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Alle rechten voorbehouden
Overname uit Kwink magazine 
is zonder voorafgaande 
toestemming van de uitgever 
niet toegestaan.

Prikbord
Kwink magazine is speciaal gemaakt voor leerkrachten, intern begeleiders en 
directieleden die meer willen weten over sociaal-emotioneel leren op school. 
Kwink magazine biedt achtergrondinformatie en informatie over Kwink om scholen 
te enthousiasmeren voor sociaal-emotioneel leren in de klas. Veel leesplezier!

Kwink is geïnspireerd op het boek Groepsplan Gedrag van 
dr. Kees van Overveld. Dit is een uitgave van Uitgeverij Pica.

Kijk voor het 
allerlaatste nieuws op  

www.kwinkopschool.nl of 
op het prikbord achter 

de inlog.

Week Tegen Pesten
van 26 t/m 30 september 2022
Het thema van de Week Tegen Pesten is ‘Grapje’. Maar pesten is 

natuurlijk allesbehalve een grapje. Tips en praktische werkvormen 

vind je in ons nieuwe katern Kwink &... de Week Tegen Pesten.

www.kwinkopschool.nl/weektegenpesten 

Kwink pakt uit! 
Gegarandeerd succes bij het sinterklaasfeest: een nieuw 

aanbod met Kwink-cadeaus voor Sinterklaas voor de  

onder- en middenbouw. Op pagina 11 vind je meer informatie.

Kwink-coach trainingen vernieuwd!
Nieuw aanbod voor Kwink-coaches: trainingen over hoe een 

Kwink-coach samen met het team met Kwink aan de slag kan, 

over het ondersteunen van collega’s en over het coachen bij  

het geven van Kwink-lessen. Meer informatie op pagina 11. 

Gouden weken
De eerste weken aan het begin van het schooljaar zijn bij uitstek 

geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede 

groepsvorming en fijne sfeer. Bekijk ons gratis katern Kwink &… de 

Gouden Weken met tips en praktische werkvormen op   

www.kwinkopschool.nl/goudenweken.
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Duidelijkheid!

Vakvrouw   
 
Mijn moeder, onderwijzeres in hart 
en nieren, gaat met pensioen. Na 
40 jaar krijt aan haar handen is het 
klaar. Ik kijk met grote bewondering 
naar haar loopbaan, scholingsdrift 
en oprechte aandacht voor elke 
leerling. 
Guus Kuijer heeft daar een mooi 
citaat over: ‘Verstandige mensen 
zijn een leven lang leerling’. In de 
ogen van Kuijer is mijn moeder een 
verstandig mens: altijd met een 
open blik kijken naar wat beter kan 
en tegelijkertijd kritisch op welke on-
derwijsvernieuwing zich voor de vijf-
de keer in 40 jaar herhaalt. Ik dank 
de richting van mijn loopbaan 
aan haar. Liefde voor onderwijs is 
besmettelijk. Daarom een teken van 
dankbaarheid op deze plek.

Met mijn moeder gaan veel leraren 
de komende jaren het onderwijs 
uit. Een op de vijf van hen is 55+. Zo 
verdwijnt veel kennis. Kennis waar 
niet altijd met evenveel waardering 
mee wordt omgesprongen. Onder-
wijservaring van oudere leerkrach-
ten moet veel vaker onderdeel zijn 
van schoolontwikkeling. Om te voor-
komen dat wielen vaker dan één 
keer worden uitgevonden. Het ken-
nen en benutten van onderwijser-
varing en ‘onderwijsgeschiedenis’ is 
voor de sector van levensbelang. 

Dit magazine wordt door iedereen 
anders gelezen. De starter leest het 
als een ontdekkingstocht; de erva-
ren ‘rot’ zal, dankzij veel voorkennis, 
sommige zaken ter discussie stellen. 
En dat vind ik mooi, want die dyna-
miek stimuleert zinvolle ontwikkelin-
gen in het onderwijs.

Wie dit ook leest, ik hoop in ieder 
geval dat het óók mijn moeder is. 

Wouter Siebers
projectleider Kwink



Met de start van het nieuwe schooljaar gaat De Fontein in 

Den Boer haar vierde Kwink-jaar in. Met – nog steeds – veel 

plezier gebruiken zij deze methode voor sociaal-emotioneel 

leren. Directeur Ellen Meijer (1959) en ‘Kwink-juf’ Henrianne 

Potman (1979) vertellen graag waarom. 

‘We vinden het een groot pluspunt 

dat Kwink helemaal online is. Het is 

daardoor elke keer totaal “nieuw”.  

Er worden nieuwe filmpjes gemaakt 

en opdrachten bedacht, zelfs als de 

competentie al eens aan de orde 

geweest is. 

Bij andere methodes komen spel- 

letjes en oefeningen elk jaar terug. 

Je denkt als leerkracht dan, o ja, 

dat spelletje weer. Soms is het  

materiaal dan net wat gedateerd 

doordat de map al een paar jaar-

tjes oud is. Dat heb je met Kwink 

niet,’ zegt Henrianne. Naast leer-

kracht van groep 4/5 en de Toren-

klas is ze de Kwink-coach op 

school. 

Zichtbaar
Iedereen in de school maakt Kwink 

zichtbaar in de klas, onder andere 

door de Kwink-slagen op te han-

gen en de Kwink van de Week. 

Doordat de hele school meedoet, 

is het makkelijk kinderen aan te 

spreken op gedrag dat net in Kwink 

behandeld is. 

Hierom vinden Ellen en Henrianne 

het ook belangrijk dat iedereen 

aan dezelfde les werkt. Soms loopt 

een klas iets achter. Met elkaar  

zorgen ze ervoor dat de school 

binnen zo kort mogelijke tijd weer 

bij dezelfde les is. 

Henrianne houdt in de gaten wat 

Schoolvoorbeeld van...

CBS De Fontein in Ten Boer
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Kwintessens rond Kwink aanbiedt, 

zoals in de lockdown. Ze gebruikt 

wat bij de school past. Zo geeft ze 

gedurende het schooljaar steeds 

nieuwe impulsen. 

Link met eigen leven
‘De filmpjes werken goed,’ vindt 

Henrianne. ‘Kinderen zien het mis-

gaan in de filmpjes. Ze snappen 

wat er fout gaat, terwijl ze dat soms 

nog niet snappen als het henzelf 

overkomt. Vanuit de filmpjes kunnen 

ze de link leggen naar hun eigen 

leven. “Hé, dat gebeurde ook in dat 

filmpje bij Kwink,” hoor je dan.

