
Pien Koppers
PI Research (Kenniscentrum SWPBS)



1. Achtergrond PBS IN DE WIJK

2. Theoretisch kader & inhoudelijke stappen in 
het traject

3. Organisatie 

Tussendoor: vragen beantwoorden uit de chat

Parkeerflap

Programma



Doel PBS IN DE WIJK
 Een duurzaam, positief opvoed- en opgroeiklimaat in de wijk

 Waar sociaal gedrag van kinderen wordt bevorderd & 
gedragsproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen

 Waar kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien

Professionals & vrijwilligers worden toegerust met concrete 
handvatten op basis van effectieve gedragsinterventies

PBS IN DE WIJK is gebaseerd op 

School-Wide Positive Behavior Support



Voor wie is PBS IN DE WIJK 
bedoeld?

Doelgroepen

1. Kinderen en jongeren in de wijk

2. Volwassenen in de wijk (professionals, vrijwilligers, 
ouders, buurtbewoners)

Deelnemende organisaties

 Scholen

 Professionele (jeugd)organisaties

 Vrijwilligersorganisaties die met jeugd te maken hebben



Wetenschappelijke stromingen binnen SWPBS 
en PBS IN DE WIJK

 Social Interactional Learning Model (Patterson, 2010)

 Sociale en operante leertheorie (Bandura, 1986; Skinner, 1953)

 Oplossingsgericht werken (Insoo Kim Berg & Shazer, jaren ‘80)

 Positieve psychologie (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 

 Team Initiated Problem Solving Model (Todd et al., 2011)

 Pedagogische civil society (de Winter, 2011)
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Pedagogische Civil Society
Een samenleving waarin burgers in vrijwillige verbanden, 

collectief verantwoordelijkheid nemen voor het opvoeden en 

opgroeien van kinderen en jongeren in de buurt, in 

samenwerking met of juist als tegenkracht tot andere 

organisaties.

de Winter, 2011; Hillhorst & Zonneveld, 2013 



Theoretische kaders

PBS IN DE WIJK is gebaseerd op 
School-Wide Positive Behavior Support





Inhoudelijke stappen in het traject
1. Waarden bepalen

2. Waarden vertalen naar gedrag en beelden 

3. Gedrag actief aanleren

4. Kinderen positief bekrachtigen

5. Cyclisch werken op basis van data 

6. Aandacht voor ongewenst gedrag minimaliseren

7. Eenduidig begrenzen 

8. Positief actief toezicht houden

9. Sociale veiligheid vergroten

Ouders betrekken; Samenwerken met de zorg; Borging



Wat willen we graag dat de 
aanpak oplevert? 
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Vragen uit de chat



Krachten & kwaliteiten

Schrijf op:

1.Wat vind je leuk aan je wijk? 

2.Welke krachten zie je in de wijk?



In de praktijk: waarden & 
gedragsverwachtingen

- We groeten elkaar.

- We praten rustig en vriendelijk met elkaar en 

luisteren naar elkaar.

- We helpen elkaar als dat nodig is. 

- We houden onze handen en voeten bij ons. 

- Samen houden we de omgeving opgeruimd en netjes: we gooien rommel in 
de afvalbak.
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Groei, door:
•Betrokkenheid

•Respect
•Veiligheid 



Ontnieten



Een voorbeeld van SWPBS in school, 
visualisaties

Voor relevante plekken/onderwijssituaties/sociale 

situaties, bijvoorbeeld:

 Gangen

 Zelfstandig werken

 Sociale omgang met 

elkaar

Houd het aantal 
beperkt! 



Een voorbeeld van PBS IN DE WIJK, 
visualisaties 







Wij vragen een 
jongerenwerker om ons 
binnen te laten.

Wij praten rustig en 
vriendelijk met elkaar en 
wij luisteren naar elkaar.

Bij het verlaten van het pand 
vragen wij de 
jongerenwerker om ons te 
begeleiden.

