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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 (achtergrond)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.

Gratis tips voor de Week van de Lentekriebels
De jaarlijkse Week van de Lentekriebels is van 20 t/m 24 maart. 

Een ideale gelegenheid om met kinderen over seksuele 

vorming en genderidentiteit te praten. Kwink biedt hiervoor 

weer korte en zinvolle activiteiten. Het materiaal is binnenkort 

beschikbaar op www.kwinkopschool.nl/lentekriebels. Bekijk 

ook de komende burgerschapslessen over gender die in 

februari verschijnen op www.kwinkvoorburgerschap.nl.

Nieuwe thema’s in de serie Hoe doe je dat? 
Hoe doe je dat? is een succesvolle serie prentenboeken over 

sociaal-emotionele thema’s voor de onderbouw. De dieren  

uit Kwink spelen daarin de hoofdrol. Zie je in jouw groep dat 

sommige kinderen moeite hebben met bepaalde situaties? 

Met deze prentenboekenserie ga je samen met de kinderen 

aan de slag, klassikaal of in een klein groepje. Nu met nieuwe 

thema’s! Lees verder op pagina 11.

Kwink-webinars exclusief voor abonnees 
In maart en april organiseren we weer twee Kwink-webinars,  

gepresenteerd door Wouter Siebers, projectleider van Kwink. In 

maart is het thema ‘transitie’ en in april behandelen we het thema  

‘versterken van pedagogisch vakmanschap’ (inclusief Circus IK). 

Meer weten of aanmelden? Kijk op pagina 11.  

Kwinkwebinar
DOE MEE!
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Circus IK!
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(slot):
Marc Brackett

Kwink in de buurt

Kwink op Curaçao

APK voor je groep    
 
Je gaat beginnen aan de zilveren 
weken. Dat is een periode waarin 
veel groepen al positief gevormd 
zijn en geregeld een controle nodig 
hebben. Hoe doe je dat effectief, 
zo’n APK voor je groep? Mijn  
suggestie: blijf je bewust van jouw 
gedragskenmerken (ook wel  
constructen genoemd). 

We kennen allemaal het gesprek 
uit de teamkamer waar een leraar 
vertelt hoe moeilijk de omgang met 
Jonatan verloopt, waarna een  
collega vol onbegrip reageert. 
Jonatan? Daar kon zij vorig jaar 
mee lezen en schrijven! Het gedrag 
van Jonatan is uiteraard een ge-
volg van interactie tussen leraar en 
leerling. En daar zit een grote valkuil 
én kans! Als we ons bewust zijn van 
onze eigen persoonlijke voorkeuren 
voor bepaalde leerlingen, dan kun-
nen we ons gedrag daar gericht 
op sturen. Het is belangrijk om elke 
dag weer te bedenken dat we leer-
lingen ongelijk behandelen. Pas  
als we weten dat dit het geval is, 
kunnen we ons best doen om deze 
ongelijke behandeling zo min  
mogelijk invloed te laten hebben 
op ons gedrag. 

Lukt dat altijd? Zeker niet, we weten 
dat we leerlingen van wie we lage 
verwachtingen hebben minder de 
beurt geven, minder complimenten 
geven en vaker verder bij ons van-
daan zetten. Een APK voor je groep 
begint dan ook bij jezelf. Welke leer-
lingen zijn de eerste helft van het 
jaar onder je huid gaan zitten? Wie 
verlies je soms uit het oog en welke 
leerlingen zijn je favoriet? Maak 
eens een lijstje en kijk daar langer 
dan tien minuten naar.
Ik ben benieuwd welke vijf APK- 
punten je voor jezelf noteert. Een 
goede check gewenst! 

Wouter Siebers
projectleider Kwink



Op openbare basisschool De Dubbelster in Amersfoort is Saskia Slootweg de 

Kwink-coördinator en spin in het web voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Ze is 

aanspreekpunt voor Kwink en maakt SEL in het team bespreekbaar. 

Haar taak is omvangrijk. Ze begeleidt ook nieuwe leraren bij het leren werken met 

de methode en zorgt dat Kwink zichtbaar is in het schoolgebouw. Verder is ze 

verantwoordelijk voor het beleid voor de ouderbetrokkenheid bij Kwink. Saskia is 

enthousiast, want zegt ze: ‘Kwink zet SEL bij ons op school krachtig op de kaart.’

Saskia is leerkracht in een onder-

bouwgroep. Kinderen van groep  

1, 2 en 3 zitten bij elkaar omdat  

gekozen is voor unitonderwijs.  

Saskia werkt bewust vanuit positi- 

viteit. Dagelijks besteedt ze veel 

aandacht aan complimenten. Aan 

het eind van de schooldag mogen 

de twee ‘hulpjes’ een complimen-

tenketting omhangen.  

Als Saskia tijdens de schooldag 

iemand hoort zeggen wat een  

ander kind (nog) niet goed kan, 

dan vraagt ze de groep na te den-

ken over wat dit kind juist wél goed 

kan. Dan komen ze bijvoorbeeld 

met: ‘Hij kan hard rennen!’    

Wereldburgerschap 
De Dubbelster is een kleinschalige 

school waar ze leerlingen voor- 

bereiden op de internationale  

Schoolvoorbeeld van...

OBS De Dubbelster 
in Amersfoort

Wie de complimentenketting draagt, krijgt drie complimenten vanuit de 

groep. Bijvoorbeeld: ‘Jij hebt het spinnenweb heel mooi ingekleurd.’
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samenleving met Wereldburger-

schap en Engels in alle groepen. 

Ook is er aandacht voor cultuur- 

educatie, natuur en milieu, ICT en 

techniek. Leerlingen, leerkrachten 

en ouders kennen elkaar en betrok-

kenheid is gemeengoed. 

Het motto van de school luidt: ‘The 

journey starts here!’ Vanuit de kern-

waarden ‘Samen - Ontdekken - Ver-

trouwen - Ontwikkelen’ geven ze de 

wereld van de kinderen vorm.

Er is veel samenwerking door de 

leerjaren heen, zodat ieder kind 

wordt ondersteund en begeleid 

in zijn ontdekkingstocht om zich  

verder te ontwikkelen. Zo kan het  

vol vertrouwen de wereld ingaan.