Je ziet dingen altijd vanuit je eigen 

ik. Bij de filmpjes zien ze het “van de 

andere kant.”’ 

Een ander positief effect van Kwink 

vindt ze het aanreiken van emotie-

woorden.

‘Kinderen leren verwoorden wat ze 

voelen. Jonge kinderen bijvoor-

beeld, geven vaak aan dat ze  

buikpijn hebben. Door de emotie-

woorden leren ze wat er achter de 

buikpijn kan zitten. Dat geeft meer 

inhoud aan wat ze voelen.’

Het Kwink-effect
Ellen: ‘De school heeft als motto  

“De Fontein, DE plek om te zijn.” Hier-

bij sluit Kwink goed aan. 

De executieve doelen zelfstandig-

heid, betrokkenheid, ownership, 

plannen en doelen stellen staan in 

ons onderwijs centraal.’

Mede daarom heeft de school,  

tegelijk met de start van Kwink, een 

leerlingenraad ingesteld. Die vroeg 

om de kinderpleinwacht in te stel-

len. Want kinderen durven soms 

makkelijker hulp te vragen aan  

een ander kind dan aan een juf. 

‘Dat er aandacht is voor elkaar,  

sluit mooi aan bij Kwink,’ zegt Ellen. 

‘Kwink versterkt het omzien naar 

elkaar. Bovenbouwkinderen die 

naar het plein gaan voor hun pau-

ze, doen even mee met de kinderen 

uit groep 1 en 2 die dan in de hal 

aan het spelen zijn. Ook dat noem 

ik het Kwink-effect, want het gebeurt 

structureler sinds we Kwink gebrui-

ken.’

Start schooljaar
De Gouden Weken worden voluit 

benut. Henrianne: ‘De planning 

hebben we wat strakker getrokken, 

omdat je anders in de waan van 

de dag na de eerste weken weer 

vergeet dat je iets zou doen. Nu  

is de afspraak: week 1 en 2 doe  

je drie keer een activiteit, week 3  

en 4 doe je dat twee keer.  

We starten het schooljaar geza-

menlijk op het plein. Muziekje aan. 

Ouders erbij. Echt een aanrader 

voor de nieuwe start. Soms met een 

ludieke actie: een rolletje peper-

munt voor een frisse start. Of een 

ijsje voor een onwIJS goede start.’

Ellen: ‘Nieuwe ouders krijgen het 

boekje Welkom in Kwink mee en op 

onze website staat een link naar 

Kwink. Ik noem onze school een 

Kwink-school, want het werkt!’ l

Ellen
‘Kijk naar kinderen en zie ze ook echt!’

Henrianne
‘Verplaats je eens in een ander, dat zorgt voor  
meer begrip voor elkaar.’
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Henrianne: ‘We bieden op school 

handvatten voor alles. Dus logisch 

dat het ook gaat over wie je bent. Als 

kinderen met alle bloemblaadjes van 

de competentiebloem aan de gang 

gaan, leren ze hoe ze zich in het  

dagelijks leven kunnen uiten en  

met elkaar kunnen omgaan.’

‘Ik noem onze school een Kwink-school, 
want het werkt!’

Ellen: ‘Laatst keek ik in een groep 3 en 

zag ik dat de kinderen met elkaar het 

massagespel deden. Kinderen raken 

op die manier gewend aan positieve 

aanraking. Dat kan een positief effect 

hebben. Bijvoorbeeld op de trappen 

hier in het gebouw. Een kind voelt een 

aanraking en denkt, hé, iemand raakt 

me aan. Ik kan iets zeggen, of gewoon 

doorlopen. Eerder zou er vanuit een im-

puls misschien teruggeduwd worden.’
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Enkele weken na ons gesprek is mij 

gevraagd of ik een nieuwe digitale 

tool wilde ontwikkelen, gebaseerd 

op SEL. In het afgelopen jaar ben  

ik daarom druk geweest met het 

lezen van de theorie, het ontwikke-

len van vragenlijsten en het beden-

ken van het zogenaamde trechter-

model.

Wat is het trechtermodel?
Het trechtermodel is een metafoor 

voor de werkwijze van Kindbegrip.

In de eerste stap vult de leerkracht 

voor alle leerlingen een lijst met 

stellingen in. Die stellingen gaan 

over de emotionele, de sociale en 

de morele competenties. Er is een 

lijst voor de onderbouw, de midden-

bouw en de bovenbouw.

Na het invullen van de stellingen 

krijgt de leerkracht een overzicht 

van de resultaten. Er volgt een  

keuzemoment: voor welke  

leerlingen is het niet nodig 

nadere gegevens te ver- 

zamelen?

De trechter versmalt. De 

leerkracht richt zich nu 

op een klein percen- 

tage leerlingen. Over 

die leerlingen wil de 

Wat is Kindbegrip?
Kindbegrip is een nieuwe digitale 

tool van ParnasSys. Daarmee kun-

nen leraren hun klas op sociaal- 

emotioneel gebied in kaart bren-

gen. Na het invullen van een lijst 

met stellingen over de leerlingen 

heeft de leerkracht de mogelijkheid 

om voor één of meerdere leerlingen 

vervolgstappen te zetten: het doen 

van een gedragsanalyse en het 

eventueel opstarten van een han-

delingsplan. 

Kindbegrip past dus in het rijtje  

bekende instrumenten zoals Viseon, 

SCOL, Kanvas en Zien!.

Hoe ben jij betrokken bij  
Kindbegrip?
Ik ben vooral betrokken als ontwik-

kelaar. Ruim een jaar geleden 

kwam ik in contact met een aantal 

mensen van Topicus, onderdeel van 

ParnasSys. We voerden een interes-

sant gesprek over de zin en onzin 

van leerlingvolgsystemen voor  

gedrag. Ik vertelde dat ik graag de 

vijf SEL-competenties uit de theorie 

van sociaal-emotioneel 

leren in zo’n leerling-

volgsysteem 

zou willen 

zien.

Dit najaar is de lancering van een nieuwe digitale 
tool van ParnasSys: Kindbegrip. Kindbegrip maakt 
het makkelijker om planmatig te werken aan sociaal-
emotioneel leren (SEL) in de school. In dit artikel 
beantwoordt Kees van Overveld enkele vragen over  
dit nieuwe systeem.

