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Preventieve en licht curatieve interventies, Pijler 2  
Een interventie is een actieve handeling om een probleem op te lossen. Vroegtijdige onderkenning van 
vragen en/of spanning door school is belangrijk. Als in een vroegtijdig stadium interventies ingezet 
worden, kan voorkomen worden dat de spanning oploopt naar ondersteuningscrisis of – nood. Het 
inzetten van interventies heeft dus als doel: verergering van de situatie voorkomen. Het informeren van 
ouders over genomen interventies hoort vanzelfsprekend te zijn.   
 
Preventie  
Preventie is onder te verdelen in primaire, secundaire en tertiaire preventie. 
 
Onder primaire preventie vallen maatregelen die voorkomen dat er spanning, nood of crisis ontstaat. Het 
gaat hier om een algemene aanpak die geldend is voor alle leerlingen in een groep. Uiteraard hoort een 
veilig schoolklimaat ook bij de basisondersteuning, een veilig gevoel is immers cruciaal om tot 
ontwikkeling te komen. De maatregelen bestaan uit een goed klassenmanagement, een planmatige 
aanpak van groepsvorming, systematische aandacht voor sociaal-emotioneel leren en een preventieve 
aanpak tegen pesten. Er wordt geen enkele individuele leerling gestigmatiseerd.  
 
Niet voor alle leerlingen is een aanpak op groepsniveau voldoende. Het gaat hier om de leerlingen die 
meer risico lopen dan andere leerlingen (hebben meer kans een problematische ontwikkeling te 
doorlopen dan anderen). Voor deze leerlingen geldt de secundaire preventie als belangrijk aandachtspunt. 
Bij secundaire preventie gaat het om het tijdig signaleren dat een leerling belemmeringen ervaart bij het 
leren of opgroeien en daar snel, vroegtijdig op inspelen. Invloedrijke risicofactoren in de leerling en/of de 
omgeving  worden in beeld gebracht, waarna interventies ingezet worden. Daar waar een verhoogd risico 
gesignaleerd wordt, wordt opgetreden, zodat de situatie niet erger wordt. Het gaat om een kortdurende 
en intensieve interventie om de leerling te ondersteunen zich weer op positieve wijze te ontwikkelen. Dat 
vraagt om handelingsgerichte diagnostische en/of systeem-analytische deskundigheid, al dan niet in 
samenwerking met ketenpartners.  

 
Er zijn leerlingen die ernstig orde verstorend of grensoverschrijdend gedrag laten zien. Het hieruit 
voortkomende gedrag is voor de omgeving vaak moeilijk te verstaan en een juiste interventie is moeilijk 
te vinden. Bij tertiaire preventie worden daarom grotere maatregelen ingezet om te voorkomen dat de 
situatie volledig escaleert. Het is belangrijk deze preventieve aanpak in te zetten vanuit de 
gedragsfunctieanalyse, waarbij gekeken wordt waarom een leerling doet wat hij doet. Hierop worden 
maatregelen ingezet waarin naast school ook anderen betrokken kunnen worden. 
 
De school is verantwoordelijk voor een set van preventieve (primaire) maatregelen. Te denken valt aan:  

• Een positief pedagogisch klimaat, waarbij:  
o er voorwaarden geboden worden waarin elke leerling de kans krijgt zich op optimale wijze te 

ontwikkelen; 
o de omgeving voor elke leerling als veilig beoordeeld wordt; 
o de omgang tussen leerlingen en leerkracht helder is en er open communicatie mogelijk is; 
o positieve omgang tussen leerlingen gestimuleerd wordt.  

• Een goed georganiseerd klassenmanagement, waarbij verwachtingen voor de leerlingen helder en 
inzichtelijk zijn. 

• Het hanteren van klassenregels, het liefst opgesteld in dialoog tussen leerlingen en leerkracht 
(geformuleerd in gewenst gedrag). 

• Het aanleren van vaardigheden voor gewenst gedrag. 

• Omgaan met verschillen tussen leerlingen door het bieden van passend onderwijs (maatwerk). 
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• Het gebruik maken van een programma gericht op versteviging van de sociaal emotionele 
ontwikkeling. 

 
De  school bepaalt wat een passende interventie binnen de eigen school kan zijn. De directeur is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de interventie, de intern begeleider is mede-regiehouder over 
de uitvoering. Wanneer de leeftijd van de leerling dit toelaat, is het van belang om de leerling mee te 
nemen in dit proces. Het voeren van een leerling gesprek kan een goede eerste aanzet zijn. Het doel van 
een interventie is om de leerling en/of de leerkracht handvatten te bieden om met de situatie en/of het 
gedrag om te gaan. Voorbeelden van dit soort interventies zijn:  

• een andere plek in de klas; 

• prikkel reducerende maatregelen, zoals inzetten van een koptelefoon, werkscherm; 

• het inzetten van ontwikkelingsspellen op sociaal-emotioneel gebied. 
 
Een interventie kan ook gericht zijn op het bieden van rust. Mogelijke interventies t.b.v. het creëren van 
rust binnen de eigen school zijn: 

• time out in een time out-ruimte; 

• plaatsing in een groep waar de leerkracht en de leerling een goede vertrouwensband hebben; 

• plaatsing in een groep waarvan bekend is dat de leerkracht snel een vertrouwensband weet op te 
bouwen; 

• plaatsing in een parallelgroep; 

• plaatsing binnen de school bij een teamlid dat op dat moment ambulant is, of bij een teamlid dat geen 
lesgevende taken heeft; 

• het veranderen van de situatie door even een taakje voor de leerkracht uit te voeren buiten de klas. 
 

