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Stap 1: Corrigerende gedragsinstructie
Doel: Uitdoven grensoverschrijdend gedrag d.m.v. 
duidelijke gedragsinstructie, duidelijke correctie, 
zonder sanctie

•  Maak contact (zorg dat je gezien wordt) [Gebruik 
naam leerling].

•  Benoem wat goed ging vanuit de ik-vorm (liefst wat 
luchtig met relatie naar het inadequate gedrag wat je 
daarna benoemt) bv.[naam] “Ik vind het fijn dat je op 
je stoel zit”.

•  Benoem inadequaat gedrag vanuit de ik-vorm bv. “Ik 
vind het wel vervelend dat je met je liniaal tegen je 
stoel tikt”. 

•  Benoem wat je wel wilt zien en waarom vanuit de 
ik-vorm bv. “Ik wil dat je nu stopt met tegen je stoel 
te tikken. “Door het tikken is het onrustig in de klas 
en dat wil ik niet”. 

•  Controleer boodschap: Ben ik goed begrepen? Wat 
gaat de ander doen?

•  Sluit af (als dit mogelijk is).

Stap 2: Verkorte gedragsinstructie 
Doel: Uitdoven grensoverschrijdend gedrag d.m.v. 
duidelijke gedragscorrectie
•  Maak weer contact (zorg dat je gezien wordt) [Ge-

bruik naam leerling].
•  Benoem nu alleen nog het gewenste gedrag vanuit 

de ik-vorm bv. [naam] “Ik wil dat je nu..
•  Geef in één zin aan waarom.
•  Controleer boodschap: Ben ik goed begrepen? Wat 
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gaat de ander dus doen?
•  Versterk gedragingen in goede richting en sluit af (zo 

kort mogelijke opmerking in trant van: goed zo, OK, 
top. Leg hier niet te veel gewicht in).

Stap 3: Gedragsinstructie met 1ste 
waarschuwing
Doel: Stoppen van aanhoudend grensoverschrijdend 
gedrag d.m.v. gedragsinstructie en 1ste waarschu-
wing
•  Maak contact (zorg dat je gezien wordt) [Gebruik 

naam leerling]. 
•  Geef 1ste waarschuwing (dit kan je eventueel visua-

liseren).
•  Benoem vanuit de ik-vorm dat het getoonde gedrag 

meteen moet stoppen. 
•  Geef aan wat het leerling wel moet doen.
•  Maak eventueel gebruik van een andere plek in of 

buiten de klas om de situatie te ontzenuwen. Bij-
voorbeeld: geef de leerling een hulptaak, laat de 
leerling buiten de klas werken, zorg voor nabijheid/ 
maak een praatje, etc.  

•  Sluit af (als dit mogelijk is). 
•  Als het gedrag niet stopt na 1ste waarschuwing ga je 

naar stap 4
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Stap 4: Gedrag houdt aan… 2e waar-
schuwing
Doel: Stoppen van aanhoudend grensoverschrijdend 
gedrag d.m.v. gedragsinstructie en 2de waarschu-
wing.
•  Maak contact (zorg dat je gezien wordt) [Gebruik 

naam leerling].
•  Geef 2de en laatste waarschuwing en geef vooraan-

kondiging blauwe kaart.
•  Benoem vanuit de ik-vorm dat het getoonde gedrag 

meteen moet stoppen. 
•  Zeg wat het leerling wel moet doen.
•  Sluit af (als dit mogelijk is).
 
•  Als het gedrag niet stopt na 2de waarschuwing geef 

je de blauwe kaart*: Stuur de leerling naar zijn men-
tor of naar een collega. Is er niemand beschikbaar, 
dan naar de teamleider of de orthopedagoog. Met de 
duidelijke boodschap dat hier ook nog geen zware 
consequenties aan zitten, behalve dat de leerling tijd 
krijgt om rustig te worden en na te denken. Dit kan 5 
tot maximaal 15 minuten duren. 