We letten op ons 
taalgebruik.

Wij houden rekening met 
de andere gebruikers van 
dit pand.

Wij houden onze 
handen en voeten bij 
ons.

Wij groeten elkaar.

Wij houden het pand 
netjes en schoon.

Wij accepteren elkaar 
zoals wij zijn.

Wij zijn allen gelijkwaardig 
aan elkaar.



Een positieve benadering!

4:1

Sterke complimenten zijn:
•Concreet
•Positief geformuleerd
•Gericht op inzet (ze beschrijven wat een kind doet)
•Onvoorwaardelijk



Opdracht

 Schrijf een compliment voor diegene die rechts naast je 
zit. Geef je kaartje en kijk naar het effect.

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia5LPrkYjaAhXPC-wKHb38BZkQjRx6BAgAEAU&url=https://www.multifeestjes.nl/a-41924503/gifts-gadgets/smiley-top/&psig=AOvVaw3jDaR3iYfNF7NOoZiJqUKv&ust=1522090155897326


Het gaat dus om
- De kracht van duidelijk zijn & kinderen positief bekrachtigen (4 : 1)

Maar ook:

-Eenduidig begrenzen

- Meten = weten: data cyclisch benutten

‘Door cyclisch te werken op basis van data, blijven we scherp op: 

1. doen we wat we onze kinderen en jongeren nodig hebben?

2. doen we dat goed? 

3. heeft dat het beoogde effect?



Vragen uit de chat



Ouders betrekken bij iedere stap van  
PBS IN DE WIJK

Ouders zijn belangrijk in 
het leven van hun kind



Ouders & Corona



Organisaties
 Scholen (zowel basisscholen als voortgezet 

onderwijs)

 Welzijnsorganisatie

 Kinderdagverblijf

 Naschoolse opvang

 Centrum voor Jeugd en Gezin

 Woningbouwvereniging

 Vrijwilligersorganisatie

 Sportvereniging



Organisatiestructuur PBS IN DE WIJK
Groep Wie frequentie

PBS IN DE WIJK 

kernteam

Vaste vertegenwoordigers 
van deelnemende
organisaties

6 keer per jaar 1,5 uur

PBSteam per 

organisatie

Een vaste groep 
kartrekkers binnen de 
organisatie

6 keer per jaar 1,5 uur

PBS IN DE WIJK XL Alle jeugdorganisaties en 
andere geinteresseerden 
in wijk

2-3 keer per jaar 2 uur



Organisatie van de bijeenkomsten

 Afwisselend bijeenkomsten PBS IN DE WIJK kernteam & bijeenkomsten 
PBSteams binnen afzonderlijke organisaties 

 Bijeenkomsten voor ouders 

 XL Bijeenkomsten over PBS IN DE WIJK voor geïnteresseerde organisaties

 Coaching en intervisie tussendoor 

Tussen de bijeenkomsten door: oefenen met en op maat maken van 
PBS-onderdelen





Succesfactoren & randvoorwaarden

Deelnemende organisaties:
 beschouwen het duurzaam implementeren van PBS IN DE WIJK als 

prioriteit.

 zetten zich op wijkniveau in als kartrekkers en zijn medeverantwoordelijk 
voor de implementatie van PBS IN DE WIJK.

 zorgen ervoor dat medewerkers/ vrijwilligers voldoende tijd vrij maken 
voor PBS IN DE WIJK

 zorgen voor vervanging bij bijeenkomsten als iemand niet kan.

 zetten zich actief in om PBS-elementen te oefenen en op maat in te 
voeren
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Vragen uit de chat



Dank voor je aandacht!
p.koppers@piresearch.nl

www.PBSINDEWIJK.nl
www.SWPBS.nl

https://vimeo.com/511519912

mailto:p.koppers@piresearch.nl
http://www.pbsindewijk.nl/
http://www.swpbs.nl/
https://vimeo.com/511519912



