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Straffen en belonen op SBO de Boemerang 
 

Per 1 augustus 2015 is voor scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal 

onderwijs de wettelijke bepaling over de sociale veiligheid van leerlingen op school in werking 

getreden. (https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/sociale-veiligheid) 

Wat is sociale veiligheid? 

Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door 

handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op 

school. Het betekent ook dat de school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en 

andere vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomt. 

Op SBO de Boemerang heb we gekozen om te werken met basiswaarden: zorg goed voor jezelf, zorg 

goed voor de ander en zorg goed voor je omgeving. Aan deze basiswaarden zijn door de leerlingen 

zelf gedragsverwachtingen gekoppeld.  

Deze basiswaarden en gedragsverwachtingen zijn zichtbaar terug te vinden in het schoolgebouw. 

Wekelijks worden er Padlessen in de klassen gegeven waarin ook deze verwachtingen terugkomen. 

In onze aanpak van sociale veiligheid zijn vijf pijlers heel belangrijk (PBS). 

• Schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden; 

• Preventie: zoveel mogelijk problemen voorkomen; 

• Positieve insteek: helder zijn in wat je wilt zien en horen, dit actief aanleren en positief 

bekrachtigen; 

• Besluitvorming over gedrag op basis van data gegevens; 

• Samenwerken met ouders en ketenpartners.  

Uit: https://www.pbsing.nl/pbs/ 

In het kader van PBS is het belangrijk om positief gedrag te belonen (bekrachtigen) en aan negatief 

gedrag consequenties te koppelen. In dit document staat aangegeven welke keuzes wij als SBO 

school maken. Hierin vermelden we welke beloningsvormen bij positief gedrag gehanteerd worden 

en hoe deze gehanteerd worden. Daarnaast vermelden we de grenzen van onze school met 

consequenties. 

Het onderstaande model (vak D, onze grens) zal samen besproken worden voor alle leerlingen. 

Uiteraard zullen er n.a.v. de incidentenregistratie of GLB’s “rode” leerlingen bovendrijven.  Deze 

leerlingen hebben een specifieke aanpak nodig.  Deze aanpak wordt weggezet in een signaleringplan. 

Voor iedereen moet de specifieke aanpak van sommige leerlingen bekend zijn, zowel bij leerkrachten 

als bij vervangers als bij medeleerlingen. 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/sociale-veiligheid
https://www.pbsing.nl/pbs/
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Bij een overtreding van vak D zal een consequentie volgen, ook voor de leerlingen met een wat 

specifieker aanpak. 

Het streven moet zijn om zoveel mogelijk gele leerlingen richting het groene gebied te krijgen d.m.v. 

een positieve benadering en consequent handelen. 
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1. Belonen in het algemeen: 
1. Doe aan partiële beloning 

Bekrachtig gewenst gedrag niet altijd, maar bijvoorbeeld 80% van de tijd. Op die manier zijn 

leerlingen zich meer bewust van de relatie tussen het gedrag en de beloning dan bij continue 

bekrachtiging  

2. Beloon snel 

De bekrachtiging moet direct (snel) na het gewenste gedrag gegeven worden, zodat het verband 

tussen het gedrag en de beloning duidelijk is.  Direct feedback geven is één van de manieren om het 

effectief te doen.  

3. Beloon op maat 

Spits de bekrachtiging toe op de persoon en de situatie. Als een beloning bijvoorbeeld te groot is, kan 

de teleurstelling bij het niet halen ervan ook erg groot en daarmee demotiverend zijn.  Te veel 

tussentijdse beloningen kunnen ook averechts werken: deze kunnen afleiden van het lange 

termijndoel. 

4. Houd rekening met de basisbehoeften 

Heeft een leerling te weinig autonomie, dan heeft beloning weinig effect omdat de leerling er voor 

zijn of haar gevoel zelf te weinig invloed op heeft. De leerling kan dan moeilijk de koppeling maken 

tussen zijn of haar gedrag en de beloning. Houd dus rekening met autonomie, relatie en 

competentie.  

5. Bouw een beloning op 

Begint een leerling het jaar bijvoorbeeld met hoge cijfers, dan zal het teleurstellend zijn als hij of zij 

daarna lagere cijfers haalt (omdat het moeilijker is geworden). Het kan daarom didactisch slim zijn 

om aan het begin van het schooljaar lagere cijfers te geven, om te voorkomen dat leerlingen het 

gevoel hebben minder goed te worden. 

6. Beloon geen intrinsieke motivatie 

Als leerlingen ergens intrinsiek voor gemotiveerd zijn (het uit zichzelf graag leren), dan kan 

bekrachtiging een averechts effect hebben: leerlingen gaan het gedrag als extrinsiek gestuurd 

ervaren en hebben zo het gevoel minder autonomie te hebben, wat een negatief effect kan hebben 

op de motivatie. Uiteraard is het geven van complimenten als feedback nooit verkeerd, maar waak er 

voor dat je bijvoorbeeld punten of stickers geeft voor iets waarvoor een leerling al erg gemotiveerd is 

van zichzelf.                         

