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Vraag 

(Met welke vaardigheden) draagt de aanwezigheid van een achterwacht (d.w.z. een 

functionaris die de leerkracht helpt in geval van (dreigend) escalerend leerlinggedrag) bij 

aan een veilig pedagogisch klimaat in de klas? 

Kort antwoord 

Hoewel over de rol van “achterwacht” weinig wetenschappelijk onderzoek bekend is, is 

uit onderzoek wel bekend dat het voorkomen van escalerend gedrag bij leerlingen 

specifieke pedagogische vaardigheden vraagt: een leerling gewenst gedrag kunnen 

aanleren, de oorzaken van het gedrag van en met de leerling kunnen achterhalen en de 

leerling de consequenties van bepaalde gedragskeuzes kunnen laten inzien. In geval van 

een isolerende time-out, waarbij de leerling tijdelijk buiten de klas wordt geplaatst moet 

de leraar kunnen vertrouwen op deskundig personeel om de leerling op te vangen, zodat 

zij tot rust en inzicht kunnen komen. Deze ondersteuning berust zowel op verbale als 

non-verbale technieken, als mede zelfbeheersing, empathie en lichaamstaal. 

 

 

 

  

 



 
 
 

 
 

 

Toelichting antwoord 

Inleiding 

Een veilig pedagogisch klimaat in de klas en op school is een belangrijke voorwaarde 

voor effectief onderwijs (Essink, 2007; Marzano et al., 2010; Osher et al., 2006; 

Scheerens, 2007). Het zorgt er onder andere voor dat leerlingen betrokken zijn en beter 

presteren (Angus et al., 2009; Creemers, 1994; Lewis et al., 2005). Dulk en Janssens 

(2007) beschrijven het begrip pedagogisch klimaat in de klas als ‘het geheel van factoren 

dat de relaties tussen alle personen in de klas bepaalt’. In een optimaal pedagogisch 

klimaat in de klas zijn er duidelijke regels, is er aandacht voor persoonlijke groei voor 

leerlingen, goede interactie tussen leraren, positieve omgang tussen leerlingen onderling 

en wordt de sfeer als veilig ervaren (Oostdam, 2009). 

Het pedagogisch klimaat is geen stabiele factor, maar moet voortdurend worden 

onderhouden. Leraren steken er daarom veel energie in (Slee, 1995). Ondanks de 

inspanningen van leraren kunnen leerlingen ongewenst gedrag vertonen en kan gedrag 

escaleren. Uit de literatuurstudie van Goei en Kleijnen (2009) komt naar voren dat 

leraren zich regelmatig handelingsverlegen voelen in het omgaan met leerlingen met 

gedragsproblemen. Daarnaast blijkt uit een meta-analyse van Split (2012) dat bij een 

deel van de leraren expliciete kennis ontbreekt om met pedagogisch handelen de relatie 

met leerlingen te kunnen verbeteren. 

Wanneer er sprake is van escalerend leerlinggedrag, wordt de rust in de klas verstoord. 

Om de situatie te herstellen moet er op een juiste manier met het gedrag worden 

omgegaan. Wat onder gewenst en ongewenst gedrag moet worden verstaan, en hoe 

hiermee om te gaan, is in de regel op schoolniveau vastgelegd in veiligheidsprotocollen. 

Scholen kunnen er hierbij voor kiezen om een “achterwacht” aan te stellen, die in geval 

van (dreigend) escalerend leerlinggedrag ondersteuning kan bieden aan de leerkracht bij 

het herstellen van de rust in de klas. In de onderzoeksliteratuur is het begrip 

achterwacht niet geconceptualiseerd. Rollen die hierbij in de buurt komen, worden ook 

wel aangeduid met de termen facilitator, buddy-teacher en co-teacher. 