    Kindbegrip 
van signaleren naar handelen
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Interview met Kees van Overveld

leerkracht meer te weten komen. 

We zitten dan in de analysefase. In 

Kindbegrip wordt een aantal analy-

se-instrumenten aangeboden waar 

de leerkracht gebruik van kan  

maken. Denk bijvoorbeeld aan een 

sociogram, een gedragsfunctie- 

analyse of een kindgesprek.

Na de analyse is er opnieuw een 

keuzemoment: voor welke leerlin-

gen is het niet nodig om een han-

delingsplan samen te stellen?

De trechter versmalt opnieuw. Er is 

nu een heel klein groepje leerlingen 

dat in aanmerking komt voor extra 

hulp. Kindbegrip biedt de leerkracht 

tal van handelingssuggesties op 

het gebied van emotionele, sociale 

en de morele competenties.

Ontdek je met Kindbegrip  
gedragsproblemen in je klas?
Ik gebruik liever niet het woord ‘pro-

blemen’. Daar gaat Kindbegrip niet 

over. Het is immers de leerkracht die 

zijn mening geeft over leerlingen. 

Het is ook de mening van die leer-

kracht die we terugzien in het 

groepsoverzicht. Een eventuele lage 

score wil dus niet zeggen dat er 

sprake is van een ‘probleemleerling’ 

of zoiets.

Omdat Kindbegrip een heleboel 

keuzemomenten heeft, wordt de 

leerkracht steeds gedwongen om 

doordachte keuzes te maken. Dat  

is anders dan in andere systemen 

waar bijvoorbeeld met allerlei  

alarmerende kleuren de suggestie 

wordt gewekt dat er levensgrote 

problemen zijn.

Ik hoor wel van leerkrachten in het 

land dat zij de bestaande vragen-

lijsten heel behoudend invullen om-

dat het systeem anders ‘op tilt’ slaat. 

En dan moet je van het systeem 

met de ‘probleemleerlingen’ aan de 

slag.

Dat is niet de bedoeling. Als leer-

kracht moet je voortdurend zelf de 

controle houden. In elke stap van 

het proces.

Is er een link tussen Kindbegrip en 
onze methode Kwink?
Ja, er is zeker een link met Kwink! De 

vragen in Kindbegrip zijn, net als de 

lessen van Kwink, gebaseerd op  

de vijf SEL-competenties van de 

Amerikaanse organisatie CASEL: 

Besef van jezelf, Zelfmanagement, 

Besef van de ander, Relaties hante-

ren en Keuzes maken.

Waar ik persoonlijk erg trots op ben, 

is dat ik mijn visie op sociaal-emoti-

oneel leren eerst bij Kwintessens 

mocht presenteren. Dat heeft uitein-

delijk geleid tot een geweldig les-

programma (Kwink) dat nu in meer 

dan duizend scholen wordt ge-

bruikt.

Het mooie is dat Kindbegrip verder 

gaat waar Kwink stopt. Waarschijn-

lijk zullen leerkrachten die Kwink 

gebruiken een goed beeld hebben 

van de sociaal-emotionele compe-

tenties van hun leerlingen. Het invul-

len van Kindbegrip zal hun daar-

door weinig tijd kosten. Door het 

trechtermodel van Kindbegrip kun-

nen de leerkrachten hun kostbare 

tijd nuttig besteden: alleen de leer-

lingen die een extra zetje in de rug 

nodig hebben, krijgen een passen-

de aanpak. 

Wat wil je tot slot graag nog mee-
geven aan de lezers?
Kindbegrip is een vorm van profes- 

sionalisering. Het groepsoverzicht  

uit de signaleringsfase is eigenlijk 

niets anders dan een praatpapier. 

Bespreek die uitslag met je colle-

ga’s, analyseer en bied leerlingen 

die dat écht nodig hebben een 

doordacht plan aan. 

Als je met je collega’s over de  

sociaal-emotionele ontwikkeling 

van de leerlingen in gesprek raakt, 

ontstaan er boeiende en leerzame 

gesprekken. Daar ben ik van over-

tuigd! l
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Wouter neemt de aanwezigen op 

interactieve wijze mee langs onder-

wijsdoelen naar de stelling: ‘Goed 

gedrag is de basis van al het leren.’ 

En hij pleit voor het reduceren van 

externe prikkels in de klas. Hij eindigt 

zijn betoog met: ‘Een stevige school-

cultuur is gebaat bij uniformiteit.  

Kies samen in het team hoe jullie 

omgaan met gedrag in de klas. 

Kinderen hebben voordeel van 

voorspelbaarheid.’

8

Kindtrauma’s
Gedragsdeskundige Kees van Over-

veld kaart een ernstig onderwerp 

aan. Kinderen die de klassikale acti-

viteiten verstoren kunnen te kampen 

hebben met kindtrauma’s. Die ont-

staan door mishandeling, verwaar-

lozing of bepaalde kenmerken in de 

thuissituatie als verslaving van de 

ouder(s) of opgroeien in armoede. 

Lesgeven aan getraumatiseerde 

kinderen vraagt om speciale vaar-

digheden. Het is belangrijk hen te 

versterken met de competenties 

Besef van jezelf en Zelfmanage-

ment. Helpend is het als zij zichzelf 

leren te reguleren bij heftige emo-

ties. In de Kwink-lessen wordt ruim 

aandacht besteed aan beide com-

petenties. Dit heeft een preventieve 

werking voor alle kinderen die  

ermee werken.      

‘We zijn terug!’ Vol enthousiasme opent Wouter Siebers, projectleider  

van Kwink, het SEL-congres 2022. Ruim 150 leraren zijn in Hilversum  

bij elkaar gekomen in de kleurrijke theaterzaal van Beeld en Geluid. 

  

Boeiend SEL-congres over schoolbrede gedragsaanpak

Kracht van Kwink:
goed gedrag als basis van al het leren 

Bekijk het filmpje op www.kwinkopschool.nl/video-selcongres. Ben jij er volgende keer ook bij?!
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Reacties van deelnemers en workshopleiders:

‘In mijn middenbouwgroep op een SBO-school 

maak ik ook graag gebruik van werkvormen uit 

het onderbouwmateriaal van Kwink. Zo stel ik op 

creatieve wijze mijn les samen naar de behoefte 

en mogelijkheden van de kinderen.’  

