Tussen de schietpunten en de wachtenden zit overigens 
minimaal twee meter. Als dat niet kan, laat ze dan in een andere 
ruimte zitten waar je ze kunt zien. 
 
Indien er tijd over is, maak er misschien een wedstrijdje van.  
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Wie kan er het meeste omklapborden raken met drie pijlen? 
 
Geef complimenten over hun inzet. Bedank hun voor hun aandacht. 

Te verwachten fouten in 
het onderwijsleerproces:  
concreet benoemen naar 
wezenlijke kenmerken 

Didactische werkvormen: duidelijk aangeven hoe te 
handelen m.b.t. 
de aanpak van de organisatie 
het in beweging zetten, 
de controle, correctie methodische hulp 

Het blijven aanhouden van 
het haantjesgedrag. 
 
De veiligheid komt in het 
geding. 
 
 
Aandachtsverlies 
 
 
 
 
 Leerlingen vinden het te 
moeilijk. 
 
 
Leerlingen vinden het te 
makkelijk. 
 
 

Speciale opdracht geven binnen het behalen van het doel. Maak 
ze belangrijk, maar laat het niet in de groep blijken. 
 
 
Constant de leerlingen bewust maken door hun steeds op de 
veiligheidsmaatregelen te wijzen. 
 
Doordat de uitleg vrij kort is kan het nog steeds voorkomen dat 
de leerlingen hun aandacht verliezen. Daarom wordt er vlak 
voor het begin met schieten ook eerst nog nadruk op veiligheid 
gelegd waarna zij hun gang kunnen gaan. 
 
Geduld hebben met het uitleggen. Individueel met aandacht 
waarmee je wel de rest van de groep in de gaten houdt. 
 
 
Eerder beginnen met het wedstrijdje. Eventueel linkshandig 
laten schieten als zij rechtshandig zijn en andersom. 

Organisatie:  
de gekozen werkorganisaties tekenen voor 
onderwijsleermiddelen, leerlingen en leerkracht 

Materiaallijst: 
per lesonderdeel aangeven 
aard en aantal van de 
onderwijsleermiddelen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dikke lijn is de schietlijn, de dunnere is de wachtlijn. Tussen 
deze 
Twee lijnen zit minimaal twee meter. 
 
De schietpunten zijn aangegeven met een klein rondje. 
 
Rechts in de afbeelding wordt de tafel weergegeven, met de 
omklapborden erop. 

- Drie bogen  
- Negen pijlen met 
piepschuimen kop. 
- Omklapborden. 
- Tafels waar de 
omklapborden op staan. 
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Bijeenkomst 3 Normen en waarden 

 
Datum: 28-04-2010 
 
Les: Jongeren met gedragsproblemen 
 
Doelgroep: Brugklas 
 
Doel: Interactieve les met de brugklas over normen  en waarden, waarbij de leerlingen 
betrokken worden bij de les zelf. 
 
Inleiding: 
Aangeven dat de les gaat over normen en waarden, en dat hun aan het einde van de les weten 
wat deze inhouden en verschillen. 
 
Kern 1: 
Vervolgens wordt er aan de leerlingen gevraagd, wat zij denken dat normen en waarden 
inhouden. De presentator geeft het woord aan meerdere leerlingen. 
Daarna vertel je wat volgens de Dikke van Dale deze woorden definiëren.  
 
Normen: “norm de; v(m) -en maatstaf, regel, richtsnoer: naar een vaste ~”  
Vereenvoudig de definitie door aan te geven dat normen, regels zijn. 
 
Waarde: “Iets waar een persoon of een groep van personen belang aan hecht, dit leidt vaak tot 
het stellen van al dan niet geschreven normen voorbeelden van waarden zijn: gezondheid, 
vrijheid, zekerheid, geluk.” 
Vereenvoudig de definitie door aan te geven dat waarden, zaken zijn die een leerling belangrijk 
vindt. 
 
Voorbeeldnorm:    Voorbeeldwaarde: 
Je mag niemand discrimineren.   Ik wil een beschuitje met muisjes ’s 
ochtends vroeg 
 
Kern 2: 
 
Waarde:      

 Respect voor ouderen/ je ouders. 

 Gelijkheid. 

 Vrijheid. 
 
Norm: 

 Niet stelen. 

 Niet discrimineren. 
 
 
Actualiteitsdiscussie: 
Laat de klas nadenken over 4 mei met betrekking tot de volgende zaken: 
Jan Smit vindt de herdenkingen op 4 mei overbodig. 
Er rijdt een brommer langs de dam om 20.00, wat je dus op de tv hoort. 
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Bijeenkomst 4 Methodes en programma’s 

 

De hand-outs van de PowerPoint presentatie zijn op de volgende bladzijdes terug te vinden. 
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