‘Kwink is leuk!’ 
Saskia roept de kinderen naar de 

kring. ‘Drie, twee, één en ik kijk  

meteen. We gaan Kwink doen!’ Een 

meisje zegt lachend: ‘Omdat het 

leuk is, juf!’ 

Na de hoofdanimatie van deze les 

over emoties, waarin Mol afwisse-

lend trots en teleurgesteld kijkt, 

gaan de kinderen oefenen. Ze ma-

ken van duimen en wijsvingers hun 

eigen verrekijkertje. Wat ze zien? 

Kinderen die een beetje vrolijk  

kijken en blij. Samen concluderen 

ze dat er nu geen verdrietige  

kinderen in de kring zitten. 

‘Gelukkig!’ zegt Saskia. ‘Maar  

soms is er iemand verdrietig. Dat 

valt je op als je goed naar elkaar 

kijkt!’

Eigentijds 
Saskia vindt de aandacht voor de 

fasen van groepsvorming met han-

dige werkvormen een belangrijk 

voordeel van Kwink. In de drukke 

stormingfase zet ze graag ‘de Rust-

vis’ (een Kwink-slag) in om rust te 

krijgen in de groep. 

Ze vindt de Kwink-filmpjes eigentijds. 

Die sluiten goed aan bij de bele-

vingswereld van de kinderen. Van 

haar bovenbouwcollega’s krijgt ze 

wel terug dat achtste-groepers er 

iets minder voor openstaan. Maar 

Saskia denkt dat dat ook hoort bij 

groep acht, omdat ze graag voor-

uitkijken naar het voortgezet onder-

wijs en alles van de basisschool al 

snel kinderachtig vinden. 

Saskia vindt het praktisch dat Zien!, 

het meetinstrument waarmee ze op 

de Dubbelster werken, goed aan-

sluit bij Kwink. Het geeft inzicht in 

welke Kwink-lessen ze nog eens 

zullen herhalen, omdat niet alle 

leerlingen de beschreven vaardig-

heden al beheersen op het ge-

wenste niveau. Dat kan bijvoor-

beeld zijn: ‘je houden aan de 

afspraken’ of ‘vertellen wat je ergens 

van vindt’.  

‘Kwink-slagen vind ik de kern van 
Kwink’
Saskia noemt de Kwink-slagen de 

kern van Kwink. Die hangen goed 

zichtbaar in de school en in elke 

groep. En zelfs op de ramen van het 

speellokaal zodat die ook vanaf het 

plein te zien zijn, waardoor kinderen 

en leraren ook buiten kunnen pra-

ten over het gewenste gedrag. 

Daardoor begrijpen ze elkaar snel-

ler. Bovendien heeft de pleinwacht 

bij ruzie op het schoolplein meteen 

iets in handen om de kinderen op 

aan te spreken.

Ook de Kwinken van de Week en 

de Kwink-handpoppen zijn duidelijk 

aanwezig in de onderbouwgroep. 

Ouders ontvangen de Koelkastpos-

ters en in de nieuwsbrieven staat 

informatie over Kwink. Saskia gaat 

in het team nog eens bespreken 

hoe ze de ouders nog meer bij 

Kwink kunnen betrekken. 

Saskia
‘Ik vind Kwink een van de dragende 
methodes voor ons onderwijs. Het 
vak SEL mag hier nooit geschrapt 
worden!’

Transitie
Saskia merkt dat nieuwe collega’s 

het soms lastig vinden om te ont-

dekken hoe Kwink in elkaar zit. De 

meeste zijn na verloop van tijd  

enthousiast. Ze vinden het leuk dat 

ze actuele lessen krijgen via het 

digibord. Ze hoeven de lessen niet 

uit een dikke, stoffige map te halen. 

Saskia ontdekt dat ze, nu ze vijf jaar 

met Kwink werkt, steeds beter uit de 

voeten kan met de transitie. ‘Ik vond 

het woord ”transitie” erg onbekend 

klinken, maar toen ik langer met 

Kwink bezig was en ook Kwink- 
trainingen volgde, dacht ik: o wacht, 

transitie is juist heel krachtig. Ik zet 

het steeds vaker in, want het is be-

langrijk voor de groep om ook na 

de lessen te blijven oefenen met 

SEL-vaardigheden.’  l
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Introduceer Circus IK binnen  
het team
De kracht van Circus IK zit in de 

schoolbrede aanpak. Door van 

groep 1 t/m 8 dezelfde taal te  

spreken, herkennen leerlingen de 

Kwink-terminologie sneller en is het 

voor leraren eenvoudiger om leer- 

lingen uit een andere groep op 

gedrag aan te spreken. Maak daar-

om eerst afspraken binnen het 

team over het gebruik van Circus IK, 

voordat het in de groep wordt  

geïntroduceerd. Tips voor dit  

gebruik vind je het katern.

Introduceer Circus IK aan de  
leerlingen
Als er schoolbreed wordt gewerkt 

met Circus IK, is het van belang om 

in elke groep een poster op te han-

gen waar regelmatig naar verwe-

zen kan worden. De poster ontvang 

je bij aanschaf van Kwink en is te 

downloaden vanaf het digibord.  

Via het prikbord is in het onderdeel 

‘Meer informatie’ bij elk van de drie 

bouwen een introductiefilmpje te 

vinden. Hierin worden de dieren  

van Circus IK (voor de onder- en 

middenbouw) en begrippen  

(voor de bovenbouw) helder geïn-

troduceerd. Aan het einde van het 

filmpje wordt een aantal vragen 

aan de groep gesteld. Neem de tijd 

om deze samen met de leerlingen 

te beantwoorden. Op deze manier 

maken de leerlingen op een speel-

se manier kennis met de begrippen 

uit Circus IK. 

Bekijk de filmpjes over  
Circus IK op de website

* Het katern  
‘Versterken van  

pedagogisch vakman-
schap’ vind je op  

www.kwinkopschool.nl 
achter de inlog,  
onder de knop  

‘Meer informatie’. 

PREVENTIEVE INZET CIRCUS IK 

Gebruik de termen op een  
correcte wijze 
Het is van belang om de begrippen 

‘aanpakken, ‘aanvallen’ en ‘verstop-

pen’ op de juiste wijze te gebruiken. 