– Veronique van Appeldoorn, Barneveld 

‘Maak van een klas een rustige, veilige plek.’ 

– Wouter Siebers

‘In mijn groep 3 geef ik, naast mijn Kwink-lessen, 

voor de pauze dagelijks vijf minuten aandacht 

aan Kwink.’ – Mirjam Dekker, Maassluis

‘Kinderen die heftige emoties voelen, of kinderen 

met een trauma, vinden het fijn om aangeraakt 

te worden. Dat is momenteel misschien beladen, 

maar wel belangrijk.’ – Kees van Overveld

‘Wat een opluchting dat ik ook onderdelen van 

de Kwink-les mag loslaten!’ – Anoniem

‘De kinderen passen Kwink soms toe op een 

manier dat ik denk: Ze begrijpen het goed. Mijn 

groep weet wel dat ik soms last heb van onge-

duld. Dan zeggen ze: “Juf, doe maar even de  

Rustvis.” Prachtig!’ – Monique van der Lee, Haarlem

WORKSHOPS
De Kwink-coach
In de workshop ‘De Kwink-coach’ noemen de deelnemers het 

als taak van deze coaches dat zij team en ouders kunnen  

informeren over Kwink en een vraagbaak kunnen zijn. Adviseren, 

enthousiasmeren en ook monitoren horen daar zeker bij. Een 

Kwink-coach is iemand die de motor draaiende houdt. 

‘Trek vandaag je wandelschoenen aan!’ 
Heb je een moeilijke groep? Trek je wandelschoenen aan! De 

tips die Kees van Overveld geeft in zijn workshop zijn simpel en 

effectief. ‘Blijf niet op één plek staan, maar wandel rustig rond. 

Zorg dat je altijd oogcontact met alle kinderen kunt houden en 

dat je binnen vijf seconden bij ieder kind kunt zijn. Een klasop-

stelling in een gespiegelde E is daarvoor perfect. Google het 

maar eens en probeer het uit!’

‘Hoe observeer je op een goede manier een Kwink-les?’ 
In zijn workshop ‘Kwink Q&A’ pakt Wouter Siebers vlot en deskun-

dig deze en andere vragen uit de praktijk op. ‘Liever geen kijk- 

wijzer, dan zit je te schrijven en niet te kijken en daar word je niet 

wijzer van.’ 

En de feedback dan? ‘Houd aan het einde van de dag een 

korte, gezamenlijke terugblik en vertel wat je veel en wat je  

weinig hebt gezien. En wat jij zelf naar aanleiding van de  

observaties anders gaat doen. Zo’n aanpak is voor niemand 

bedreigend en ook nog eens heel concreet.’  l

Verslag SEL-congres 



vraag aan
de redactie 

info@kwinkopschool.nl
Wat is de relatie tussen 
Kwink voor SEL en Kwink 
voor burgerschap? 

Kwink heeft twee methodes: Kwink 
voor sociaal-emotioneel leren én 
Kwink voor burgerschap. Die kun je 
naast elkaar, aanvullend gebrui-
ken. Daarom is de didactische 
aanpak van Kwink voor burger-
schap grotendeels gelijk aan die 
van Kwink voor SEL. Dat vergroot 
de herkenbaarheid en je hoeft niet 
weer aan iets nieuws te wennen.

Animaties en filmpjes
Kwink voor burgerschap biedt dus 

ook animaties en filmpjes. Voor de 

onderbouw spelen de animaties 

zich af op boerderij ‘De Kakelhoeve’; 

voor de middenbouw is er de we-

reld van de stokstaartjes. In beide 

werelden beleven de dieren avon- 

turen die de burgerschapsthema’s 

invoelbaar en herkenbaar maken 

voor kinderen. Voor de bovenbouw 

werken we met afwisselende film- 

vormen. De thema’s zijn per les voor 

alle groepen gelijk. Ideaal voor de 

interne én externe communicatie.

Alle lessen van Kwink voor burger-

schap zijn na gratis registratie  

toegankelijk voor alle scholen.

De lessen van Kwink voor burger-

schap kun je los van elkaar geven. 

Ze voldoen in hun totaliteit aan een 

dekkend curriculum, maar de volg-

orde waarin je de lessen geeft is 

minder belangrijk. Dat is bij Kwink 

voor SEL anders, omdat we daarin 

nadrukkelijk de groepsfases volgen. 

Kwink voor burgerschap werkt wel 

met dezelfde vijf SEL-competenties.

Hieronder de thema’s van de lessen 

burgerschap. Ieder schooljaar ko-

men er drie nieuwe lessen bij. (zie 

www.kwinkvoorburgerschap.nl)

Op www.kwinkvoorburgerschap.nl laten we ook per les zien wat de inhoudelijke relatie is met Kwink voor SEL:

Vraag aan de redactie

10



.

Vraag aan de redactie









 

Kwink-coach trainingen
2022-2023

Het bestaande Kwink-coach trainingsaanbod is dit schooljaar vernieuwd. Op basis 
van de evaluaties vanuit de scholen bieden we nu vier type trainingen aan:

1. SEL en groepsdynamica
2. Met je team aan de slag
3. Coaching van collega’s
4. Het ontwikkelen van een SEL-plan

Je kunt deze trainingen in willekeurige volgorde volgen. Heb je al een  
basis- of verdiepingstraining gedaan? Kijk dan vooral naar de  
trainingen: ‘Met je team aan de slag’ of ‘Coaching van collega’s’. 

Ook bij de training ‘Het ontwikkelen van een SEL-plan’ vind je extra  
mogelijkheden waar je aan kunt werken. Meer informatie vind je op  
www.kwinkopschool.nl/kwink-coach.
Graag tot ziens op een van onze trainingen!

Feest voor iedereen!
Kwink pakt uit met inspirerende sintcadeaus.  
Eén daarvan is het prachtige boek Feest voor  
iedereen. 

Speciaal voor Sinterklaas heeft de Kwink-redactie een  

aantrekkelijk cadeau gemaakt voor kinderen in de onderbouw. 

In een grappig verhaal vertellen Hassel en Ep hoe het zit met 

Sinterklaas en zijn Pieten. 

De kinderen deinen mee op de golven van de boot, denken na 

over cadeautjes en bedenken hoe zij er zelf een feestje van  

kunnen maken voor Sinterklaas. 

Met dit boek vol beleving en activiteiten geef je iets anders dan 

anders. 

