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Aandacht voor sociaal-emotioneel functioneren

De gelukkige groep
Op school en in uw groep speelt veel meer dan alleen het schoolse leren. Het sociaal-emotioneel
functioneren van kinderen en de sfeer in de groep zijn minstens zo belangrijk. Maar wat is dat
eigenlijk en hoe gaat u ermee om?

Judith Hollenberg
Judith Hollenberg is ontwikkelingspsycholoog. Ze werkt als
toetsdeskundige bij Cito en maakt
daar toetsen voor het primair en
speciaal onderwijs.
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Jonne zit in groep 5. In groep 3 behaalde ze
bovengemiddelde scores bij taal en rekenen. In
groep 4 begonnen haar prestaties wat minder te
worden, en nu in groep 5 scoort ze ondergemiddeld. Haar leerkracht Laurien vindt dit niet passen bij het beeld die zij heeft van haar mogelijkheden. Zij vraagt zich af of Jonne zich gelukkig
voelt in de groep en voldoende gemotiveerd is.
Dit voorbeeld toont aan dat er naast het schoolse

leren nog veel meer speelt. Leerkrachten hebben
vaak snel een ‘pluis-‘ of juist een ‘niet-pluisgevoel’, maar als het bij een leerling niet lekker
loopt, waar ligt dat dan aan? In dit artikel leest u
naar welke punten u kunt kijken om meer inzicht
te krijgen in het sociaal-emotioneel functioneren
van een kind en met welk van die punten u iets
kunt doen in uw groep.

Wat is sociaal-emotioneel
functioneren?
De naam zegt het al: sociaal-emotioneel
functioneren bestaat uit een sociaal deel
en een emotioneel deel. Bij het goed
sociaal functioneren van een kind komt
al heel wat kijken, zoals dat het kind kan
samenspelen en samenwerken. Maar
ook dat het zich kan houden aan
gedragsregels en bijvoorbeeld niet
door anderen heen praat, dat het
deel uitmaakt van de groep en
dus niet té teruggetrokken is en
dat het andere kinderen niet
pest, maar ook dat het op een
goede manier kan reageren als
het zelf gepest wordt.
Bij emotioneel functioneren
gaat het om het begrijpen van en
omgaan met gevoelens. Een belangrijk onderdeel van emotioneel functioneren is het zelfbeeld. Is een kind tevreden
met zichzelf? Het gaat dan om tevredenheid met de schoolprestaties, maar bijvoorbeeld ook tevredenheid over het aantal
vrienden op school. Verder gaat het erom
of een kind zich prettig voelt op school,
oftewel zijn welbevinden. Vindt het kind het
leuk om naar school te gaan? Ook werkhouding wordt wel als onderdeel van sociaal-emotioneel functioneren gezien. Hoe
gemotiveerd is het kind? Kan het doorzetten of heeft het veel aansporing nodig?

kijken: wat vindt de leerkracht en wat vindt
het kind zelf?
Onderzoek laat zien dat het oordeel van
de leerkracht en het kind vaak niet hetzelfde zijn. Dit betekent niet dat een van
beiden ongelijk heeft. Het benadrukt wel
hoe belangrijk het is om een oordeel van

samenspelen
samenwerken

gedragsregels

deel uitmaken van de groep

Van twee kanten
Wanneer een leerkracht een kind weinig
gemotiveerd vindt, dan kan het kind dat
zelf best anders zien. Ook het omgekeerde
is mogelijk: een kind vindt van zichzelf
dat het beter zijn best moet doen, terwijl
zijn leerkracht vindt dat de motivatie voldoende is. Bij het kijken naar sociaal-emotioneel functioneren is het goed om waar
mogelijk van twee kanten naar het kind te
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zelfbeeld

omgaan met gevoelens
vrienden

welbevinden

werkhouding

motivatie

de leerkracht altijd te combineren met het
beeld dat het kind van zichzelf heeft, en
vice versa. Verschillen qua oordeel zijn aanleiding voor een gesprek. Waarom ziet de
een het anders dan de ander? En als een
van beiden een probleem ervaart, dan is
dat altijd aanleiding om te kijken hoe dat
komt en wat er eventueel anders kan.
Veel delen van het sociaal-emotioneel
functioneren kunnen prima van twee
kanten bekeken worden, zoals motivatie.
Andere delen kunnen beter beoordeeld
worden door het kind. Denk bijvoorbeeld
aan gepest worden. Een kind kan zelf het
beste aangeven of hij gepest wordt. Dit
gebeurt immers vaak juist stiekem, als de
leerkracht het niet ziet. En weer andere
aspecten van sociaal-emotioneel functioneren kunnen het best door de leerkracht
bekeken worden. Denk daarbij bijvoorbeeld
aan storend gedrag.

