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PBS-systeem op scholen: positief
gedrag moet beloond worden
Emilia Hof (37) werkt
al twaalf jaar met
heel veel plezier als
groepsleerkracht voor
SBO De Stiepel. Daarnaast
is ze het afgelopen jaar
als gedrachtsspecialist
druk bezig met het
implementeren van het
PBS-systeem op diverse
basisscholen in Hengelo.
Door Linda Meijer
Hengelo - Schoolwide Po-

sitive Bevavior Support
– zoals het voluit heet - is
in 2007 in Amerika ontwikkeld door Annemieke Golly
en Jeff Sprague. Daar zijn
door diverse universiteiten
en
onderzoeksinstituten
methodieken met (deels)
vergelijkbare elementen ontwikkeld en een groot succes
gebleken. Daarna volgden al
snel Noorwegen, Denemarken en IJsland en sinds 2010
verspreidt deze nieuwe manier van onderwijs zich in
rap tempo over de rest van
Europa. Met een achtergrond
als leerkracht en gedragsspecialist is Emilia twee jaar
geleden door de toenmalige
directeur (Wim Oude Vrielink) gevraagd de opleiding
tot PBS-coach te volgen.

“Op De Stiepel zijn ze drie
jaar geleden, als een van de
eerst basisscholen in Hengelo, van start gegaan met PBS
en het werkt”, aldus Emilia.
“Goed gedrag is een vaardigheid die geleerd moet
worden, maar de gedragsverwachtingen moeten dan
wel duidelijk zijn. Als team

‘Goed gedrag is
een vaardigheid
die geleerd moet
worden’
hebben wij bij De Stiepel
onze eigen waarden opgesteld, te weten: veiligheid,
respect, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Voor alle
plekken in en om de school
hebben we deze gedragsverwachtingen
duidelijk
benoemd, visueel gemaakt
en middels gedragslessen
aangeleerd. 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.’’
Natuurlijk bepaalt elke
school zijn eigen waarden.
Een belangrijk element bij
opvoeden is natuurlijk de
beloning; zo ook bij PBS.
“Goed gedrag wordt op De
Stiepel beloond met fiches

atelier Pluizebol de zomer
vieren op vrijdag 19 (13-21
uur), zaterdag 20 (10-17 uur)
en zondag 21 juni (10-17 uur).
Het boerenerf aan de Ganzenbosweg 300 in Boekelo
staat niet alleen in het teken
van dit mooie jaargetijde,
maar rondom de vuurplaats
vinden ook middeleeuwse
activiteiten plaats. Naast de
gebruikelijke verkoop van
brocante, kruiden en tuinplanten, huisgemaakte jam
en gelei, wol, materiaal en
cadeau-artikelen is er tevens
een kleine boekenmarkt. Zie
www.pluizebol.com

Hengelo - Morris Gruiters

Gedrachtsspecialist Emilia Hof poseert onder de balustrade van haar school De Stiepel: “Goed
gedrag is een vaardigheid die geleerd moet worden.”

die omgezet worden in kralen, die vervolgens in een
centrale klassenbuis worden gestopt. Dit stimuleert
de groepsmoraal enorm.”
Wim Oude Vrielink vormt
dit schooljaar nog samen
met Harry Gerichhausen de
algemene directie van Stichting Primato, het overkoepelende orgaan van dertien
algemene basisscholen in
Hengelo, waar De Stiepel ook
onder valt. Primato probeert
nu de PBS-visie die Oude
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Vrielink drie jaar geleden bij
De Stiepel introduceerde,
ook bij de overige twaalf
locaties te implementeren.
Emilia speelt ook hierbij als
PBS-coach een belangrijke

rol: “Dit schooljaar zijn we
met PBS tevens begonnen
bij de Europaschool (Slangenbeek) en Drienermarke
(Groot Driene), dus we zijn
goed bezig hier in Hengelo.”

Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS) is een
evidence based systeem dat zorgt voor een geïntegreerde, schoolbrede aanpak, gericht op het bevorderen van
gewenst gedrag van alle leerlingen binnen de school.
Goed gedrag kun je leren! SWPBS − kortweg PBS −
richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op
het voorkomen van probleemgedrag. www.swpbs.nl

uit Hengelo van MTB Het
Twentse Ros is zaterdag in
categorie 4 tweede geworden bij het NK mountainbiken in Arkel. Clubgenootje
Carmen Ziemerink uit Losser werd Nederlands kampioen mountainbiken in categorie 2.

Koempoelan
Hengelo - De Stichting Insu-

linde Contact houdt op vrijdag 19 juni een koempoelan. Deze wordt gehouden
in de Meent in Humanitas.
De aanvang is 13.30 uur. De
SIC-Band verzorgt de live
muziek. Voor opgave: tel.
250 88 92 en 850 78 65 of 0633 79 65 96.
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