
4.4. INZET VAN PEDAGOGISCHE
INSTRUMENTEN

A. ACHTERGROND

Bij het werken aan de basisvaardigheden op pedagogisch gebied kan de leerkracht gebruik maken 
van verschillende hulpmiddelen. Deze gebruikt hij om te bouwen aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de kinderen en aan een goed pedagogisch klimaat in zijn groep. Hieronder een 
opsomming:

1. Pedagogisch lvs. Het is een wettelijk vereiste om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
leerlingen te volgen met een erkend signaleringsinstrument. (Bijvoorbeeld vanuit ParnasSys: 
Zien en Kijk.)

2. Een sociogram is niet voldoende om de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen, maar kan 
wel goede diensten bieden als additief hulpmiddel om de sociale structuur van een groep in 
kaart te brengen.  

3. Gebruik van een sova-methode is niet verplicht, maar wel gangbaar om de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. Zo wordt ook tegemoet gekomen aan de eis van 
de inspectie om gericht en methodisch te werken aan genoemde ontwikkeling. 

4. Het ondersteuningsprofi el van de school, verplicht met de invoering van Passend Onderwijs, 
geeft ruime mogelijkheden om bepaalde probleemgebieden in kaart te brengen en te werken 
aan een gerichte aanpak. We verwijzen naar de 18 omschreven orthobeelden, zoals die in de 
regio Noordoost van Berséba in gebruik zijn. We verwijzen voor een nadere uitwerking naar de 
site van de regio. 

5. Het inrichten van een sociaal-emotionele bibliotheek biedt goede diensten, vooral op die 
momenten dat een (sociaal-emotioneel) probleem actueel wordt. Het gaat dan om heldere 
achtergrondinformatie (eventueel ook uit te lenen aan ouders), maar ook om het verzamelen 
van handelingssuggesties. 

Het is belangrijk dat de school een bewuste keuze maakt uit de te gebruiken hulpmiddelen. Ook 
dient vastgesteld te worden of de huidige middelen toereikend zijn en voldoende tegemoet 
komen aan de praktijk. Daarbij moet worden afgewogen om met zo weinig mogelijk middelen een 
zo groot mogelijk eff ect te bereiken. Het gaat niet om een zwaar juk, waar alle leerkrachten onder 
zuchten, maar om een praktisch hanteerbaar set aan instrumenten die tegemoet komen aan de 
behoefte op dit gebied. 

In onderling overleg worden de keuzes gemaakt; deze keuzes worden regelmatig geëvalueerd 
en zo nodig aangepast. Het benoemen van een intern deskundige  op dit gebied, die fungeert 
als aandachts-functionaris en aanspreekpunt zal een goed eff ect hebben. Deze aandachts-
functionaris maakt in ieder geval deel uit van de bouwsteencommissie. 

Ook is belangrijk dat de school duidelijke afspraken maakt over de afname van het instrument: 
Wanneer wordt het afgenomen? Wat doen we met de resultaten? Wat doen we met uitvallende 
leerlingen? Wijden we hier een bespreking aan per bouw of team? etc. Het zijn vragen die 
concreet beantwoord moeten worden. De uitkomsten van het pedagogisch lvs dienen immers 
mede om knelpunten op te sporen en klassikaal of individueel hulp te bieden aan die kinderen 
die uitvallen op sociaal-emotioneel gebied. 

I. AANTEKENINGEN

Evaluatie van de actiepunten van de vorige keer:

Nieuwe actiepunten:
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B. BEGINSITUATIE
(Wat is de huidige stand van zaken? Pluspunten en werkpunten.)

C. KIJKWIJZER PEDAGOGISCHE INSTRUMENTEN
(voor nulmeting, klassenbezoek e.d.) w

instpunt

w
erkpunt

actiepunt

1 De school maakt een bewuste keuze van welke hulpmiddelen zij 
gebruik wil maken op sociaal-emotioneel gebied en welke niet. + ± -

2 In alle groepen wordt gebruik gemaakt van een erkend 
pedagogisch lvs. + ± -

3 Dit lvs wordt jaarlijks afgenomen én er worden handelings-
suggesties aan verbonden. + ± -

4 In alle groepen wordt methodisch aandacht geschonken aan de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. + ± -

5 In alle groepen wordt gebruik gemaakt van een sociogram, als de 
groepscultuur dat vereist.  + ± -

6 De school kent een gedragsdeskundige die tevens de sociaal-
emotionele bibliotheek beheert. + ± -

7 Het thema ‘Sociaal-emotionele ontwikkeling’ (inclusief 
instrumenten) wordt regelmatig geëvalueerd tijdens een 
teamvergadering. 

+ ± -

8 Het thema ‘Sociaal-emotionele instrumenten’ wordt regelmatig 
betrokken bij groepsbesprekingen en klassenbezoeken. + ± -

9 Er is op onze school een visiedocument ‘Sociaal-emotionele 
ontwikkeling, inclusief instrumenten’ vastgesteld. + ± -

10 Dit document heeft een bijlage waarin de schoolspecifi eke 
afspraken zijn opgenomen. + ± -

11 Deze afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig 
aangepast of aangevuld. + ± -

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

1. We willen gericht werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.
2. Deze sociaal-emotionele ontwikkeling wordt in alle groepen gevolgd .
3. Alle teamleden kennen de achtergrond van deze ontwikkeling.
4. Alle teamleden werken bewust en gericht aan de bevordering van een goed sociaal-

emotioneel klimaat in hun groep.     
5. Er is een kijkwijzer ‘Sociaal-emotionele ontwikkeling’ die gebruikt wordt bij klassenbezoeken.
6. Er is een visiedocument ‘Sociaal-emotionele ontwikkeling’ incl. instrumentkeuze.
7. Er is een document met concrete afspraken.
8. 
9. 

E. INDICATOREN
(waaruit blijkt dat we ons doel bereikt hebben?)  

Vanuit de hiervoor beschreven theorie en het hierboven verwoorde doel operationaliseren wij tot 
de volgende indicatoren:

1. We hebben een omschreven visie op de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
2. In deze visie is verwoord welke keuzes er worden gemaakt t.a.v.  instrumenten.
3. Er is een kijkwijzer voor de klassenbezoeken en individueel gebruik.
4. Uit klassenbezoeken blijkt dat leerkrachten bewust werken aan de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van hun leerlingen, met behulp van bepaalde instrumenten.   
5. Leerkrachten werken gericht aan het uitbreiden van hun vaardigheden op het gebied van de 

sociaal-emotionele ontwikkeling en het gebruik van relevante instrumenten.
6. 
7. 

F. WERKAFSPRAKEN

1. De volgende teamleden fungeren als commissie ‘Sociaal-emotionele ontwikkeling & 
instrumenten’:  _____________________________________________________________________

2. Deze commissie schrijft een documentje ‘Sociaal-emotionele ontwikkeling & instrumenten’. 
(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 ‘Sociaal-
emotionele ontwikkeling & instrumenten’. 

4. 
5. 
6. 

G. TIJDSPLANNING

H. EVALUATIE & BORGING

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.  
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