Kijk voor alle Kwink-sintcadeaus op 

www.kwinkopschool.nl/sintcadeaus. 
Illustraties: Adriaan Bijloo 
Tekst: redactie Kwink 
Prijs: € 5,75

Vernieuwd!
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Terug naar 2002
Het was april 2002 en het vliegtuig 

vloog over een kobaltblauwe Sus-

quehanna River. In de verte zag ik de 

skyline van Harrisburg opdoemen. 

Zestien uur eerder was ik met een 

opgewonden gevoel de Boeing 737 

ingestapt: ik zou beginnen aan mijn 

allereerste vliegreis naar de Verenig-

de Staten.

Toen ik in het congreshotel kwam, 

zag ik direct de borden:’First inter- 

national interactive learning con- 

ference’. Een lange, slanke man, 

vriendelijk gezicht, stapte op mij af. 

‘Kees from Holland?’ vroeg hij. Ik 

knikte en schudde de hand van 

mijn pedagogisch rolmodel: Mark 

Greenberg.

Greenberg
Greenberg (1951) startte zijn  

carrière als ontwikkelingspsycholoog. 

Hij werkte onder andere aan de 

Penn State University in Harrisburg.

Sociaal-emotioneel leren (SEL) krijgt wereldwijd 

steeds meer aandacht. Die belangstelling voor SEL is 

niet vanzelfsprekend. In onze recente historie hebben 

SEL-pioniers van over de hele wereld bijgedragen 

aan de kennis en inzichten die we vandaag de dag 

gebruiken bij het ontwikkelen van programma’s zoals 

Kwink. Dit keer aandacht voor Mark Greenberg. 

In de jaren ‘80/’90 raakte hij geïnte-

resseerd in het onderwijs aan dove 

kinderen. Hun leraren merkten dat 

dove leerlingen vaak een vertraag-

de taalontwikkeling hadden, met 

vaak een zeer beperkte (emotie) 

woordenschat en dat ze vaak in  

de problemen kwamen door hun 

gebrekkige emotieregulatie.

Greenberg ontwikkelde met enkele 

collega’s een SEL-programma dat 

deze problemen moest tegengaan: 

PATHS (Promoting Alternative THin-

king Strategies). Het programma 

bleek succesvol. Inmiddels is PATHS 

een programma dat op duizenden 

scholen over de hele wereld wordt 

gebruikt.

Terug naar 1987
In 1987 werkte ik in het onderwijs 

voor kinderen met hoor-, spraak- en 

taalproblemen. Als beginnend leer-

kracht had ik moeite om een goe-

de relatie met mijn leerlingen op te 

bouwen. Als gevolg van hun beper-

kingen vertoonden de leerlingen 

veel gedragsproblemen.

We hoorden dat op de doven-

school in Haren goede resultaten 

werden bereikt met een gloed-

nieuw SEL-programma: PATHS. Het 

programma was vertaald, bewerkt 

en geschikt gemaakt voor het Ne-

derlandse speciaal onderwijs. De 

naam van de Nederlandse versie 

was Programma Alternatieve Denk-

strategieën, afgekort als PAD. Ik had 

het geluk om als leerkracht met dit 

PAD-leerplan te mogen gaan wer-

ken. PAD bleek een schot in de 

roos. De leerlingen kregen eindelijk 

handvatten om met zichzelf en 

anderen om te gaan. PAD was in 

die tijd een van de eerste SEL-pro-

gramma’s in Nederland. Er waren 

nog wat andere programma’s,  

zoals Focus en Ego, maar die wer-

den na een aantal jaren niet meer 

verkocht. PAD bestaat nog steeds.

SEL-pioniers: 
Mark T. Greenberg  

Kees van Overveld

3
DEEL 3 VAN EEN SERIE

think
about

it
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www.keesvanoverveld.nl 

• Een emotie is niet positief of  

negatief. Een emotie is altijd een 

reactie op een trigger uit je  

omgeving. Iets of iemand zorgt 

ervoor dat je je boos, verdrietig  

of gefrustreerd voelt. 

 Het gedrag dat uit die emotie 

voorkomt, kan wél positief of ne-

gatief zijn. Je mag je gefrustreerd 

voelen, maar iemand vervolgens 

een klap voor het hoofd geven, 

kan niet. Dus: alle gevoelens mo-

gen, maar niet elk gedrag mag.

• Greenberg benadrukte het be-

lang van een rijke emotiewoor-

denschat. Hoe preciezer je kunt 

vertellen hoe je je voelt, hoe beter 

je kunt nadenken over je pro-

bleem. 

 Greenberg vond het belangrijk 

dat leerlingen leerden dat emo-

ties een bepaalde intensiteit kun-

nen hebben. Boos is niet altijd 

boos! Misschien bedoelt een leer-

ling wel dat hij geërgerd of geïrri-

teerd is, of kwaad, of woedend. 

Met de juiste woorden kun je de 

heftigheid van een emotie voor 

jezelf duiden en daar je gedrag 

op aanpassen.

• Greenberg kwam met effectieve 

oplossingen voor leerlingen die te 

impulsief op situaties reageren. Hij 

verfijnde de zogenaamde ‘schild-

pad-techniek’ (oorspronkelijk van 

Robin & Schneider). 

 Hoe werkt het? Als je voelt dat je 

bijvoorbeeld boos wordt, denk 

dan even aan een schildpad  

die in zijn schild kruipt. Zeg ‘Stop!’ 

tegen jezelf, haal diep adem, be-

denk wat het probleem is en hoe 

je je voelt. Wie rustiger is in zijn 

hoofd kan beter nadenken over 

de oplossing van het probleem.

• Greenberg gebruikte een ver-

keerslicht om een probleem- 

oplosmodel te visualiseren. Het 

gaat om het bekende rijtje:  

 

Stop-denk-doe. Het belangrijkste 

doel: leerlingen leren dat je niet 

meteen moet reageren als je  

geëmotioneerd raakt. Je moet 

eerst jezelf onder controle krijgen, 

voordat je handelt.

• Leerlingen die het goed doen in 

de klas krijgen veel positieve be-

krachtiging van hun leerkracht. 

Hoe zorg je ervoor dat álle leerlin-

gen die noodzakelijke aandacht 

krijgen?