De termen zeggen iets over het ge-

drag dat het kind op dat moment 

laat zien, niet over het kind zelf. Zo 

spreken we in de onder- en midden-

bouw altijd op de volgende manier: 

je doet áls giraf en niet nu bén of 

líjk je net giraf. 

In de bovenbouw is het belangrijk 

om te starten met de stelling: ‘Ik sta 

voor een probleem, en dan...’ De 

opties die een leerling heeft zijn: 

• Ik verstop me
• Ik val de ander aan
• Ik pak het probleem aan

 

Geef feedback op gedrag ook op 

deze manier aan de leerling. Dus: 

‘Je verstopt je nu, is dat je bedoe-

ling? Wat bereik je daarmee?’

Aanspreken op gedrag 
Spreek leerlingen op een uniforme 

Circus IK is een manier om met leerlingen in  
gesprek te gaan over gedrag. Meer informatie vind  

je in het katern ‘Versterken van pedagogisch 
vakmanschap: een gedifferentieerde  

gedragsaanpak voor de hele school’.* 
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Circus IK!

manier aan op gedrag door con- 

sequent de termen van Circus IK te 

hanteren. Leerlingen gaan door de 

herhaling snel begrijpen wat je  

bedoelt en kunnen daardoor ook 

effectiever schakelen in eigen  

gedrag. 

Bespreek lastige momenten
Bij herhaaldelijk probleemgedrag is 

het slim om Circus IK preventief in te 

zetten. Zo kijk je met leerlingen voor-

uit naar een mogelijk ‘problemati-

sche’ situatie. Wat ging er eerder 

fout? Welk gedrag en welke keuzes 

waren waarneembaar? Hoe gaan 

leerlingen dit in de nieuwe situatie 

aanpakken? Welke strategie helpt 

ze en hoe sturen ze eigen gedrag? 

CURATIEVE INZET CIRCUS IK 

Situaties nabespreken 
Circus IK kan goed ingezet worden 

om te reflecteren op gedrag. Door 

de typeringen van de dieren of de 

kernwoorden ‘aanpakken’, ‘aanval-

len’ en ‘verstoppen’ te gebruiken, is 

het voor leerlingen eenvoudiger om 

te reflecteren op gedrag. Stel vra-

gen als: 

-  Hoe ben je nu met het probleem 

omgegaan?

-  Wat deed die keuze voor jezelf?

-  Wat deed die keuze voor de  

ander?

-  Was dat je bedoeling? 

-  Ben je tevreden over je benade-

ring van het probleem? Zo nee, 

wat doe je de volgende keer  

anders? 

-  Kies je voor een andere  

benadering? Zo ja, hoe ziet deze 

benadering er dan uit? 

De leerling aan zet 
Om de borging van Circus IK als 

instrument te stimuleren, is het 

raadzaam om leerlingen regel-

matig te laten nadenken en 

woorden te laten geven aan 

Circus IK.

Op de werkbladen noteren de 

leerlingen verschillende gedra-

gingen bij de woorden ‘aanpak-

ken’, ‘aanvallen’ en ‘verstoppen’.

Laat leerlingen deze werkbladen 

met elkaar vergelijken. Bespreek 

klassikaal welke overeenkomsten 

en verschillen er zijn. Dit is een 

mooi moment om helder te  

maken wat het team onder 

deze termen verstaat. Ook 

daarover kun je met elkaar 

van tevoren afspraken  

maken. Uiteraard is het 

goed en interessant 

om in het borgings-

proces de input van 

leerlingen ook mee te nemen. 

Borging 
De kracht van Circus IK zit in de 

eenvoud van het instrument. Die 

eenvoud is meteen ook de valkuil. 

Een gedegen, stapsgewijze borging 

is van belang om het instrument 

succesvol te implementeren. Dat 

betekent in de praktijk: veel herha-

len en afspraken regelmatig bijstel-

len indien nodig. Daarnaast is het 

van belang dat leraren elkaar feed-

back geven op hun handelen. Eva-

lueer situaties waarin Circus IK werd 

toegepast. Hoe werd dit gehan-

teerd? Wat waren krachtige elemen-

ten, wat werkte minder goed? Juist 

dit proces, volgens de PDCA-cyclus 

(Plan, Do, Check en Act) helpt om  

Circus IK binnen de school- 

organisatie te verankeren. l
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Boekbespreking

Succesvol aan 
de slag met je 
groep!  

Na zijn succesvolle uitgave Grip op de groep komt auteur René van 

Engelen met een boek over het werken met groepen binnen het 

onderwijs: De groepscode. Dit nieuwe boek helpt leraren effectief  

om te gaan met gedrag van de groep en geeft concrete handvatten 

om een groepsproces te sturen. 

 

door Wouter Siebers

Een sterk punt van het boek is de 

koppeling tussen theorie en praktijk. 

Bijna elke theorie die beschreven 

staat, wordt duidelijk uitgelegd in 

een casus. Het helpt de lezer de 

(soms) abstracte theorie helder en 

toepasbaar te maken. 

Interessant is dat Van Engelen er-

voor kiest om gebruik te maken van 

het 6-fasenmodel van Remmers-

waal. Dit in tegenstelling tot zijn  

eerdere werk over groepen waarin 

hij de welbekende theorie van  

Tuckman hanteert. Voordeel van  

het 6-fasenmodel is dat er ook aan-

dacht is voor de voorfase, de fase 

die plaatsvindt voordat een groep 

daadwerkelijk start.

De groepscode: zó werk je met groepen
René van Engelen

De groep 
Van Engelen begint het boek met 

een theoretische verkenning van 

groepen. Wat is een groep precies? 

