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Programma 

• Welkom

• Onderzoek in het speciaal onderwijs: 

samenwerken aan hechting

• Film uit de praktijk

• De onderzoeksresultaten 

• Uitwisseling



De onderzoeksopzet 

Hoofdvraag ontwerpgericht onderzoek: Hoe kunnen scholen 

voor speciaal onderwijs samen met jeugdzorg interventies 

ontwikkelen die leerlingen helpen omgaan met 

hechtingsproblemen en die in de klas ingezet kunnen worden? 

Interventie gericht op versterken van zelfvertrouwen, zelfbeeld 

en sociale vaardigheden 



Kernwoorden voor het onderzoek

• Samenwerken onderwijs en jeugdhulpverlening en ouders

• Gericht op gewone opgroeien en opvoeden/ Basisondersteuning 

Gedrag

• Gemeenschappelijke uitvoering in de school/ klas/ groep

• Gericht op alle leerlingen

• Betrekken van de leefwereld van de leerlingen 



Onderzoekspartners

Samenwerken aan Hechting



Speerpunten focusgroep

Problemen van en met het kind/de leerling die 
leerkrachten/jeugdhulpverleners ervaren:

• Aanhoudend probleemgedrag leerling met hechtingsproblematiek

• Escalerend gedrag in de klas

• Leerling uit de klas verwijderd en naar de behandelgroep gebracht 

• Leerling weigert naar school te gaan

• Leerling is heel onrustig in de klas

• Leerling loopt boos weg van school

• Niet genoeg mensen beschikbaar bij escalerend gedrag leerlingen



Speerpunten focusgroep

• Overbelasting door opbouw lesuren en overvraging leerling 
en leerkracht

• Laag zelfbeeld leerling

• Wantrouwen van leerling naar leerkracht en groepsleiding 
behandelgroep

• Te zelfbepalend/ zelfsturend gedrag van de leerling zelf

• Onduidelijkheid bij de leerling over verwachtingen en 
behandellijn en daardoor probleemgedrag 



Speerpunten focusgroep

Problemen in de samenwerking:

• School en behandelgroep zijn onvoldoende op de hoogte 
van elkaars werkwijze

• Geen gezamenlijke verantwoordelijkheid

• Slechte bereikbaarheid van zowel mensen van school als 
behandelgroep

• Gebrekkige communicatie tussen school en behandelgroep

• Onduidelijkheid en geen consensus over gestelde doelen



Speerpunten focusgroep

Problemen in de samenwerking:

• Onduidelijkheid over verwachtingen over en weer

• Gebrek aan saamhorigheid; samen optrekken

• Elkaar niet opzoeken voor afstemming

• Uitgaan van aannames



Ontwerpcriteria

1) Bevorderen van hechting, omgaan met stress

2) Opbouwen van vertrouwen 

3) Passend in het rooster van de school en de groep

4) Samen voorbereiden en uitvoeren 

5) Voldoende overlegmomenten



Interventie. 

Lessenreeks Bouwen aan vertrouwen

Les 1): Wie ben ik, bij wie groei ik op, wie zijn voor mij 

belangrijk?

Les 2): Waar ben ik goed in, wat zijn mijn talenten? En wie 

durf ik ze te laten zien?

Les 3): Wat vind ik moeilijk/lastig? Wat wil ik nog leren?

Les 4): Maken van keuzes



Interventie. 

Lessenreeks Bouwen aan vertrouwen

Les 5): Hoe ga ik dat leren; en wie kan mij daarbij helpen?

Les 6): Hoe kan ik ook een fijne hulp zijn voor een ander? 

Les 7):  Wie durf je moeilijke dingen te vertellen? 

Les 8): Vieren van succes



Resultaten van het ontwerpgericht onderzoek 

Samenwerken aan hechting. Aan het werk in de praktijk

Samenwerken aan Hechting – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=o1gNSNgMvCI&t=31s


Evaluatieonderzoek welbevinden leerlingen in het SO

De leerlingscores op sociaal 

emotionele ontwikkeling en 

welzijn blijven stabiel 

Dat er geen verslechtering te zien 

is na de coronatijd is positief
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Leerling interviews

• Twijfel over zelfvertrouwen

• Laag zelfbeeld

• Omgaan met eigen boosheid/ druk 
zijn is lastig

• Interventie helpt bij elkaar leren 
kennen en samenwerken 

• Lessen hielpen een beetje 
[rustiger, positiever denken over 
jezelf, meer durven praten]



Ontwikkeling samenwerken alle scholen

• Leraren en jeugdhulpverleners 

zijn beter geworden in 

samenwerken [verschilscores op 

onderlinge afhankelijkheid en 

flexibiliteit zijn significant]

• Uit ons onderzoek blijkt dat 

leraren hun doelen beter 

bereiken als ze samenwerken en 

dat ze flexibeler worden. 
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Ontwikkeling van samenwerken speciaal onderwijs

Samenwerken: Bij leraren neemt de 

onderlinge afhankelijkheid toe en de 

reflectie op het proces ook. Er is veel 

gereflecteerd samen, en dat blijkt te 

werken

Onderlinge afhankelijkheid en reflectie 

belangrijke aspecten van 

samenwerking: leraren die hoog 

scoren hierop voelen zich ook 

competenter in het omgaan met gezin 

en netwerk

 



Competentie ontwikkeling leraren speciaal onderwijs
 

 

2019 leraren so hoogste scores van 

alle scholen op gewenste én feitelijke 

competenties ten aanzien van 

leerlingen en omgaan met netwerk

2021 competenties lijken achteruit te 

gaan, maar eigenlijk inschattingen 

realistischer, bijv. hoe goed het lukt 

om aan te sluiten bij gezin en netwerk. 

Aandacht nu meer gericht op het 

primaire proces [omgaan met 

leerlingen]



Interviews leraren en jeugdhulpverleners

• Hoge aspiraties omgaan met 

leerlingen: ‘leraren in het 

speciaal onderwijs zijn altijd van 

de nieuwe kansen, opnieuw 

proberen. Kinderen worden niet 

weggestuurd’

• Hoge aspiraties omgaan met 

netwerk: “Je moet het altijd 

samen doen. Als je het in het 

speciaal onderwijs alleen doet, 

dan kom je er niet’



Voorzichtige conclusies 

• Samenwerken door leraren en jeugdhulpverleners in 
de klas aan gezamenlijke interventies ter bevordering 
van het sociaal en emotioneel leren heeft een 
positieve invloed op het welbevinden van leerlingen. 

• Het bevordert in sommige gevallen ook de 
competenties van leraren ten aanzien van het 
pedagogisch handelen. 

• Professionals worden gedurende het project beter in 
samenwerken. 



Uitwisseling

https://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Opleidingscentrum-

Speciale-Onderwijszorg/Jeugdhulpverlening-in-de-

school.htm 


