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I. AANTEKENINGEN
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4.2. POSITIEVE CONTROLE
A. ACHTERGROND
Er zijn verschillende manieren om controle op een proces te verkrijgen en te behouden: positieve
controle en negatieve controle. Bij het gebruik van de negatieve controle reageert de leerkracht
op alle dingen die verkeerd gaan: hij benoemt het verkeerde gedrag. Er wordt veel gedreigd en
gestraft. Het eﬀect is meestal niet zo groot en het is niet goed voor een goede (werk-)sfeer in de
klas.
Het is een betere benaderingswijze om het goede gedrag te benoemen, positieve gedragingen
te versterken en negatief gedrag te negeren. Bovendien geeft de leerkracht daarin zelf het goede
voorbeeld. Dat houdt dus in dat de leerkracht regelmatig complimentjes geeft aan de leerling(en)
en het vervelende gedrag zoveel mogelijk negeert.
Het kernpunt van de positieve controle is dus het benoemen van gewenst gedrag. Ondersteuning,
versterking en aanmoediging van het gewenste gedrag zijn op de lange termijn eﬀectiever dan
straf. Het toepassen van positieve controle heeft grote voordelen.

Evaluatie van de actiepunten van de vorige keer:

Nieuwe actiepunten:

Het gebruik van positieve controle is goed te combineren met het aanleren van regels en routines.
Daarbij wordt een vast stappenplan gevolgd:
1. Stel een regel (of hooguit twee regels) aan de orde en bespreek deze met de leerlingen. Het is
aan te bevelen om deze regels uit de leerlingen te laten komen.
2. Probeer de regels te visualiseren door middel van kaarten aan de muur of op het bord.
3. Geef positieve reacties op die momenten waarop dat gedrag door de leerlingen wordt
vertoond. Deze manier van versterken kan gebeuren door een compliment, een knipoog, een
duim omhoog, knikken etc. (sociale versterkers) of een beloning als voorlezen, tekenen etc.
(materiële versterkers).
4. Negeer het ongewenste gedrag waar dat mogelijk is.
5. Benoem het gewenste gedrag regelmatig, zodat de leerlingen er telkens weer mee worden
geconfronteerd.
6. Evalueer regelmatig de nieuwe regels en doe dit op een positieve manier.
Leerkracht en leerlingen ontwikkelen dus een patroon van positieve controle als ze vooral letten
op de goede, plezierige kanten van elkaars gedrag en positief op elkaar reageren. Daartoe staan
de volgende mogelijkheden ter beschikking:
1. De leerkracht gaat op zoek naar gewenste gedragingen van de leerlingen. Zodra hij deze
waarneemt, besteedt hij aandacht aan deze gedragingen.
2. De leerkracht kan gewenst gedrag uitlokken bij zijn leerlingen. Bijvoorbeeld door het
benadrukken van een geconstateerde goede werkhouding.
3. De leerkracht zoekt naar gedrag dat niet overeenkomt met het ongewenste gedrag en beloont
dat zo snel mogelijk.
4. De leerkracht moet zelf het goede voorbeeld geven.
Het is irreëel en onmogelijk dat de leerkracht zijn gedrag altijd baseert op positieve controle. Er
blijven altijd momenten dat opgetreden móet worden. Als een leerkracht in 80% van de gevallen
werkt vanuit de positieve controle, is dit ruim voldoende.
Als laatste zij opgemerkt dat het gebruik van Video Interactie Begeleiding (SVIB) heel nuttig is bij
de invoering van positieve controle.
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E. INDICATOREN

(waaruit blijkt dat we ons doel bereikt hebben?)

B. BEGINSITUATIE

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

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

C. KIJKWIJZER POSITIEVE CONTROLE
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D. DOEL VAN DEZE BOUWSTEEN
(Wat willen we bereiken?)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

We willen als school gericht werken aan het gebruik van ‘Positieve Controle’.
Deze aanpak wordt ruimschoots en aantoonbaar gebruikt in de groep.
Alle teamleden kennen de achtergronden van ‘Positieve Controle’.
Alle teamleden werken bewust en gericht aan een positief klimaat in hun groep.
Er is een kijkwijzer ‘Positieve Controle’ voor klassenbezoeken en video-besprekingen.
Er is een visiedocument ‘Positieve Controle’.
Er is een document met concrete afspraken.

actiepunt

2

De school maakt een bewuste keuze waarom en op welke wijze zij
wil werken aan het gebruik van ‘Positieve Controle’.
Alle leerkrachten beschikken in ruime mate over de vaardigheid
om te werken vanuit de ‘Positieve Controle’.
Er zijn binnen het team concrete afspraken gemaakt over de
invulling van de ‘Positieve Controle’ in de groep.
Met behulp van video-opnames uit de groepen wordt het begrip
‘Positieve Controle’ geconcretiseerd en besproken.
Er wordt een beter werkklimaat en pedagogisch klimaat
gesignaleerd in de groep door het gebruik van Positieve Controle’.
Er is vanuit de school gecommuniceerd naar de ouders wat het
begrip ‘Positieve Controle’ inhoudt.
Het thema ‘Positieve Controle’ wordt regelmatig geëvalueerd
tijdens een teamvergadering.
Het thema ‘Positieve Controle’ wordt regelmatig betrokken bij
groepsbesprekingen en klassenbezoeken door de directie.
Er is op onze school een visiedocument ‘Positieve Controle’
vastgesteld.
Dit document heeft een bijlage waarin de schoolspeciﬁeke
afspraken zijn opgenomen (waaronder 3).
Deze afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig
aangepast of aangevuld.

werkpunt

1

winstpunt

(voor nulmeting, klassenbezoek e.d.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

We hebben een omschreven visie op ‘Positieve Controle’.
In deze visie is verwoord hoe we werken aan ‘Positieve Controle’.
Er is een kijkwijzer voor de klassenbezoeken en individueel gebruik.
Uit klassenbezoeken blijkt dat leerkrachten bewust gebruik maken van ‘Positieve Controle’.
Leerkrachten werken gericht aan het uitbreiden van hun vaardigheden op het gebied van het
omgaan met ‘Positieve Controle’.

F. WERKAFSPRAKEN
1. De volgende teamleden fungeren als commissie ‘Positieve Controle’: ______________________
2. Deze commissie schrijft een documentje ‘Positieve Controle’. (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 ‘Positieve
Controle’.
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.