‘Normaal’
gedrag versus
probleemgedrag
Instrumenten voor in de groep zijn
bedoeld om vast te stellen welke
kinderen extra aandacht nodig hebben
op het gebied van sociaal-emotionele
ontwikkeling. Volginstrumenten voor
sociaal-emotionele ontwikkeling zijn
bedoeld voor het handelen in de groep.
Ze zijn dus niet bedoeld om diagnoses,
zoals autisme of ADHD, te stellen. Dit
kan alleen door of onder supervisie van
een psycholoog of orthopedagoog.
Voor een gerichte aanpak in de groep
is het soms echter handig wat dieper
op een onderwerp in te gaan. Wat
is er, bij een afwijkende score bij
storend gedrag, precies zo ‘storend’?
Is het kind agressief? Of te impulsief?
En hoe ervaart het kind dit zelf?
VISEON 2.0 bevat bij de verschillende
domeinen meerdere categorieën om
een nauwkeurig beeld te vormen. Bij
sommige domeinen zijn aanvullende
lijsten beschikbaar om, wanneer dat
nodig is, extra informatie te verzamelen.
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Figuur 1

Sociaal-emotioneel functioneren
in beeld
Leerkrachten kunnen een volginstrument als hulpmiddel gebruiken om het sociaal-emotioneel functioneren van twee kanten in beeld te brengen.
In figuur 1 staan de resultaten van Jonne bij verschillende categorieën uit VISEON 2.0. Dit is een
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van de verschillende beschikbare volginstrumenten rondom sociaal-emotionele ontwikkeling. De
gekleurde balken geven aan welke onderdelen bij
Jonne om extra aandacht vragen:
• De grijze balkjes vallen in het gebied ‘niet afwijkend’. Deze categorieën vragen niet direct om
speciale aandacht.
• Een oranje balkje betekent dat Jonne bij die categorie een afwijkende score heeft. Dat wil zeggen
dat die categorie om extra aandacht vraagt.
• Een rood balkje hoort bij een zeer afwijkende
score. Dit betekent dat de score zeer extreem is,
dus absoluut om extra aandacht vraagt.
In het voorbeeld staan resultaten van de leerkrachtlijst weergegeven, ingevuld door Jonnes
leerkracht, juf Laurien. Ook staan de resultaten
weergegeven die Jonne zelf heeft ingevuld op de
leerlinglijst.

Leerlingrapport van Jonne
Bij Jonne valt op dat zij zelf haar motivatie voor
leren als afwijkend beoordeelt. Een afwijkende
score betekent hier dat de motivatie laag is. Bij
de leerkrachtlijst valt die score overigens nog net
binnen het niet afwijkende gebied. Ook valt op
dat Jonnes cognitief zelfbeeld laag is, hier is haar
score immers zeer afwijkend. Dit betekent dat
Jonne een negatief beeld heeft van wat ze kan bij
bijvoorbeeld taal en rekenen. Haar sociaal zelfbeeld
valt weliswaar niet in het afwijkende gebied, maar
het balkje is wel redelijk lang. Dit betekent dat
ze maar matig tevreden is over haar contacten in
de groep. Deze matige score bij sociaal zelfbeeld
past bij de afwijkende score van de leerkracht bij
teruggetrokken gedrag.
Verder valt op dat Jonne bij gepest worden ook aan
de hoge kant scoort. De leerkracht had niet door
dat zij slachtoffer is van pesten en wil hier in een
gesprek over doorvragen. Juf Laurien plant een
gesprek met Jonne en haar ouders om deze resultaten te bespreken. Waarom heeft Jonne zo weinig
zelfvertrouwen? En vooral: Wat kunnen ze eraan
doen om haar zelfbeeld wat betreft het leren te
versterken?
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voorbeelden leerdoelen

sociaal gedrag*

voorbeelden handelingssuggesties
van diverse leerkrachten

• Kunnen omgaan met conflictsituaties in de
eigen omgeving door voor alle partijen passende
oplossingen te vinden.

Het Kiva-programma: een schoolbreed, preventief
anti-pestprogramma. Dit gaat uit van de kracht van
de groep en werkt in tien thema’s zoals groepsdruk
en respect.

• Rekening houden met de ander en open staan voor
de opvattingen van anderen.