Aan de orde komt welke zaken van 

invloed zijn op de groep, zowel in 

positieve als in negatieve zin. Er is 

ook aandacht voor het omgekeer-

de: de invloed van de groep op 

onder andere het leren. Er is vol-

gens Van Engelen een nadrukkelijk 

verband tussen de sfeer in de 

groep (de sociale eenheid) en het 

leerproces. Ook de vijf SEL-compe-

tenties worden op een duidelijke 

manier gelinkt aan het groepspro-

ces. Het maakt nog maar eens dui-

delijk waarom de combinatie van 

sociaal-emotioneel leren en groeps-

dynamica tot een effectieve inter-

ventie als Kwink kan leiden. 
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Het 6-fasenmodel van Remmers-

waal ziet er als volgt uit:

HET 6-FASENMODEL  
VAN JAN REMMERSWAAL

1. Voorfase
2. Oriëntatiefase
3. Invloedsfase
4. Affectiefase
5. Fase van de autonome groep
6. Afsluitingsfase

 
Bron: Jan Remmerswaal - Groeps-
dynamica (2013)



Groepen verschillen
Het tweede hoofdstuk staat in het 

teken van groepsdynamica. Interes-

sant hierbij is de combinatie met de 

ontwikkelingsfases zoals opgesteld 

door emeritushoogleraar neuro- 

psychologie Jelle Jolles. 

Van Engelen beschrijft per fase 

(van het jonge kind tot de late ado-

lescentie) wat cruciale elementen 

zijn in het ontwikkelen van een 

groep. Dat maakt het voor leraren 

zeer bruikbaar om de onderwijsbe-

hoeften van hun specifieke groep 

goed te leren kennen en daarnaar 

te handelen. Denk aan zaken als 

maatschappelijke verwachtingen, 

gender en sociale vaardigheden. 

Verder komt het werken met en in 

de groep uitgebreid aan bod. Want 

als leraar werk je niet alleen met de 

groep, maar ben je er zelf ook op 

een unieke manier onderdeel van.

Positief of negatief? 
Groepen ontwikkelen zich altijd. 

Hoe een groep zich ontwikkelt, 

hangt af van de deelnemers van 

een groep (de leerlingen) en de 

kwaliteit van een leraar. Er is uitge-

breid aandacht voor de twee 

meest voorkomende ontwikkelpa-

den: die van een positieve of een 

negatieve groep. Er is aandacht 

voor het vasthouden van goed ge-

drag en het ombuigen van negatief 

gedrag. 

Vooral het derde hoofdstuk over de 

negatieve groep is van grote waar-

de voor veel groepen waarin de 

groepsvorming in het begin van het 

jaar niet goed is verlopen. Ombui-

gen kost veel energie, maar kan  

met effectieve interventies  

zeker slagen. 

Ook het vierde en laatste 

hoofdstuk van het boek,  

‘Werken in en met een 

groep’, geeft veel con-

crete handvatten. 

De school als groep 
We kennen allemaal 

de uitspraak ‘de  

leraar doet ertoe’. En 

daar zou ‘de school-

leider is van cruciaal 

belang’ direct achter-

aan moeten komen. 

Van Engelen beschrijft 

dit in de paragraaf ‘De 

school als groep’. Het be-

lang van een schoolleider 

in het beïnvloeden van het 

groepsproces, zowel op leerling- 

als teamniveau, is ontzettend groot. 

Met een gedegen theoretische  

ondergrond en de koppeling naar 

de praktijk kan dit boek gezien  

worden als een basishandboek  

over groepsvorming en groeps- 

dynamiek. l

Over de schrijver 
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‘Een goede investering in de groep is een  
investering in de schoolcarrière van  
individuele leerlingen.’

De groepscode is een 
uitgave van uitgeverij 
Pica en verschijnt in 

januari 2023. Het boek 
is al te bestellen via 

www.uitgeverijpica.nl.

René van Engelen is zelfstandig schoolbegeleider, trai-
ner, auteur, spreker en interim-directeur. Hij werkte als 
docent op het mbo, post-hbo en maakte op latere 
leeftijd de overstap naar het primair onderwijs. Hij 
schreef de succesvolle boeken Jongenscode en Grip 
op de groep. René van Engelen is gespecialiseerd in 
groepsdynamiek, hoogbegaafdheid, leiderschap en 
jongens in het onderwijs.
 



Nieuw in Kwink
vraag aan

de redactie 
info@kwinkopschool.nl

De thematiek van een Kwink-les sluit niet aan 
bij de onderwijsbehoefte van mijn groep.  

Wat kan ik doen? 

Vraag aan de redactie

Op deze vraag zijn twee antwoorden mogelijk. 

2  Groepen die extra ondersteuning nodig  
hebben op SEL-gebied hebben vaak meer aan 
een extra SEL-moment dan aan een aangepaste 
les. Ook als een les niet goed past is het verstan-
dig om deze (in aangepaste vorm) wel aan te  
bieden aan je leerlingen samen met de extra les. 
Wij adviseren om zoveel mogelijk het jaarschema 
te hanteren omdat de groep op die manier  
gelijkloopt met de rest van de school en collega’s 
je leerlingen daardoor beter kunnen aanspreken 
op de Kwink van de Week van dat moment.

1  Als een Kwink-les niet past bij de behoefte 
van je groep, is het mogelijk om een les uit het 
Kwink-archief te gebruiken. Deze lessen zijn ge-
rangschikt op ‘problemen’ die binnen je groep 
kunnen spelen. Zo wil je wellicht meer aandacht 
besteden aan positief communiceren als leerlin-
gen vaak ruziemaken. Naast het archief kun je 
ook een Kwink-les uit een andere bouw gebrui-
ken. Soms sluit een thematiek wel aan, maar zijn 
de werkvormen of animaties niet passend voor 
jouw groep. Omdat Kwink elk jaar nieuwe lessen  
ontwikkelt, zit je nooit een collega van een  
volgende jaargroep in de weg. 
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Nieuw in Kwink
Kwink-webinars 
We organiseren weer twee boeiende Kwink-webinars. 

Jouw investering in tijd? Drie kwartier per webinar. Je 

kunt het webinar met het team, per bouw of individueel 

volgen. Dit zijn de data en thema’s:

• Donderdagmiddag 9 maart 15.30 tot 16.15 uur: 
Transitie

• Woensdagmiddag 19 april 15.30 tot 16.15 uur:  
Versterken van pedagogisch vakmanschap  
(inclusief Circus IK)

Wouter Siebers, projectleider van Kwink, bespreekt  

beide thema’s op zijn bekende, aanstekelijke en  

professionele manier. Je krijgt praktische handvatten  

en adviezen. Met uitleg over bijvoorbeeld de volgende 

vragen: Hoe realiseer je transitie? Hoe zorg je dat de 

transitie in de hele school plaatsvindt? Hoe kun je het 

pedagogisch vakmanschap versterken? En hoe kan 

Circus IK je hierin ondersteunen? Natuurlijk is er ook 

ruimte voor jouw vragen. 