 Greenberg bedacht het systeem 

van PATHS-kid-of-the-day. Iedere 

dag staat er een ander kind in 

het middelpunt. Je wordt wille-

keurig gekozen. Iedereen doet zijn 

best om de positieve punten van 

het PATHS-kid op te merken en te 

benoemen. Als PATHS-kid krijg jij 

die dag van iedereen dus aardi-

ge opmerkingen en complimen-

tjes te horen.

 (In Nederland kennen we dit sys-

teem als ‘zonnetje van de dag’).

Mark Greenberg (1951) is een vooraanstaande 
Amerikaanse psycholoog. Hij was betrokken bij  
veel onderzoeksprojecten. Hij is ook geestelijk  
vader van het PAD-leerplan, een programma voor  
sociaal-emotioneel leren dat ook op Nederlandse 
scholen wordt gebruikt.

SEL-pijlers
Het PATHS-programma kreeg in de jaren ’90 steeds meer vorm. Greenberg gebruikte de weten- 

chappelijke kennis van die tijd en stelde een leerplan samen dat toonaangevend bleek.  

Programma’s die vandaag de dag worden ontwikkeld, maken nog steeds gebruik van dezelfde pijlers:
 

Terug naar Harrisburg 2002
Op de conferentie hoorde ik voor 

het eerst van het begrip social 
emotional learning en de vijf  

bijbehorende SEL-competenties.

Greenberg, toen een van de op-

richters van de organisatie CASEL, 

sprak de hoop en de verwachting 

uit dat SEL wereldwijd een be-

langrijke plek in het onderwijs zou 

krijgen.

We zijn nu twintig jaar verder en 

we zijn hard op weg! l

‘Alle gevoelens mogen, maar niet elk gedrag mag’
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Kwinkmeting

Logeerpartij
Het is bij ons thuis een terugkerend fenomeen: het ponykamp in de zomer. De voorpret 

begint al in januari, als het aanmeldformulier kan worden ingevuld. Een kopie van dat 

formulier komt boven het bureau van mijn dochter te hangen, ergens halverwege het 

voorjaar aangevuld met een heuse aftelkalender.

Op de ponykampboerderij heerst een bijzonder sfeertje, zo merken we altijd bij het 

wegbrengen en ophalen. Het ruikt natuurlijk overal naar paard; niet alleen in de stal, 

maar ook op de toiletten, in de slaapzaal, in je kledingtas en bij de bar. (Boven die bar 

hangt overigens een bordje met de weinig hoopgevende tekst: ‘Tot hun 14e willen ze 

een paard, op hun 15e komen ze thuis met een ezel.’ Dan weten we dat vast.) In de 

keuken mengt de paardengeur zich vaag met die van opgewarmde slappe 

sperziebonen uit blik; mijn dochter zegt dat ze daar wél groente lust.

Iets om het hele jaar naar uit te kijken dus. Maar zelf ben ik altijd vooral gefascineerd 

door de uitnodigingsbrief. Naast allerlei praktische zaken staat daar namelijk in: ‘Bedenk 

wel dat een ponykamp niet zomaar een logeerpartijtje is. Er zijn regels waar je je aan 

moet houden. We verwachten van jou een goed humeur, verantwoordelijkheidsgevoel 

en sportiviteit.’

Op zich een brief waar ik me goed in kan vinden. Het zit hem alleen in dat ‘niet zomaar 

een logeerpartijtje’. Gelden bij een logeerpartij dan geen regels? Zou de schrijver 

kinderen hebben die zich enorm misdragen als ze ergens te gast zijn? (‘Ga maar lekker 

met een pesthumeur op de bank zitten, het is tenslotte geen ponykamp!’) Of zou zij/hij 

slechte ervaringen hebben met andere kinderen die thuis komen logeren? Dat zal het 

wel zijn – de kinderen van anderen zijn altijd veel erger dan je eigen kinderen.

Misschien wordt het daarom tijd voor een special edition van Kwink: Kwink voor logés.  

Ik denk dat we er ten minste één persoon blij mee zouden maken!

Erik Idema, uitgever van Kwink
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Sociaal-
emotioneel  
leren thuis

Wat heb ik dit vaak gehoord in 

mijn praktijk…

‘Honderd keer gewaarschuwd, 

maar niks helpt!’ en ‘Ik lig  

’s avonds doodmoe op de bank 

van de hele dag politieagentje 

spelen. ’

‘Ze doen wat jij wilt!’
Het zijn de reacties van ouders 

die worstelen met kinderen die 

hun grenzen opzoeken en er-

overheen gaan. Ik troost ze met: 

‘Er zijn meer ouders die het ge-

voel hebben de regie over hun 

kind kwijt te zijn.’ Maar die ‘troost-

pil’ is snel uitgewerkt. Dus vertel ik 

ze over mijn mooiste ontdekking: 

‘Kinderen die gezond in hun vel 

zitten, doen wat jij wilt! Makke-

lijk? Zeker niet. Haalbaar? Abso-

luut. En het toverwoord hiervoor 

is: duidelijkheid.’

Alles gaat over grenzen en 
vooral begrenzen
Helaas vinden veel ouders uitge-

‘Als je kind je het bloed onder de nagels vandaan haalt…’  

Het toverwoord bij opvoeden? 
Duidelijkheid!

Door Tea Adema, kinderen-, jongeren-  

en opvoedcoaching

rekend duidelijk zijn het meest lasti-

ge van opvoeden. Daar spelen ei-

gen gedachten en emoties een 

grote rol in: ‘Zielig voor mijn kind als 

ik nu nee zeg.’ ‘Ik ben nu te moe om 

in discussie te gaan.’ ‘Ik schaam me 

voor mijn gillende kind, dus geef ik 

het maar zijn zin.’

Schuldgevoel, twijfel, schaamte… 

Emotionele input die rationeel han-

delen vaak in de weg zit.

Het ‘gaatjeskind’ en wat het nodig 
heeft
Kinderen zoeken graag gaatjes in 

de grenzen op. Bijna komisch om te 

zien hoe ze hiervoor hun creativiteit, 

hun behoefte aan zelfstandigheid 

en hun oplossingsvermogen inzet-

ten. Heb je hun behoefte niet door? 

Dan zit je al snel in een machtsstrijd 

en moet je je kind weer binnen de 

lijntjes zien te krijgen. Extra lastig bij 

jonge kinderen die nog niet zoveel 

vaardigheden hebben om hun zin 

op een goede manier door te drij-

ven en het dan op een blèren  

zetten, waardoor jouw emotie- 

gaspedaal direct geactiveerd 

wordt. 

