
‘Esloo College dat werkt!’

In deze bijlage wordt beschreven welke voorwaarden 
er geschept kunnen worden om een veilige sfeer te 
bevorderen in de klas en binnen de school.

Relatie opbouwen
Om een leerling een gevoel van veiligheid te geven, is 
het heel belangrijk om een relatie op te bouwen. De 
vorm hiervan zal afgestemd moeten worden op de in-
dividuele leerling en zijn/haar specifieke problematiek.  
Aan het begin van een nieuw schooljaar of wanneer 
er een nieuwe leerling in de klas komt, is het voor 
zowel de klassenleiding als de leerling even aftasten. 
Door de ervaringen die je opdoet in de interactie met 
een leerling, leer je een leerling al snel kennen. Ook de 
leerling ervaart wat hij/zij aan de klassenleiding heeft. 
Op die manier kan de relatie tot stand komen. De 
voorwaarden die hieronder genoemd worden kunnen 
bijdragen tot aan het tot stand komen van de relatie 
en het gevoel van veiligheid.

Houding
Onze boodschappen geven wij niet alleen verbaal, ook 
ons lichaam vertelt veel. Je houding kan vertellen hoe 
je je voelt en of je zegt wat je meent. Duidelijkheid is 
voor onze leerlingen een sleutelbegrip. Dit betekent 
dat wij ook met onze houding een duidelijk signaal 
moeten afgeven. Dit geldt ook voor ons stemgebruik, 
ook hiermee kunnen we al veel verduidelijken.

Communiceren
Behalve je houding is ook de manier van communice-
ren met leerlingen belangrijk. Een aantal aandachts-
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punten op een rijtje:
•  Wanneer je praat met een leerling
•  Zorg dan dat je op gelijke ooghoogte zit. 
•  Kijk naar het leerling terwijl je spreekt. Voor sommi-

ge leerlingen is het prettig als je wat afstand houdt 
en niet constant het oogcontact zoekt. Zo geef je 
het leerling de ruimte om bijvoorbeeld even na te 
denken. 

•  Zorg er ook voor dat je in de kring oogcontact kan 
maken met alle leerlingen. Ook de inhoud van wat we 
vertellen moet aangepast worden aan het leerling 
(denk aan niveau, de hoeveelheid,…). 

•  Ter ondersteuning van de verbale communicatie 
kunnen we gebaren gebruiken.

•  Als laatste aandachtspunt is het belangrijk dat het 
leerling op zijn/haar gemak wordt gesteld. Daarbij 
moet rekening worden gehouden met de gemoeds-
toestand van de leerling. Een gesprek kan pas plaats 
vinden als een leerling rustig is.

Structuur in tijd, ruimte en activiteit = duidelijkheid
Niet alleen voor de leerlingen met een stoornis in 
het autismespectrum, maar voor alle leerlingen is 
structuur prettig. Dit betekent niet dat we iedere dag 
precies hetzelfde moeten doen, want dan zouden we 
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leerlingen niet leren om flexibel om te gaan met 

veranderingen. Wel moeten we zorgen voor duidelijk-
heid en zoveel mogelijk visualiseren. Leerlingen moe-
ten vertrouwen hebben in ‘het systeem’. Het systeem 
communiceert en/of ondersteunt wat er gebeurt, 
waardoor veranderingen door leerlingen te incasseren 
zijn. Structuur in tijd bieden we door de leskaart goed 
in te vullen. Structuur in ruimte betekent 

dat de ruimte zo is ingedeeld, dat die steun geeft aan 
wat er van de leerlingen verwacht wordt. Bijvoorbeeld 
zelfstandig werk materialen op duidelijke plekken 
waar ze makkelijk bij kunnen zonder anderen te sto-
ren. Verder kan structuur geboden worden door niet 
teveel prikkels in de ruimte aan te bieden.

Structuur in activiteit kunnen we bieden door het 
werk voldoende te structureren. Zijn de opdrachten 
duidelijk en niet te lang voor leerlingen? Of worden er 
verschillende handelingen van een leerling verwacht 
binnen een taak, die hij/zij niet kan opbrengen? Het 
structureren wordt altijd afgestemd op de mogelijk-
heden van de leerlingen.