Nieuwe thema’s in serie prentenboeken 
Hoe doe je dat?
Zelfvertrouwen, omgaan met teleurstelling en  

opkomen voor jezelf zijn de nieuwe thema’s in de  

succesvolle serie prentenboeken Hoe doe je dat?  

over sociaal-emotioneel leren. In elk deel staat een  

herkenbaar onderwerp uit het leven van jonge kinde-

ren centraal. Met de bijbehorende werkvormen ga je 

als leerkracht dieper in op gedragssituaties. Hoe doe je 
dat? is heel geschikt als aanvulling op Kwink. Bestellen 

kan via deze link: www.kwintessens.nl/hoe-doe-je-dat

Nieuwe reeks Kwink-coach trainingen
Er zijn weer nieuwe trainingen voor Kwink-coaches. Ben 

je (nog) geen Kwink-coach, maar ben je enthousiast 

over het concept van SEL voor de hele school? Start 

dan met de eerste training ‘SEL en groepsdynamica’.  

Je leert meer over sociaal-emotioneel leren, de basis 

van Kwink. Wat is de achtergrond van SEL? Hoe verloopt 

groepsvorming? Hoe functioneert een groep door het 

jaar heen? Hoe zie je dat allemaal terug in Kwink? Dát 

en meer leer je in deze training over de basis van SEL. 

Deelname aan trainingen kan live bij ons kantoor in 

Amersfoort, in Drachten of online. De kosten per training 

bedragen € 300,-  en € 250,- bij online deelname.  

Bekijk ons volledige aanbod op 

www.kwinkopschool.nl/kwink-coach-training.

ZET HET IN JE AGENDA! 

Doe je mee? Meld je aan via de link  
op het prikbord of via  
www.kwinkopschool.nl/webinars.

9 maart 
19 april
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Ik maakte kennis met Brackett op 

een SEL-conferentie in Chicago. Hij 

gaf daar een indrukwekkende lezing 

over zijn problematische jeugd. Hij 

vertelde over het slechte huwelijk 

van zijn ouders, de psychische pro-

blemen van zijn moeder, het drank-

probleem, zijn vader die openlijk 

teleurgesteld was in zijn zoon en het 

pestgedrag op school. En, alsof dat 

allemaal nog niet genoeg was, het 

seksueel misbruik door een buur-

man. De jonge Marc leed. Hij was 

bang, boos, wanhopig en eenzaam.

Toen het seksueel misbruik bekend 

werd, kreeg hij van zijn ouders niet 

de erkenning, de troost en de liefde 

waar hij zo’n behoefte aan had.  

De situatie thuis werd alleen maar 

Dit is het vierde en laatste portret van Amerikaanse 

SEL-pioniers. Na Paul Ekman, Daniel Goleman en 

Mark Greenberg zet ik dit keer Marc Brackett in de 

schijnwerpers.

Wie is Marc Brackett?

Marc Brackett valt op. Hij zet de laatste jaren sociaal-

emotioneel leren op scholen nadrukkelijk op de kaart. 

Niet alleen in de VS, maar wereldwijd.

Hij is onder andere directeur van het Yale Center 

for Emotional Intelligence en hoofdontwikkelaar van RULER, een programma voor sociaal 

en emotioneel leren. Brackett is ook lid van het bestuur van de organisatie CASEL.  Zoals je 

waarschijnlijk wel weet zijn de vijf competenties die in de Kwink-lessen worden geoefend  

bedacht door CASEL.

slechter en ook het pestgedrag nam  

grote vormen aan. Marc zat in een 

uitzichtloze situatie.

Permission to feel
Zijn leven veranderde op een onver-

wacht moment. Zijn oom Marvin 

kwam op bezoek. Ze voerden samen 

een gesprek. En toen stelde zijn oom 

die ene vraag. De vraag die zijn hele 

leven veranderde: ‘Marc, hoe gaat 

het met je?’ 

Brackett vertelt dat hij voor het eerst 

in zijn leven iemand ontmoette die 

interesse toonde, iemand die luister-

de, iemand die niet veroordeelde. 

In zijn boek schrijft Brackett: ‘Uncle 

Marvin gave me permission to feel.’

‘Ik gun ieder kind een uncle Marvin’
Marc Brackett schreef een prachtig 

boek (Permission to feel) over  

emotionele intelligentie. Hij schrijft 

dat hij ieder kind een ‘uncle Marvin’ 

gunt, een volwassene die niet af-

geeft op uiterlijk gedrag, maar ie-

mand die doorvraagt naar achter-

liggende emoties en gedachten.

In het boek worden vijf vaardig- 

heden van emotionele intelligentie 

onderscheiden: herkennen, begrij-

pen, benoemen, uiten en reguleren 

van emoties. Het zijn deze vaardig-

heden die ervoor zorgen dat ieder 

kind en iedere jongere of volwasse-

ne beter leert omgaan met zichzelf. 

Wie zichzelf goed kent, is ook beter 

in staat met anderen om te gaan.

SEL-pioniers: 
Marc Brackett 

Kees van Overveld

4
DEEL 4 VAN EEN SERIE
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www.keesvanoverveld.nl 

 

Marc A. Brackett is onderzoekspsycholoog, oprichter 
en directeur van het Yale Center for Emotional 
Intelligence en professor in het Child Study Center 
van de Yale University.

Achtergrondinformatie 

13

Herkennen
Een emotie dient zich meestal  

aan als een fysiek signaal: buikpijn, 

hoofdpijn, spierspanning, een  

verhoogde hartslag, kippenvel of 

bijvoorbeeld zweet op de rug.

Marc Brackett geeft aan dat het 

beheersen van deze vaardigheid 

een eerste stap is richting emotione-

le intelligentie. Is een kind zich be-

wust van zijn eigen lichaam? Als je 

meer lichaamsbesef hebt, snap je 

ook beter waarom je je in een be-

paalde situatie zo onprettig of be-

dreigd voelt.