Het is belangrijk om de prachtige 

eigenschappen en talenten van je 

kind te leren zien. Om de behoefte 

om dingen zelf op te lossen te er-

kennen. Om toe te laten dat het op 

zijn eigen wijze de wereld ontdekt. 

Want dan wordt het een stuk mak-

kelijker om leiding te geven en aan 

te sluiten bij wie hij of zij is. Realiseer 

je daarom: ‘Het doet mijn kind goed 

als ik duidelijk en begripvol grenzen 

aangeef. Dan hoef ik zelf ook min-

der kwaad te worden op mijn kind!’ 

Gaatjeskinderen komen er wel. Ze 

weten wat ze moeten doen om hun 

doelen te bereiken. Tenminste… als 

er iemand is die ze de weg wijst hoe 

ze dat op een elegante manier kun-

nen doen. En die iemand? Dat ben 

jij! Jij bent de ouder die je kind mag 

helpen op weg naar volwassenheid. 

Waarom? Omdat het je taak is!
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Boekbespreking
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Regie in de klas  

Goed gedrag is het begin van goed leren. Alle leerlingen verdienen 

klaslokalen waar het rustig en veilig is, en waar iedereen waardig 

met elkaar omgaat. Het is een van de belangrijkste taken van de 

leraar om zo’n ruimte te creëren.

Maar dit gaat niet vanzelf. Het is niet voldoende om te zeggen dat 

leerlingen zich moeten gedragen. Goed gedrag moet weloverwogen 

en met veel inspanning worden aangeleerd.

Regie in de klas is een praktische gids die leraren hierbij helpt. 

Praktisch, wetenschappelijk onderbouwd en gebaseerd op de 

expertise van geweldige leraren van over de hele wereld. Het staat 

vol met strategieën, tips en gedegen adviezen waar iedere leraar – 

nieuw of  ervaren – iets mee kan. 

 

door Wouter Siebers

Goed gedrag kun je aanleren
Regie in de klas heeft een krachtige 

boodschap: wat je doel van onder-

wijs ook is, dat doel wordt beter en 

effectiever bereikt als leerlingen zich 

goed gedragen. Bennett beschrijft 

gedrag als een combinatie van 
vaardigheden, competenties,  
gewoontes, neigingen, waarden  
en kennis. Zijn belangrijkste bood-

schap: al deze dingen zijn aan te 

leren. 

Hoe zorgen een leraar en school-

team ervoor dat leerlingen zich  

gedragen en er weinig energie  

verloren gaat aan onderbrekingen 

of ordeverstorend gedrag? 

Bennett verkent dit vraagstuk door 

zijn boek in twee delen op te split-

sen. Eerst gaat hij in op de essentie 

van menselijk gedrag en met name 

op voorbeeldgedrag en motivatie. 

In het tweede deel van het boek 

staat het creëren van een cultuur 

centraal. Dit deel kent hoofdstukken 

over sociale normen, het aanleren 

van routines en het geven van feed-

back op gedrag. 

Preventie is het sleutelwoord
Tom Bennett schrijft met weergaloze 

pen, veel humor en krachtige beeld-

spraken. Eén daarvan: ‘hopen dat 

het niet regent.’ Veel leraren hopen 

daar elke dag weer op: dat het die 

dag niet regent. De ‘strategie’ is dan 

om proberen les te geven en wan-

De bestseller Running the Room van Tom Bennett  

is eindelijk vertaald in het Nederlands.  

Zwemmen
In de inleiding van het boek Regie 
in de klas stelt Bennett zichzelf de 

vraag waarom hij als startende  

leraar zo heeft moeten zwemmen. 

Nadat hij nachtclubeigenaar is  

geweest maakt hij de overstap naar 

het onderwijs. Hij gebruikt een 

prachtige metafoor: ‘Ik was als een 

vis die ondergedompeld wordt in  

de onderwijscultuur, niet in staat om 

iets anders waar te nemen dan de 

woelige wateren waarin ik zwom.’
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gedrag aan te pakken wanneer het 

zich voordoet. Bennett vervolgt zijn 

beeldspraak: ‘De leraar loopt een 

omgeving binnen waar het vol-

hangt met donderwolken, terwijl hij 

enkel een licht vestje draagt in de 

hoop dat het niet gaat regenen.’

Preventie is dan ook het sleutel-

woord. Bennett gebruikt hiervoor het 

brandweermodel. Stel, je bent ver-

antwoordelijk voor de brandveilig-

heid in een gebouw van hout met 

in elke flat een petroleumkachel. 

Dan kun je proberen permanent 

een brandweerkorps paraat te heb-

ben staan. Maar dan nog: de brand 

overmeestert het hele gebouw voor-

dat je het doorhebt. Wat moet je 

dan wel doen? Je ontwerpt een 

gebouw dat niet zo snel vlam kan 

vatten. Je bouwt van staal en beton, 

eist dat er geen brandbare materia-

len worden gebruikt, je bepaalt hoe-

veel mensen erin mogen. Kortom: je 

hebt een plan. 

Het wordt al snel duidelijk dat het 

managen van gedrag de ultieme 

voorwaarde is voor veiligheid in de 

groep en aan de basis staat om te 

kunnen leren. Bennett neemt de 

lezer mee in onderzoeken die laten 

zien dat leerlingen en leraren in  

basis totaal andere verwachtingen 

en wensen hebben. Zo heersen er 

pijnlijke misvattingen over gedrags-
management. 

1. Leerlingen hechten waarde  

aan hetzelfde gedrag als jij

2. Leerlingen weten wat ze  

zouden moeten doen

3. Leerlingen weten hoe ze zich 

moeten gedragen zoals jij dat 

van hen verwacht

Hiermee geeft Bennett een duide- 

lijke boodschap aan de leraar. Zorg 

voor een dikke regenjas en een  

paraplu: wees voorbereid op regen 

Over de schrijver 

Tom Bennett is voormalig docent, gedragsdeskundige 
en oprichter van ResearchED. Hij schreef diverse publi-
caties over gedrag in de les en is een veelgevraagd 
internationaal spreker. 