Rust
Een rustige sfeer in de klas zorgt er voor dat leerlin-
gen zich kunnen concentreren en kunnen leren. We 
proberen om de leerlingen zo min mogelijk onnodige 
prikkels binnen te laten krijgen. leerlingen kunnen ook 
rust ervaren als het stil is in de klas en als de regels 
goed worden nageleefd. Hierdoor ontstaat een veilige 
omgeving.

Regels
Regels kunnen bijdragen tot duidelijkheid, maar het 
hanteren van teveel regels zal leiden tot onoverzichte-
lijkheid. Op school hebben we onze gedragscode met 
vijf  gedragsnormen. We moeten bewaken dat al deze 

normen helder zijn voor de leerlingen, maar zeker ook 
voor ons. Het is prettiger om regels positief te formu-
leren, 

dus wat mag wel in plaats van wat mag niet. Het 
woordje ‘niet’ wordt vaak niet gehoord, positief gefor-
muleerde regels blijven dus veel beter hangen. Daarbij 
komt dat je op die manier geen aandacht hoeft te 
vestigen op het ongewenste gedrag. Soms ontkom je 
hier natuurlijk niet aan.

Afstemming met collega’s
Om de regels consequent te kunnen hanteren is het 
belangrijk dat er op verschillende niveaus afstem-
ming is tussen collega’s. Wanneer je met collega’s met 
dezelfde leerlingen werkt, is het goed als je het eens 
bent over de regels die jullie hanteren. De leerlingen 
weten dan waar ze aan toe zijn en hebben ook minder 
mogelijkheden tot het uitspelen van collega’s tegen-
over elkaar. In verschillende situaties is het soms 
nodig om 
andere regels te hanteren. leerlingen blijken goed 
in staat te zijn om onderscheid te maken tussen de 
verschillende regels in verschillende situaties of bij 
verschillende personen. Het is hierbij wel belangrijk 
dat de regels voor de leerlingen helder zijn.
Naast afstemming met directe collega’s is het be-
langrijk dat er op schoolniveau afstemming is over de 
regels en de visie van de school.

Lesstofaanbod
Sociale competenties
Actief burgerschap en integratie
Mediawijsheid 
Seksuele vorming (projecten: Liefdesbus, lentekrie-
bels)

Doordat we een lesstofaanbod hebben voor de bo-
vengenoemde leer- en ontwikkelingsgebieden, werken 
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we preventief aan een veilig klimaat. We leren de 
leerlingen zich te gedragen volgens onze gedragsnorm 
door informatie te geven over de omgeving waarin ze 
leven, de mensen met wie ze omgaan, de manieren 
waarop we met elkaar kunnen communiceren en over 
hun eigen lichaam en behoeften. Ook oefenen we het 
met elkaar communiceren in verschillende situaties.  

Afstemmen op de behoeften van het 
individuele leerling
Het is al een paar keer genoemd, maar niet onbelang-
rijk om nogmaals te benadrukken. Esloo College is 
een praktijkschool. Dit betekent dat we in alles zo veel 
mogelijk proberen te kijken naar de mogelijkheden en 
beperkingen van de individuele leerling. Ook de voor-
waarden en natuurlijk de interventies, die benoemd 
worden, moeten daarom ook afgestemd worden op de 
individuele leerling. Daarnaast moeten ook de taken 
en het schoolwerk worden afgestemd op het niveau 
van de leerling. Op die manier proberen we frustratie 
bij leerlingen te voorkomen, waardoor zij zo optimaal 
als mogelijk kunnen profiteren van het onderwijs. 
Door de aanpak op maat willen we de leerlingen zoveel 
mogelijk succeservaringen laten opdoen, waardoor 
probleemgedrag niet wordt veroorzaakt door frustra-
tie. Om goed te kunnen aanpassen aan een individuele 
leerling zijn kennis van het dossier, informatie bij de 
overdracht en je 

observaties belangrijk. Je vormt met deze informatie 
bij wijze van spreken een ‘bijsluiter’ van de leerling. 
Natuurlijk kan deze bijsluiter tijdens een jaar altijd 
worden aangepast.
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