Begrijpen
Als je je bewust bent van de emotie, 

dan is de volgende vraag: waar 

komt die emotie vandaan?

Wat we kunnen doen, is een kind 

bewust maken van de triggers in 

zijn leven. Wie of wat heeft de emo-

tie veroorzaakt? Het antwoord op 

die vraag is voor ieder kind verschil-

lend. Het maakt nogal uit waar je 

bent: in de klas, op het schoolplein, 

op het sportveld, thuis in het gezin.

Als we kinderen deze vaardigheid 

willen aanleren, zullen we dus met 

ieder kind gesprekken moeten voe-

ren: ‘Wat maakt jou nu zo gefrus-

treerd, blij, opgewonden, triest..?’

Benoemen
Deze vaardigheid gaat over het 

bezit en gebruik van rijke emotie-

taal. Hoe gevarieerder de emotie-

woordenschat, hoe beter een kind 

kan uitleggen hoe hij zich voelt. 

We moeten kinderen dus niet alleen 

de basisemoties aanleren, maar 

ook de intensiteit binnen een basi-

semotie zoals geprikkeld, boos, 

kwaad, woedend, furieus.

Uiten
Is er op scholen ‘permission to feel’? 

Krijgt de leerling de gelegenheid 

om te vertellen hoe hij zich voelt?  

Is de klas een veilige omgeving 

waarin iedere emotie gedeeld kan 

worden zonder dat je uitgelachen 

wordt?

Reguleren
De laatste vaardigheid gaat over 

het verstandig omgaan met heftige 

emoties. De belangrijke vraag die 

we aan kinderen moeten stellen is: 

‘Wat helpt jou om rustig te worden?’

Ook hier geldt: ga het gesprek aan 

met kinderen. Er is namelijk geen 

standaardoplossing voor alle lastige 

situaties waarmee we geconfron-

teerd worden.

‘Ik wil dat iedereen emotieweten-
schapper wordt’
De missie van Brackett is om de we-

reld te informeren over de waarde 

van emoties en de vaardigheden die 

gepaard gaan met het verstandig 

gebruik ervan. ’Ik wil dat iedereen 

emotiewetenschapper wordt,’ zegt hij. 

‘We moeten nieuwsgierige ontdek-

kingsreizigers zijn van onze eigen 

emoties en die van anderen, zodat ze 

ons kunnen helpen onze doelen te 

bereiken en ons leven te verbeteren.’

Ik sluit mij er van harte bij aan!

Het boek van Marc Brackett lezen?
Het boek uit 2019 heet Permission to 
feel. Unlocking the power of emotions 
to help our kids, ourselves and our 
society thrive. In een mailcontact gaf 

Brackett aan dat het boek zal worden 

vertaald in het Nederlands. Een da-

tum is nog niet bekend. l

De vaardigheden toegelicht
De vijf emotionele vaardigheden staan ook wel bekend als de RULER-aanpak 

(acroniem van de Engelse woorden). De vijf vaardigheden zijn te koppelen 

aan de emotionele competenties die in Kwink worden geoefend:

De vaardigheden volgens Brackett SEL-competenties 

Recognize Herkennen Zelfbesef

Understand Begrijpen 

Label Benoemen 

Express Uiten 

Regulate Reguleren Zelfmanagement



Kwinkmeting

Kwink in de buurt

Voor elke bovenbouwles van Kwink maken we een geacteerd filmpje, waarin het  

thema van de les wordt geïntroduceerd. De acteurs zijn leerlingen van theaterschool  

De Springplank in Amersfoort, aangevuld met enkele volwassen acteurs. Een mooie 

samenwerking. Het is geweldig om met deze acteurs te werken. Maar af en toe heeft 

een filmpje ook onvoorziene gevolgen...

Vorig jaar maakten we een filmpje over je eigen aandeel in een conflict. Het ging over 

een boze buurman, die geïrriteerd naar buiten kwam rennen als er voor zijn deur 

gevoetbald werd. Een inwoner van Amersfoort was zo vriendelijk om zijn huis 

beschikbaar te stellen voor de opname. In het filmpje had de boze buurman een 

camera opgehangen om goed vast te kunnen leggen wie verantwoordelijk was voor  

de overlast, en hij sprak de jongeren voor zijn deur met stemverheffing toe. Al tijdens de 

opname trok dat de nodige belangstelling van voorbijgangers en buren; dit waren ze 

blijkbaar niet gewend. 

Een paar weken later kreeg het filmpje een vervolg, toen er na schooltijd aangebeld 

werd bij het huis waar het filmpje was opgenomen. Er stonden een paar jongens uit 

groep acht, die tijdens de Kwink-les het huis hadden herkend. Of dit écht het huis uit 

Kwink was, of de boze buurman ook thuis was, en of hij nog tips nodig had om zijn 

emoties wat meer in bedwang te houden. Het waren aardige jongens, zo verzekerde de 

eigenaar van het huis ons, en na een selfie op het tuinpad waren ze weer vertrokken.

De leerlingen uit groep acht vonden het leuk om hun eigen buurt terug te zien in Kwink. 

Andersom denk ik dat Kwink terug te zien is in elke buurt in Nederland. Overal waar 

mensen samenleven, kom je voorbeelden tegen van sterk en minder sterk sociaal 

gedrag. Wanneer kwam jij Kwink tegen in jouw buurt?

Erik Idema, uitgever van Kwink
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Sociaal-
emotioneel  
leren thuis

We zaten hier al een dik uur en 

ik had nog geen kinderstem 

gehoord. De ober bracht kinder-

ijsjes. Na een aansporing van 

papa zag ik de kleuters, hun 

ogen aan het scherm gekleefd, 

werktuigelijk van hun ijsje eten.

Toen viel ik bijna van mijn 
stoel...
Het was tijd om naar huis te 

gaan. Daar was enige overre-

dingskracht voor nodig. De oud-

ste kreeg bijna ruzie en wilde 

een keel opzetten. Papa gaf 

haar snel haar zin zodat een 

crisis werd voorkomen.