We houden hierin rekening met de consideratiecri-
teria. Voor toepassing zie individuele afspraken. De 
leerling heeft twee keuzes: 

A)  De leerling kan terugkomen, maar blijft op scherp 
staan (blauwe kaart). 

B)  De leerling of leerkracht voelt dat het nog niet gaat 
lukken. De leerling blijft gedurende het blokuur uit 
de klas en gaat zelfstandig zijn werk doen. De be-
treffende leerkracht zorgt voor voldoende werk dat 
de leerling zelfstandig kan maken. Ook hier blijft de 
blauwe kaart 

staan. Aan het einde van het blokuur volgt een kort 

gesprek met de betreffende leerkracht. Gaat de leer-
ling niet aan het werk, dan kan dit consequenties heb-
ben, afhankelijk van de uitkomst van het gesprek (wel 
of niet een gele kaart). Ook kan het verloop van het 
gesprek aanleiding geven om een gele kaart te geven.

Stap 5: Direct gevolg/maatregel wegens 
onaanvaardbaar gedrag of aanhoudend 
grensoverschrijdend gedrag 
Doel: meteen stoppen van aanhoudend grensover-
schrijdend gedrag of stoppen van onaanvaardbaar 
gedrag.

Een tweede blauwe kaart is automatisch een gele 
kaart*. Gevolgen: de leerling wordt naar de directie ge-
stuurd. Er volgt na schooltijd een gesprek met leerling 
en leerkracht. De leerling blijft direct (dezelfde dag) 
een uur na. Ouders worden geïnformeerd. De leer-
kracht bepaalt wat de leerling in dit uur moet doen. 

Gevolgen dienen weloverwogen te worden genomen 
en dienen te allen tijde het belang van de leerling (en 
eventueel) de ander ten goede te komen. Let hierbij 
dus ook op de consideratiecriteria.

Bij onaanvaardbaar gedrag krijgt een leerling direct 
een gele kaart. Gevolgen: de leerling wordt naar de 
directie gestuurd. De directie beslist wat de gevolgen 
voor de leerling zijn.

Bij onaanvaardbaar gedrag dien je te allen tijde te 
letten op het volgende:

•  Let goed op je eigen veiligheid en die van anderen.
•  Bepaal de ernst van de situatie.
•  Benoem vanuit de ik-vorm dat onacceptabel gedrag 

nu direct moet stoppen [naam] “Ik wil dat je nu stopt 
met [gedrag]”.

•  Zeg wat leerling wel moet doen op instructieniveau 
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[naam] “Ik wil dat je nu gaat…”.
•  Begeleid het leerling letterlijk uit situatie naar een 

ruimte die rustig is.
•  Als fysieke interventie niet te voorkomen is doe dit 

dan altijd met minimaal 2 personen.
•  Blijf bij de leerling tot deze gekalmeerd is. Ben jij 

de trigger voor de leerling? Zorg dan dat een ander 
personeelslid bij de leerling blijft.

•  Er hoeft niets gedaan te worden (geen verwachtin-
gen doel is rustig worden).

•  Sluit af.
•  Geef na herstellen van de rust afgesproken sanctie, 

rekening houdend met consideratie criteria.
•  Bel bij een onaanvaardbaar risico direct 112 en stel 

de omgeving veilig

*Blauwe kaart: Deze kaart geven we ter vervanging 
van de oude “time out kaart”. Op de blauwe kaart gaat 
de leerling opschrijven wat er is gebeurd en hoe de 
leerling denkt het probleem op te lossen. De leerling 
voert na het blokuur een gesprek met de leerkracht.
*Gele kaart: Deze kaart betekent in ieder geval een 
verwijdering uit de les.  De leerling komt betreffende 
les niet meer terug. De leerling blijft diezelfde dag 
een uur na bij de leerkracht, tenzij de directie anders 
beslist.
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