Licht curatieve interventies  
Licht curatieve interventies ondersteunen de voortgang van de schoolloopbaan van leerlingen. Elke 
basisschool biedt hiervoor een aanbod dat vanuit de basisbekostiging wordt betaald.  
 
De licht curatieve interventies behorend tot de basisondersteuning zijn:  
 
Lezen en rekenen 
Ondersteuning aan leerlingen met ernstige lees- en/of rekenproblemen valt onder de 
basisondersteuning. Dat betekent dat elke basisschool in Rijn & Gelderse Vallei: 

• het protocol voor leesproblemen en dyslexie en het protocol voor ernstige reken- en 
wiskundeproblemen volgt; 

 
Een veilig schoolklimaat 
Elke school heeft een veilig schoolklimaat met een afgestemd aanbod gericht op sociale veiligheid en 
voorkoming van gedragsproblemen. Concreet heeft elke school: 

• gedragsregels voor elke groep in een doorgaande lijn tot en met groep 8 

• duidelijke afspraken over klassenmanagement  

• naleving van de Meldcode kindermishandeling en uitvoering van de Risico Inventarisatie- & Evaluatie 
 

 
 
Omgaan met verschillen in gedrag 
In het samenwerkingsverband hebben we afgesproken dat  elke basisschool stappenplannen hanteert 
voor het omgaan met verschillen in gedrag. Indien wenselijk werkt het samenwerkingsverband samen 
met de school stappenplannen uit voor ondersteuning van leerlingen met overactief gedrag, met 
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impulsief gedrag, met naar binnen gericht gedrag en met naar buiten gericht gedrag. In de 
stappenplannen staat ook omschreven wat wel tot basisondersteuning hoort en wanneer Extra 
ondersteuning via het Regionaal Steunpunt nodig is. Uiteraard kan elke school de stappenplannen 
inbedden in het eigen schoolbeleid.  
 
Basisondersteuning gericht op leerlingkenmerken 
Op basis van diverse leerlingkenmerken, biedt elke basisschool in ons samenwerkingsverband passende 
onderwijsondersteuning.  

• Leer- en ontwikkelingskenmerken kunnen zijn intellectuele ondersteuningsvragen, 
leerachterstanden, ontwikkelingsvragen of taalhulpvragen. De leerkracht signaleert tijdig als een kind 
zich meer of minder dan gemiddeld ontwikkelt en geeft in het groepsplan aan welke 
basisondersteuning zo’n leerling dan krijgt aangeboden. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong 
krijgen binnen het groepsplan de mogelijkheid om leerstof te compacten1 en te verrijken.  

• Fysieke en medische kenmerken kunnen onder meer betrekking hebben op het gehoor, gezicht of de 
motoriek van een kind. De leerkracht signaleert fysieke en medische ondersteuningsvragen zo tijdig 
mogelijk en overlegt met ouders. Eventueel kan via het lokale team externe hulp worden geregeld. 

• Ook sociaal-emotionele kenmerken kunnen leiden tot ondersteuningsvragen. Bijvoorbeeld op het 
gebied van zelfvertrouwen, weerbaarheid, sociale positie, (faal)angst, het maken van contact of het 
invoelen van emoties. Elke school heeft structureel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling 
en creëert een veilige omgeving. Bij meer specialistisch vragen kan de school een beroep doen op de  
Steunpunt Coördinator van het Regionaal Steunpunt of het lokale team.  

• Ondersteuningsvragen kunnen ook betrekking hebben op werkhouding. Denk aan zelfstandig werken, 
structureren, taakgerichtheid, etcetera. Onder basisondersteuning valt dat elke school leerlingen 
leert hoe zij zelfstandig kunnen werken. Structurele ondersteuning op zogenoemde executieve 
functies valt niet onder de basisondersteuning. 

• Als er sprake is van onderstimulering, over bescherming of pedagogische verwaarlozing of er andere 
‘thuiskenmerken’ zijn die vragen om ondersteuning, dan overlegt de leerkracht/intern  
begeleider/directeur met de ouders in kwestie. Eventueel kan via het lokale team gemeentelijke 
zorg/ondersteuning geregeld worden. 

• Als er sprake is van een specifieke diagnose kan dit moeilijk zijn voor het kind en/of ouders. Psycho-
educatie kan dan ingezet worden, d.w.z. dat interventies gedaan worden om het kind c.q. de ouder 
te leren omgaan met de beperking, door het verwerven van kennis, vaardigheden in de omgang, meer 
zelfvertrouwen en door psychologische verwerking. Psycho-educatie is de verantwoordelijkheid van 
de ouder, ondersteuning hierbij kan worden aangevraagd bij het lokale team. In enkele gevallen kan 
psycho-educatie worden aangevraagd bij het SWV, te denken valt hierbij aan psycho-educatie die 
voor de gehele groep nodig is, waarin de leerling zit.  
 
Bron: Notitie Inrichting en ondersteuning SWV Rijn & Gelderse Vallei vanaf 1 augustus 2016  

 
1 Compacten is het overslaan van overbodige herhalings- en oefenstof. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kennis
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zelfvertrouwen&action=edit&redlink=1