 Uit: www.vernieuwenderwijs.nl/6-tips-bij-het-belonen-van-leerlingen/ 

 

 

 

 

 

http://leer.tips/tip/geef-effectieve-feedback/
http://leer.tips/tip/geef-effectieve-feedback/
http://leer.tips/tip/houd-rekening-met-de-basisbehoeften/
http://leer.tips/tip/houd-rekening-met-de-basisbehoeften/
https://www.vernieuwenderwijs.nl/wat-is-motivatie/
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2. Complimenten 
 

Een betere beloning dan aandacht en waardering is er niet. Iedereen vindt het fijn om te horen wat 

hij goed doet. Het kind zal eerder geprikkeld worden om het gedrag te herhalen. Ongewenst gedrag 

kan je het beste niet benoemen en als het geen problemen oplevert ook negeren. Blijf het gewenste 

gedrag hoe klein dan ook benoemen en  direct belonen. Dit is de meest effectieve wijze om 

ongewenst gedrag om te zetten in gewenst gedrag.  “Ben je nog niet gestart met die opdracht? ” 

heeft een ander effect dan “ik zie dat je schrift al klaar ligt, goed zo. Weet je wat je bij de eerste 

opdracht moet doen?”  

uit: 

smartonderwijs.nlwww.smartonderwijs.nl/uploads/9/4/6/7/9467353/de_kracht_van_direct_positief

_belonen.pdf 

 

Voorbeelden van concrete complimenten: (ind. Niveau) 
-knap gedaan, goed werk 

-goed geluisterd 

-goed dat je het probeert 

-prima dat je meewerkt 

-Goed gewerkt 

-je hebt heel netjes gewerkt 

-dat heb je eerlijk gedeeld 

- wat zit je goed rechtop 

-goed dat je me laat zien dat je klaar bent 

-jij hebt je goed voorbereid op deze les 

- mooi geschreven 

-prima geoefend 

-dat heb je netjes opgeruimd 

-knap dat je precies doet wat ik je vraag 

-wat goed dat je een vinger opsteekt 

-goed dat je doorwerkt tot ik je kwam helpen 

-geweldig dat je de tafel al hebt opgeruimd 

Uit Positive Behaviour support: hulpwaaier 
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3. Beloningen/bekrachtigers 
 

In iedere groep is een individueel beloningssysteem en/of groepsbekrachtiger aanwezig. De 

leerkracht beslist zelf wat passend is voor de groep, classdojo’s stickerkaarten etc. 

Bekrachtigers op groeps-en individueel niveau; 
-in de klas naast een vriend/maatje zitten 

-inzet energizers 

-een speciale lunch met elkaar klaarmaken 

-een langere pauze krijgen(verdienen) 

-meer computertijd 

-klusje mogen doen 

-muziek luisteren tijdens vrije momenten 

-zelf een les mogen bedenken 

-een complimentenkaart mogen halen bij de directeur 

-een mysterieguest uitnodigen met bv. een opdracht( voorlezen, techniek…) 

-op de stoel van de leerkracht mogen zitten een dag 

De ster van de dag zijn, of van de week 

-gastsprekers uitnodigen 

-een klassenuitje 

-een film kijken met de klas 

 

Bekrachtigers op schoolniveau: 
-een workshop organiseren 

-pannenkoeken aanbieden tijdens pauze 

-een ijsjesfeest 

-een buitenspeeldag 

-extra pauze voor hele school 

-kunstenaar op school 

-een schoolkrant maken door alle klassen 

-vossenjacht 

-dansworkhop orgniseren 

-verkleeddag voor kinderen/verkleedfeest 
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-knutselen voor iemand anders 

-talentenjacht 

-buiten lunchen schoolbreed 

-voetbal wedstrijd organiseren 

-of extra voetbaltijd 

 

4. Straffen of consequenties: 
 

Gesprek 

Schrijfstraf 

Mondelinge waarschuwing 

Schriftelijke waarschuwing 

Verwijdering uit klas 

Time out intern  

Schorsing 

 

 

5.consequentie voorstel 
 

De gele kaart vervalt i.p.v. de gele kaart zal er een gedragsklapper komen voor iedere groep.  

Hierin kan per leerling bijgehouden worden hoe vaak ze een vak D consequentie hebben gehad 

d.m.v. Stopkaart, zie bijlage. Ook de geschreven blaadjes kunnen hierin woorden bewaard zodat de 

stappen visueel zijn. 

We gebruiken wit papier voor de onderstaande formats. Deze komen in de gedragsklapper. 

Onderbouw: sorry tekening, zie bijlage 

Bovenbouw: verwachtingen overschrijven en beschrijving wat anders kan, zie bijlage 
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ABCD Model gedrag emotie 

  -   +   ++   +++   

++++ 

 
 

G
e
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A 

• Weglopen uit de klas. 

• Negeren. 

• Werkweigering. 

• Door de klas blijven 
roepen. 

• Rennen op de gang. 
 
 

• PBS 

• 4 G’s 

• 5 G’s 

• Soc.Vaard.Training 

• Belonen 

• Negeren 

• Afleiden 

• Parafraseren 
 

NIET SANCTIONEREN. 
 