Toen gebeurde het! Het ene 

meisje riep om oma en het  

andere om opa. Die draaiden 

zich om, pakten de handjes en 

liepen het restaurant uit. Stel je 

voor: je zit twee uur met je klein-

Het was een schattig gezicht. Twee kleuters met koptelefoons op en een tablet voor hun neus.  
Ze zaten in mijn blikveld in het restaurant. Het was zo een stuk makkelijker om uit eten te gaan 
dan toen onze kinderen klein waren. 

Je hebt er geen kind aan
Door Tea Adema, kinderen-, jongeren-  

en opvoedcoaching

kinderen in een restaurant en je 

wisselt geen enkel woord met ze.

Wat een gemiste kansen voor opa 
en oma
Het mooiste wat je gemist hebt? 

Een band opbouwen!

 

Wat een gemiste opvoedkansen 
voor de ouders
Van ouders begrijp ik het: het is fijn, 

even geen aandacht voor je kleu-

ters die ’s avonds om half negen 

moe zijn. Dan wil je rust. Maar je 

mist opvoedkansen als je ze toe-

staat verslingerd te raken aan een 

scherm. Om maar niet te spreken 

van de schade van langdurig kop- 

telefoongebruik waardoor de  

hersenen niet leren omgaan met 

omgevingslawaai en de gehoor-

functies zich anders ontwikkelen.

Je had opvoedkansen kunnen be-

nutten, waardoor je kleuter...

• ...ontdekt dat hij aan tafel eet met 

aandacht voor elkaar;

• ...leert dat zachtjes praten om an-

deren niet te storen soms nodig is;

• ...leert dat wachten op eten of op 

elkaar geoefend kan worden;

• ...dank je wel leert zeggen tegen 

diegene die je eten brengt;

• ...ervaart dat je elkaar op een an-

dere manier aandacht geeft dan 

thuis.

 

Hoe zou het afgelopen zijn?
Gezien de korte crisis bij het naar 

huis gaan, het tijdstip van de avond 

waarop de meeste kleuters al diep in 

slaap zijn, en mogelijke overprikke-

ling door de beelden en geluiden, 

kan ik me voorstellen dat er thuis een 

woedeaanval plaatsvond. Hoe ik dat 

weet? Mwah, ervaring! Kinderen heb-

ben nu eenmaal behoefte aan aan-

dacht en opvoeding van hun 

(groot)ouders.
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Naast een subtropisch klimaat 

heeft bassischool Klein College op 

Curaçao een veilig klimaat. Hoe 

ze werken aan dat laatste? Daar 

vertelt Ilona Geurts graag iets over.

Ilona is ruim acht jaar geleden naar 

Curaçao gekomen en is hier hele-

maal op haar plek. Ook op school 

heeft ze haar draai gevonden. Als 

adjunct-directeur en zorgcoördina-

tor heeft ze goed zicht op alles wat 

er op Klein College gebeurt, en dat 

is nogal wat.

Wisselingen
‘Veel kinderen doorlopen maar een 

deel van hun basisschooljaren op 

onze school,’ vertelt Ilona. ‘Een kwart 

van hen heeft ouders die bij defen-

sie werken en hier een aantal jaar 

gestationeerd zijn. Naast ouders die 

door hun werkgever hier geplaatst 

zijn, zien we ook ouders die zelf de 

keuze maken om een periode op 

Curaçao te verblijven. Tegenwoordig 

is door werken op afstand steeds 

meer mogelijk.’ 

Ook heeft de pandemie invloed 

gehad. ‘Toen Nederland in de eerste 

lockdown zat, waren de scholen in 

Curaçao nog open. Reden voor 

sommige gezinnen om hierheen te 

komen.’

Aansluiting
‘Ouders zijn weleens bang dat hun 

kinderen geen aansluiting vinden 

als ze halverwege het jaar binnen-

stromen,’ vertelt Ilona. Maar juist dat 

schijnt ontzettend goed te gaan op 

deze school. ‘Onze kinderen gaan 

soepel met de wisselingen om, want 

ze zijn het gewend. Ze zijn flexibeler, 

gaan makkelijker contacten aan en 

maken sneller vriendjes.’

Kwink op school 
De school heeft continu te maken 

met veel veranderingen. Naast de 

doorloop van leerlingen, wisselen de 

leerkrachten ook regelmatig. Een 

leerkracht blijft gemiddeld vijf jaar 

verbonden aan de school. Daarna 

gaan ze toch weer terug naar Ne-

derland of zoeken ze het avontuur 

ergens verder weg. Door een leerlijn 

sociaal-emotioneel leren te hebben, 

ben je minder leerkrachtafhankelijk. 

Sinds 2019 is het Klein College een 

tevreden Kwink-school. Ilona: ‘Het 

mooie van Kwink is dat het interac-

tief is. Kwink beperkt zich niet alleen 

tot een les één keer per week, het 

kan de hele dag terugkomen.’

Kwink op

Curaçao
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’Ieder kind is uniek.  
Dat dragen wij uit 
en dat wordt ook 
echt zo gedragen. 
Kwink is een  
versteviging van 
waar wij voor staan.’

Groepsdynamica
Het is best een uitdaging om met 

deze wisselingen toch te zorgen voor 

een veilige groep. Dit merken de 

leerkrachten ook. Daarom staat aan-

dacht voor groepsdynamica hoog 

op de agenda en zorgt de school 

ervoor dat de sociaal-emotionele 

randvoorwaarden goed zijn. Ilona: 

‘Wij houden de klassen met opzet 

klein, niet groter dan 22 kinderen en 

we streven ernaar om elk kind echt 

te zien en aandacht te geven. Het 

fijne van Kwink is dat we flexibel kun-

nen zijn. Is er een wisseling in de 

groep en merken we dat er specifiek 

aandacht nodig is voor bijvoorbeeld 

de stormingfase, dan gebruiken we 

de lessen die daarbij passen.’

Eigenaarschap
‘Wij hebben te maken met een  

diverse populatie,’ vertelt Ilona.  

‘Antilliaanse kinderen worden door-

gaans beschermd opgevoed, terwijl 

we zien dat de kinderen uit Neder-

land vaak een stuk mondiger zijn.  

