
De basiselementen van PBS 

1. Leerlingen weten welk gedrag van hen wordt verwacht 
Vanuit gemeenschappelijke waarden (zoals respect, veiligheid, 

verantwoordelijkheid) bepaalt het schoolteam gezamenlijk welk gedrag 
van kinderen wordt verwacht. Voor alle plekken in en om de school 

worden deze gedragsverwachtingen duidelijk benoemd en visueel 

gemaakt. Dus niet alleen in de klas, maar ook in de gangen, op het 
schoolplein en bij activiteiten buiten de school, weten de leerlingen welk 

gedrag er van hen verwacht wordt. 
 

Alle medewerkers worden betrokken bij het formuleren van de waarden 
van de school en bij de uitvoering van de verschillende interventies. Zo 

wordt gewenst gedrag bekrachtigd door de leerkracht in de klas, maar ook 
door de conciërge op het schoolplein en de leesmoeder in de bibliotheek. 

  
2. Gedrag wordt aangeleerd 

In een PBS-school wordt gedrag gezien als een vak. Net als taal en 
rekenen wordt gedrag regelmatig geoefend en herhaald. Zo weten de 

leerlingen hoe het gedrag behorende bij de gedragsverwachting er 
concreet uitziet. 

  

3. Gewenst gedrag wordt bekrachtigd 
Om gedrag structureel te stimuleren, ontwikkelt de school een 

beloningssysteem dat door alle medewerkers van de school wordt 
gebruikt, in alle ruimtes van de school. 

 
De aandacht voor ongewenst gedrag wordt minimaal gehouden. 

Teamleden werken actief aan een verhouding van 4:1. Dat betekent vier 
positieve bekrachtigers tegenover één correctie. Bekrachtigen gebeurt 

met name door het geven van complimenten gekoppeld aan gewenst 
gedrag. 

  
4. Bij ongewenst gedrag volgt een duidelijke consequentie 

Wanneer een leerling niet aan een gedragsverwachting voldoet, volgt een 
consequentie. Er is eenduidigheid binnen de school over de consequenties 

die gehanteerd worden bij ongewenst gedrag, zodat voor leerlingen en 

leerkrachten duidelijk is hoe die consequenties eruitzien. 
  

5. School, ouders en (jeugd)zorg werken intensief samen 
Een belangrijk en uniek element binnen PBS is dat een actieve 

samenwerking tussen school, ouders en (jeugd)zorg gestimuleerd wordt. 

 

6. Beslissingen worden gemaakt op basis van geregistreerde 

gegevens 



Binnen PBS wordt veel waarde gehecht aan besluiten en beleid dat 

gebaseerd is op feiten, op cijfers. Door observaties en door gedrag te 

registreren krijgt een school antwoord op vragen als: Hoe ziet het 

probleemgedrag er precies uit? Wie is erbij betrokken? Waar en wanneer 

vond het plaats? Welke leraar heeft het probleemgedrag geregistreerd? 

Op grond van deze objectieve data kan vervolgens worden bepaald welke 

acties gewenst zijn: Is er extra ondersteuning nodig voor de leraar of de 

leerling? Moeten de gedragsverwachtingen nog eens onder de aandacht 

worden gebracht ? etc. 

De resultaten van PBS zijn positief! 

Leerlingen voelen zich o.a. veiliger, gedragen zich sociaal vaardiger, 

vertonen minder probleemgedrag, laten betere schoolprestaties zien, etc. 
 

In de komende periode zult u o.a. via uw kind, de pictogrammen op 
school en middels de nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden van de 

ontwikkelen omtrent PBS. 

 

 