 

Sen
sitief                      Se

n
sitief afgren

zen
 

B 
3 x AB = C 

(tot vijf keer toe iets zeggen) 

C 

• Persoonsgericht grof 
taalgebruik naar 
klasgenoten. 

• Discrimineren(buiten 
sluiten) 

• Clowneskgedrag 
waarmee de ll de klas 
bewust ontregelt 

• Niet juist omgaan met 
spullen van school 

• Bedreigen. 

• Erkennend 

• Sandwitch 

• Als -dan 
consequentie. 

• Wat doe jij nu 
zodat het niet 
meer gebeurt 

 
 
 
 

D 

• Weglopen van school 

• Persoonsgericht grof 
taalgebruik naar 
volwassenen. 

• Vernielen van 
materialen van 
school.(Rekening) 

• Fysiek geweld. 
 
 
 
 

• Erkennen 

• Sanctie 

• Gesprek met 
ouders 

 
 
 
 
 
 

A
fgren

zen
 

Sanctie=  Gedrag te laten stoppen en te laten ervaren , 
door te dringen dat het een consequentie oplevert. 

GEDRAGSVERANDERING  is niet VERGELDING 
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Vak D, consequenties 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedragsoverschrijding Actie Consequentie Afspraak: 

Vernielen van 
materiaal 

 Schriftelijke sanctie + 
vergoeden 

*De leerkracht geeft het 
strafblaadje. De leerling laat 
het aan de leerkracht zien. 
Hij/zij stuurt de leerling naar 
de gene van wie hij/zij de straf 
heeft gekregen. Het blaadje 
komt weer mee terug. 
 
*Indien fysiek geweld buiten 
plaats vindt kan de denkstip 
als time-out worden gebruikt, 
een sanctie volgt altijd erna in 
een pauze of tijdens een leuke 
les. 
  
*Wordt de sanctie niet 
gemaakt gaat deze mee naar 
huis. Wordt hij de volgende 
dag niet ingeleverd dan kan er 
weer in de pauze geschreven 
worden. 
 
*Werk kan bestaan uit: 
rekenbladen, schrijfbladen, 
taal/spelling bladen, er kan 
eventueel ook gekozen 
worden voor een spreekbeurt. 
 
*Ieder D incident wordt 
weggezet in het journaal. Ook 
als hier een AB en C aan 
vooraf gingen. 

Persoongericht grof 
taalgebr naar volw. 

 Schriftelijke sanctie 

Fysiek geweld 1e keer bellen 
naar ouders 
door 
leerkracht 

1e keer  
schriftelijke sanctie 

 2e keer 
gesprek met 
leerkracht 

intern schorsen 1 dag 
met werk zonder 
pauze 

 3e keer 
gesprek met 
leerkracht en 
IB 

Intern schorsen 2 
dagen met werk 
zonder pauze 

 4e keer 
gesprek met 
leerkracht en 
directeur 

Extern schorsen 

 We tellen van 
vakantie tot 
vakantie. 
Trimester. 

 

Weglopen van school Gesprek met 
leerling, 
ouders en 
leerkracht 

Schriftelijke sanctie 
(vaker dan een 
veiligheidsspreekbeurt) 
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Bijlage 1: Sorry tekening onderbouw; 
 

Ik ___________________ maak een sorry-tekening voor _  
 
 
______________________________________   
 
omdat______________________________________________________        
 
met deze tekening zeg ik sorry.  
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Bijlage 2: Schriftelijke straf bovenbouw: 
 

 

 

 

Deze tekst overschrijven en………… 
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Naam leerling:………………………………………………………Groep:………………. 
 
Datum: 
 
Wat ging er mis? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Hoe ga ik dit oplossen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Wat ga ik volgende keer anders doen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________  
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Bijlage 3: Kaart Stop 
 

Naam leerling: ………………………………………………………  Groep:…………………………. 

 

Datum: 
 

Voorval  kort: 
 

 

 

 
 
 

Telefoongesprek 
 

Datum: 
 

Voorval  kort: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ouders op school + Ieerkracht 

Datum: 
 

Voorvalkort: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ouders op school+ leerkracht+ Interne Begeleider 
 

Datum: 
 

Voorvalkort: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouders op school+leerkracht+directie= 
Schorsing 
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Enkele opmerkingen vanuit de bijeenkomst: 
 

Rode stip: Moet opgevolgd worden. Straf.  

Het niet correct omgaan met schoolspullen in C             Sandwich  + als dan consequentie + Sandwich   

Daarna erkennend. 

       Consequenties  

Fysieke agressie: 

ABCD geldt voor iedereen 

Welke consequenties verschillen in onder en bouw. 

Leerling loopt weg en scheldt. 

Wat heb ik gezegd en wat heb jij gehoord. 

Boven de groep staan C 

Dreigen naar volwassenen naar D 

Dreigen naar medeleerlingen naar C  

Lopen en rennen in het gebouw. Regels lopen en fluiterstem.  A / B   

Voorbeeld:  We houden voor een ander de deur open. 

 

 

Going in the flight or going in the fight 

 

 

Gedrag te laten stoppen en ervaren dat er een 

straf aan staat te komen. 
 