Dit brengt een extra uitdaging met 

zich mee, ook in de Kwink-lessen.  

Het woord “eigenaarschap” is vaak 

te horen op school. Wij vinden het 

belangrijk dat onze leerlingen kriti-

sche denkers zijn. We willen ze een 

stem geven.’

‘Met Kwink spreken we dezelfde 
taal!’
‘Wij merken dat Kwink ervoor zorgt 

dat we hetzelfde uitdragen. Wie er 

ook voor de klas staat en hoe de 

samenstelling ook is op dat moment, 

we kennen allemaal de Kwink- 

slagen en de Kwinken van de Week. 

Die laatste communiceren we ook 

wekelijks met elkaar in de team- 

update. Dankzij Kwink spreken we 

allemaal dezelfde taal!’ l



Nieuwe handleiding Kwink
De Kwink-slagen, Circus IK, meer aandacht voor de transitie... Al die 
verbeteringen van Kwink vragen ook om een nieuwe handleiding. 
En die is er nu. Je vindt de vernieuwde handleiding op het Digibord 
onder het menu Ondersteuning in Meer informatie.

INHOUD
De handleiding geeft onder andere informatie over de 

volgende onderwerpen:

• Kenmerken van Kwink – Dit is een samenvatting op  

basis van de tien belangrijkste kenmerken van Kwink.

• Theoretische verantwoording – Dit is een uittreksel van 

de uitgebreide verantwoording die je ook vindt op  

www.nji.nl op basis waarvan Kwink beoordeeld is als 

‘theoretisch goed onderbouwd’. 

• Aan de slag met Kwink – Een praktische uitleg van de 

opbouw van de website.

• Implementatie en borging – Informatie over presen- 

taties en trainingen om Kwink een structurele plek in het 

curriculum te geven.

• Uniforme gedragsaanpak (Circus IK) – De belangrijkste 

achtergronden en tips voor een gedifferentieerde ge-

dragsaanpak en versterking van de professionalisering 

van leraren. Inclusief een theoretische onderbouwing 

van dr. Kees van Overveld.

1 34Kwink is een methode van  voor inspirerend onderwijs

Handleiding Kwink

De handleiding geeft bovendien in vraag en antwoord  

duidelijkheid over de meestgestelde vragen over Kwink. Bijvoorbeeld:

V   
 Hoe gebruik ik Kwink zo optimaal mogelijk in de kleuterklas? 

A   
  Gebruik hiervoor het speciale katern ‘De Kwink-hoek’. In dit katern 

vind je verschillende thema’s die uitgewerkt kunnen worden in de 

kleutergroepen. Alle thema’s zijn opgebouwd met behulp van een 

onderbouwspecialist. Ook zijn handpoppen beschikbaar van vier 

verschillende Kwink-dieren. Zet deze handpoppen in om situaties 

uit te spelen of de animatie nog eens te herhalen. 
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SEL-inspiratie
De laatste ontwikkelingen van SEL, interessante producten en verwijzingen. 
Om jou en het team te inspireren.

De groepscode

In De groepscode geeft René van Engelen leraren 

inzicht in de vele aspecten van groepsvorming.  

De lezer krijgt handvatten om deze processen  

succesvol te kunnen beïnvloeden. De auteur  

bespreekt welke positieve en negatieve zaken  

allemaal invloed hebben op de groep.

 
 

Psychologie in de klas

Hoe werkt het menselijk brein? Hoe leren kinderen en 

wat kunnen leraren doen om hun lessen daar beter 

op te laten aansluiten? Wat is er nodig om leerlingen 

de lesstof beter te laten onthouden? En waardoor 

raken leerlingen echt gemotiveerd? Dit boek over 

psychologie in de klas biedt leraren veel bruikbare 

antwoorden op deze vragen.

 

 

Survivalgids – Wat als je 
faalangst hebt? 

Met welke helpende gedachte kun jij je prettiger 

voelen of een beter resultaat halen? Kies een of 

meer kaartjes uit een van de categorieën of trek  

er een aantal zonder te kijken. Wat is de beste  

helpende gedachte voor jou? 

In Voor de klas zijn de populaire columns uit  

De Volkskrant van Merel van Vroonhoven, voor-

malig zakenvrouw, nu leraar, gebundeld. Op het 

hoogtepunt van haar carrière besluit Merel van 

Vroonhoven haar hart te volgen en de bestuurs-

kamer voor het klaslokaal te verruilen. Met de 

slagvaardigheid en tomeloze inzet waar ze in haar 

vorige werk bekend om stond, hoopt ze als leraar 

veel te bereiken.

Voor de klas 

david didau & nick rose

P SYC H O LOG I E 
I N  D E  K LAS

Wat iedere leraar moet weten
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Hoe werkt het menselijk brein? Hoe leren kinderen en wat kunnen leraren doen om hun lessen daar beter op aan te laten sluiten? Wat is er nodig om leerlingen de lesstof beter te laten onthouden? En waardoor raken leerlingen echt gemotiveerd? De psychologie biedt leraren veel bruikbare antwoorden op deze vragen. In dit boek beschrijven de auteurs de belangrijkste inzichten op het gebied van denken en leren, en van motivatie en gedrag. Zij laten zien hoe leraren hun lessen daarmee kunnen verbeteren.

David Didau is 15 jaar leraar geweest in Engeland, en is inmid-dels auteur van een aantal populaire boeken en een veelgevraagd spreker. Hij verzorgt trainingen voor leraren, met name op het gebied van lees- en taalonderwijs. 

Nick Rose is een voormalig psychologisch onder  zoeker en als onderzoeksspecialist betrokken geweest bij het Teach-First-programma (vergelijk-baar met ‘Eerst de  Klas’). Toen hij ging lesgeven viel hem op dat er onder zijn collega’s behoefte was aan gefundeerde kennis over leren en motivatie.

Samen schreven zij dit boek met de bedoeling om iedere leraar toegang te geven tot belangrijke psychologische kennis voor de lespraktijk.
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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 

gratis leerlijn burgerschap. Al meer dan 1300 scholen werken 

met veel plezier met Kwink.

Een sociale én 
veilige groep!
Voor de hele school

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

Gratis
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abonnement!
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