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I. AANTEKENINGEN
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4.5. SOCIALE TRAINING
A. ACHTERGROND
Het is belangrijk dat de school beschikt over expertise op sociaal-emotioneel gebied. Het kan
daarbij gaan om expertise binnen de school (de gedragsdeskundige) en expertise buiten de
school (AB). De expertise binnen de school geeft mogelijkheden voor RT op sociaal-emotioneel
gebied. Daarmee kan concreet gewerkt worden aan geconstateerde ondersteunings-behoeften.
Zoals veel scholen een rekenspecialist en/of een taalspecialist kennen, kan een school ook
beschikken over een gedragsdeskundige. Deze is gespecialiseerd in gedragsproblemen die op
school kunnen voorkomen. Ten aanzien van bijv. ADHD, autisme etc. is het nuttig dat de school
deze problemen kan signaleren en herkennen om professionele hulp in te schakelen.
De gedragsdeskundige heeft ruime inhoudelijke kennis van de meest voorkomende
gedragsproblemen, in het bijzonder de in het ondersteuningsproﬁel genoemde categorieën.
Bovendien beschikt hij over de kennis hoe de school kan beantwoorden aan de bijzondere
ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen en hun leerkrachten. Het is mogelijk dat hij zelf
zorgt voor de RT aan bepaalde leerlingen, maar ook coacht hij de leerkracht in zijn omgaan met
deze leerlingen. Het opzetten en bijhouden van een sociaal-emotionele bibliotheek op school
behoort tot zijn taken. De gedragsdeskundige ontwikkelt schoolbeleid met betrekking tot
leerlingondersteuning en adviseert daarin de directie.

Evaluatie van de actiepunten van de vorige keer:

Nieuwe actiepunten:

Het is op veel scholen nog ongebruikelijk om Remedial Teaching te geven op sociaal-emotioneel
gebied. De meeste tijd wordt besteed aan didactische problemen.
Toch moet gepleit worden voor het gericht geven van RT op het gebied van werkhouding
en gedrag. De problemen moeten dan wel gerelateerd zijn aan de schoolsituatie. De school
moet immers geen algemeen maatschappelijk werk bieden. Wel kan de school via de
schakelfunctionaris in het ondersteuningsteam opschalen naar de gemeentelijke jeugdzorg. Ook
moet de school niet de illusie hebben dat zij professionele hulp kan bieden. Het gaat dus om
eenvoudige hulp.
Een van de mogelijkheden voor het geven van professionele hulp is het volgen van een sovatraining. Het gaat hier om intensieve begeleidingen met behulp van professionals. Deze trainingen
worden gegeven bij verschillende zorgaanbieders. Het advies tot het volgen van een sova-training
kan volgen op consultatie of onderzoek door een orthopedagoog van de begeleidingsdienst
of van de gemeentelijke jeugdzorg (CJG). Een huisarts kan het volgen van een sova-training
toekennen.
Het geven van een vereenvoudigde sova-training door de school zelf hoort tot de mogelijkheden.
Deze hulp is te plaatsen tussen sociaal-emotionele RT en de oﬃciële sova-training. Ook willen we
hier wijzen op bestaande faalangsttrainingen.
Ambulante Begeleiding wordt geboden door verschillende instellingen. Het regionale Expertise
Centrum biedt veel mogelijkheden. Daarnaast zijn er de verschillende REC-scholen die beschikken
over een Ambulante Dienst. Het is belangrijk dat de school goed op de hoogte is van de
verschillende mogelijkheden. (Een taak voor de IB’er en de gedragsdeskundige.)
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B. BEGINSITUATIE

E. INDICATOREN

(Wat is de huidige stand van zaken? Pluspunten en werkpunten.)

(waaruit blijkt dat we ons doel bereikt hebben?)
Vanuit de hiervoor beschreven theorie en het hierboven verwoorde doel operationaliseren wij tot
de volgende indicatoren:

C. KIJKWIJZER PEDAGOGISCHE INSTRUMENTEN
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actiepunt

2

De school maakt een bewuste keuze welke vormen van sociale
training gewenst zijn.
De school maakt een bewuste keuze welke sociale training zij zelf
geeft en welke zij extern betrekt.
De school beschikt over een bekwame gedragsspecialist c.q.
aandachts-functionaris voor sociaal-emotionele aspecten.
De school biedt vanuit de leerlingondersteuning ook sociaalemotionele leerlingondersteuning.
De school biedt vanuit de leerlingondersteuning een eenvoudige
vorm van sociale training aan.
De school maakt, waar dat nodig is, gebruik van externe
deskundigheid bij de sociale training.
Het thema ‘Sociale training van leerlingen’ wordt regelmatig
geëvalueerd tijdens een teamvergadering.
Het thema ‘Sociale training’ wordt regelmatig betrokken bij
groepsbesprekingen.
Er is op onze school een visiedocument ‘Sociale training’
vastgesteld.
Dit document heeft een bijlage waarin de schoolspeciﬁeke
afspraken zijn opgenomen.
Deze afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig
aangepast of aangevuld.

werkpunt

1

winstpunt

(voor nulmeting, klassenbezoek e.d.)

1.
2.
3.
4.

We hebben een omschreven visie op het inzetten van sociale trainingen.
In deze visie is verwoord hoe en wanneer we deze sociale trainingen inzetten.
Onze school heeft een gedragsspecialist of gedragsdeskundige.
Uit klassenbezoeken blijkt dat leerkrachten bewust werkt aan de sociale vorming van hun
leerlingen.
5. Leerkrachten werken gericht aan het uitbreiden van hun vaardigheden op het gebied van
sociale training en vorming.
6.
7.
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H. EVALUATIE & BORGING
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1. In week …. vullen alle teamleden opnieuw de kijkwijzer in en benoemen hun werkpunten. (Of:
middels klassenconsultaties worden de kijkwijzers ingevuld en ingezameld.)
2. De commissie zorgt voor tijdige verspreiding, inzameling en verwerking.
3. De commissie stelt op basis van de verwerking een korte notitie op met aanbevelingen. Hierbij
wordt de eerste meting meegenomen en de ontwikkeling beschreven.
4. Deze notitie wordt besproken tijdens de eerstvolgende teamvergadering. Hieruit kunnen
desgewenst beleidsvoornemens of scholingsafspraken geformuleerd worden.

D. DOEL VAN DEZE BOUWSTEEN
(Wat willen we bereiken?)

1. We willen als school gericht werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen,
mede door sociale training.
2. De school biedt een palet aan mogelijkheden voor sociale training.
3. Alle teamleden kennen inhoud en achtergrond van sociale training.
4. Alle teamleden werken in hun groep aan sociale vorming bijvoorbeeld door een methode).
5. Er is een schoolspeciﬁeke beschrijving van de mogelijkheden van sociale training.
6. Er is een visiedocument ‘Sociale training’.
7. Er is een document met concrete afspraken.
8.
9.

F. WERKAFSPRAKEN
1. De volgende teamleden fungeren als commissie ‘Sociale Training’: ________________________
2. Deze commissie schrijft een documentje ‘Sociale Training’. (Hierbij kan gebruik gemaakt
worden van bestaande documenten in de map en deze bouwsteen.)
3. Deze commissie schrijft voor de volgende vergadering een voorstel voor een ‘Sociale Training’.
4.
5.
6.

G. TIJDSPLANNING