DE PRINCIPES VOOR EXCELLENT KLASSENMANAGEMENT

We verwijzen in ons Kwink-katern ‘Versterken van pedagogisch  
vakmanschap – een gedifferentieerde gedragsaanpak voor de 
hele school’ naar deze tien principes:

1. Gedrag is een curriculum (en kent dus een opbouw).
2. Je moet kinderen leren hoe ze zich moeten gedragen.
3. Onderwíjs gedrag, vertel het niet alleen.
4. Zorg dat het voor de leerlingen makkelijk is om zich goed te  

gedragen en moeilijk om dit niet te doen. 
5. Er is niet één gedragsstrategie die bij alle leerlingen zal werken 
6. Goede relaties worden gebouwd op structuur en hoge  

verwachtingen.
7. Leerlingen zijn sociale wezens.
8. Consistentie ligt aan de basis van alle goede gewoonten.
9. Iedereen wil ertoe doen.
10. Mijn klas, mijn regels. 

en weet hoe je op dat moment 

handelt. En niet alleen voor de  

individuele leraar maar zorg voor 

uniform handelen binnen het 

schoolteam. 

Regie in de klas is een van de beste 

boeken over gedragsmanagement. 

Lees het! l

‘We kunnen de wereld binnen het klaslokaal niet  
helemaal risicovrij maken, maar we kunnen wel alles  
in het werk stellen om van de klas een rustige, veilige  
plek te maken waar ieder kind kan opbloeien.’ 
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Nieuw in Kwink 
In het nieuwe seizoen komen de makers van Kwink met een  
aantal vernieuwingen.  Zo wordt Kwink nog leuker en krachtiger!

Digibord Kwink vernieuwd
Het digibord van Kwink krijgt een nieuwe ‘look-and-
feel’ en we voegen het onderdeel ‘Meer informatie’ toe 
aan de Startpagina. Ook krijgen de Kwink-lessen het 
komende schooljaar een nieuwe vormgeving.

Meer informatie 
‘Waar vind ik de Kwink-handleiding en de katernen 
“Kwink &…”? Waar staan de Kwink-slagen? En waar vind 
ik de archieflessen en meetinstrumenten?’ Met deze en 
andere vragen van leerkrachten zijn we actief aan de 
slag gegaan.

Alle informatie die niet bij een specifieke les hoort, staat 
nu bij elkaar, onderverdeeld per bouw, onder de knop 
‘Meer informatie’ op de startpagina:

• Kwink-slagen (downloads en uitleg)
• Circus IK (pedagogisch vakmanschap)
• Ouderbetrokkenheid
• Archief (lessen en muziek)
• Koppeling met meetinstrumenten
• Emotiewoorden (emoticons en woordenlijsten)
• Additionele katernen (Kwink &…)

Hier vind je ook Kwink-beeldmateriaal, video’s en  
andere additionele informatie zoals het basismateriaal 
voor een Kwink-ouderavond.

Er is nu ook het onderdeel Actueel. Daar staat alles 
over nieuwe ontwikkelingen binnen Kwink, SEL en 
aankondigingen van trainingen, webinars en andere 
Kwink-bijeenkomsten.

Handleiding 
 
We breiden de bestaande 
handleiding uit zodat 
startende scholen of nieuwe 
leraren binnen de school 
sneller vertrouwd zijn met  
de methode. 

Handleiding Kwink

Kwink &… Veelgestelde vragen én antwoorden

Praktisch aan de slag met sociaal-emotioneel leren

Ondersteuning laat zien wat je nodig hebt om met 
Kwink te beginnen, met veel aandacht voor het 
praktische gebruik op het digibord in de klas. Verder 
vind je hier de startershandleiding, de gebruikstips en 
enkele instructievideo’s.
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In het nieuwe seizoen komen de makers van Kwink met een  
aantal vernieuwingen.  Zo wordt Kwink nog leuker en krachtiger!

SEL-inspiratie
De laatste ontwikkelingen van SEL, interessante producten en verwijzingen. 
Om jou en het team te inspireren.

Doorloopjes 2

Vijftig manieren om je onderwijs te verbeteren 

met inzichten uit de cognitieve wetenschap. In 

woord en beeld leggen Tom Sherrington en Oliver 

Caviglioli uit wat het effect is van de verschillende 

strategieën. Het onderdeel Gedrag & Routines 

biedt een mooie aanvulling op een schoolbrede 

implementatie van sociale veiligheid. 

www.kwinkopschool.nl/doorloopjes2
 
 

Kleuterleerkracht

De auteurs combineren de kennis van 

wetenschappelijk onderzoek met ervaringen van 

verschillende kleuterleerkrachten in een inspirerend en 

evidence informed naslagwerk vol tips en adviezen. 

Ook staan ze stil bij de verschillende vormen van 

spelen. Het boek helpt bij een effectieve inrichting van 

de transitie na de Kwink-les.  

www.kwinkopschool.nl/kleuterleerkracht
 

 

Survivalgids – Wat als je 
faalangst hebt? 

Nieuw in de ‘Survivalgids’-serie is dit boekje over 

faalangst. Faalangst is ontzettend vervelend en 

beperkend. Maar het goede nieuws is dat je met 

dit doeboekje beter met je faalangst leert omgaan. 

Het geeft tips en tricks voor thuis en op school, 

waarbij elk kind kan reflecteren op zijn eigen sterk-

tes en valkuilen. 

www.kwinkopschool.nl/survivalgids

Kind en ouder of begeleider gaan samen aan de 

slag. Het boek Emotieklets is een hulpmiddel om 

op een ontspannen manier te praten over emoties 

en om plannetjes te maken om beter met al die 

emoties om te gaan.

www.kwinkopschool.nl/emotieklets
 

Emotieklets 
Tischa Neve en Michal Janssen

met illustraties van  Sabine Wisman

Samen wegwijs in de were
ld van emoties

Waar word 

jij blij van?

Wat maakt 
jou verdrietig?

SEL-producten en tips
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Een sociaal veilige groep? Waarin je verstorend gedrag zoals 

pesten kunt voorkomen? Probeer Kwink, een online methode, 

gratis uit. Kwink is praktisch, leuk en altijd actueel. Inclusief  

burgerschap en mediawijsheid. Al meer dan 1200 scholen 

werken met veel plezier met Kwink.

Voor een sociale 
én veilige groep?
Voor de hele school

Gratis 
proefabonnement Kwink 

Voor groep  
1 tot en met 8

1
De 

nummer

www.kwinkopschool.nl
Kwink is een methode van     T: 033 – 460 19 40  E: info@kwintessens.nl