ABC-gesprekjes (Action, Behavior, Consequences) bij
conflictsituaties:
A = Wat was de aanleiding?
B = Wat deed jij?
C = Wat was het gevolg?

zelfbeeld*

• Eigen mogelijkheden, kenmerken, wensen,
gevoelens, beperkingen en voorkeuren ontdekken.
• Ontdekken dat veel eigenschappen en
vaardigheden niet vastliggen.

Het hamburgermodel: top-tip-top. Eerst een
compliment, dan opbouwende kritiek in de vorm van
een tip en dan weer een compliment.

welbevinden*

• Bewust omgaan met gevoelens, wensen en
opvattingen en deze voor anderen begrijpelijk uiten.

Wekelijkse kind/coachgesprekken om zo de kinderen
te laten voelen en ervaren dat de leerkracht ze ziet.

werkhouding**

• Weten wanneer het hulp nodig heeft.

Kinderen zelf aan laten geven waar ze last van
hebben bij het werken, zoals bijvoorbeeld het lawaai
van de kleuters.

• Eigen taak controleren en corrigeren waar nodig.
• Zich langere tijd voor een taak inzetten die het niet
leuk vindt of die niet lukt.

Beertjesmethode van Kaat Timmerman:
1 Wat moet ik doen?
2 Ik maak een plan.
3 Ik voer het uit.
4 Ik kijk het na.
Of: de stappen denken, doen en nakijken.
Deze kunnen op kaarten worden geschreven.

* Doelen afkomstig van sociaalemotioneel.slo.nl/thema/algemeen/leerlijnen/
** Doelen afkomstig uit de leerlijn Leren leren van de CED-Groep (beschikbaar via cedgroep.nl)
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Aan de slag met Jonne

Werken aan sociaal-emotioneel
functioneren

Zelfbeeld of
sociaal gedrag
stimuleren
is lastig maar
zeker niet
onmogelijk

Bij schoolse vaardigheden bepaalt de intelligentie van een kind voor een deel hoe makkelijk een
kind zich op dat gebied ontwikkelt. Bij sociaalemotioneel functioneren bepaalt de persoonlijkheid van een kind voor een groot deel hoe soepel het aanleren van nieuwe vaardigheden gaat.
Zelfbeeld of sociaal gedrag stimuleren is daarom
lastig, maar zeker niet onmogelijk. Onderdelen
van sociaal-emotioneel functioneren zijn soms
moeilijk in leerdoelen te vatten. In het schema
op bladzijde 29 staan enkele voorbeelden van
doelen, inclusief handelingssuggesties uit de
praktijk om extra aandacht aan de onderdelen te
besteden. Deze voorbeelden zijn uiteraard niet
uitputtend.

Juf Laurien besluit Jonne de komende tijd wat
extra oefeningen voor lezen en rekenen op
beheersingsniveau aan te bieden, om haar plezier
en vertrouwen een beetje te vergroten. Daarnaast
zorgt Laurien tijdens de instructie voor extra
complimenten en aanmoediging. Bij lastige taken
zorgt ze voor goede begeleiding, zodat Jonne ook
uitgedaagd wordt en leert dat het helemaal niet
erg is als iets niet meteen lukt.
Op groepsniveau besteedt Laurien aandacht aan
pesten. Jonne bleek niet de enige in de groep die
gepest werd. Door afname van het volginstrument heeft Laurien beter in beeld welke kinderen
uit haar groep gepest worden en welke kinderen
zelf pesten. Ze plant een lessenserie over pesten
in. Hierin houdt ze groepsgesprekken over pesten, waarbij vragen aan bod komen als wat pesten is en hoe iemand die gepest wordt zich voelt.
Ook stelt ze met de groep regels rondom pesten op. Wat doe je bijvoorbeeld als iemand toch
gepest wordt?
Na een half jaar ziet juf Laurien de resultaten bij
de schoolse vakken bij Jonne toenemen. Maar
nog belangrijker: ze ziet een blije Jonne in de
groep en het pesten lijkt een stuk minder te zijn.
Jonne blijft altijd een beetje op de achtergrond,
en zal nooit overlopen van zelfvertrouwen.
Maar Jonne is wel weer trots op haar eigen werk
en voelt zich prettig in de groep. Wanneer juf
Laurien nogmaals het volginstrument afneemt,
wordt haar beeld bevestigd. Het aantal oranje en
rode balkjes is een stuk minder geworden; een
goede reden om de leerkracht van de volgende
groep het plan van aanpak door te geven. Zo kan
de positieve lijn bij Jonne zich ook in de volgende
groep voortzetten.

Met dank aan Anja van Hirtum.
De kinderen op de foto’s komen
niet voor in dit artikel.
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