Wel is er literatuur over handelingsperspectieven bij escalerend leerlinggedrag. Colvin 

(2004) onderscheidt zeven fasen van escalatie in de klas (van aanloop tot herstel) en 

omschrijft ook hoe in de verschillende fasen met de situatie kan worden omgegaan. Door 

het herkennen van deze fasen kunnen de leraren passend handelen (zie tekstkader) 

  

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

Cyclus van escalatie 

Fase 1 kalmte: In deze fase is de leerling rustig en doet de leerling mee met de klas. Er 

heerst een prettige sfeer in de klas. 

Fase 2 trigger: Er is sprake van een prikkel die de rust in de klas verstoort, bijvoorbeeld 

als gevolg van slechte of onbegrepen communicatie, moeilijke taken die moeten 

worden uitgevoerd of te weinig tijd om taken uit te voeren. 

Fase 3 agitatie: Wanneer de leerling niet weet hoe met de prikkel om te gaan, kan de 

leerling geagiteerd raken. De leraar moet dit gedrag kunnen herkenning, de trigger 

kunnen achterhalen en waar mogelijk verminderen/weghalen. Zo kan een leraar als een 

taak als moeilijk wordt ervaren de instructie aanpassen of extra tijd of ondersteuning 

aan de leerling bieden. 

Fase 4 versnelling: De leerling focust zich alleen op de trigger en kan minder rationeel 

denken. In dit geval is het belangrijk dat de leraar kalm blijft. 

Fase 5 piek: Wanneer een leraar bij een geagiteerde leerling de prikkel die voor onrust 

zorgt niet kan weghalen, kan de leerling de volledige aandacht van de leraar gaan 

opeisen, de confrontatie opzoeken, verbaal of fysiek gaan dreigen en/of gaan gooien 

met objecten, ofwel escalerend gedrag vertonen. De leerling kan op dat moment een 

dreiging vormen voor zichzelf en andere leerlingen in de klas. 

Fase 6 de-escalatie: Het gedrag van de leerling neemt af en het energieniveau van de 

leerling neemt af na escalatie. De leerling kan ruimte worden geboden om bij te komen. 

Fase 7 herstel: De leerling kan schaamte, angst of spijt ervaren. De leraar kan samen 

met de leerlingen nadenken over een oplossing en een plan maken om in de toekomst 

escalerend gedrag te voorkomen. 

Effectieve interventies bij escalerend leerlinggedrag 

Een van de maatregelen die een leraar kan nemen bij escalerend gedrag van een leerling 

is een “time-out”. Hiervan kan een leraar gebruik maken als hij/zij geen andere 

interventies heeft om ongewenst gedrag/escalatie te stoppen (Velderman, 2007). Harris 

(1995) onderscheidt verschillende vormen van “time-out”: een uitsluitende en een niet-

uitsluitende time-out, en een isolerende time-out. Bij een uitsluitende time-out wordt een 

leerling verwijderd van de prikkelende situatie, maar niet uit de klas of de ruimte waar 

de activiteiten plaatsvinden. Een niet-uitsluitende time-out is het hetzelfde als een 

uitsluitende time-out. De leerling wordt hier ook verwijderd van een prikkelende situatie 

voor een bepaalde periode, maar observeert nog wel de activiteiten in de klas. Bij een 

isolerende “time-out” worden leerlingen (tijdelijk) buiten de klas geplaatst in een 

daarvoor ingerichte ruimte. Binnen de school moet bij deze vorm personeel beschikbaar 

zijn om de leerlingen op te vangen, zodat zij tot rust en inzicht kunnen komen. In 

Nederland wordt deze rol ook wel aangeduid met de term “achterwacht”. Een leerling kan 

bijvoorbeeld tijdelijk door een collega leraar (buddy teacher) worden opgevangen of door 

een ander personeelslid. 

  



 
 
 

 
 

Uit een meta-analyse van elf onderzoeken naar de-escalatie technieken in de zorg van 

Powell en Baker (2012) blijkt dat de beheersing van bepaalde de-escalatietechnieken 

effectief kan zijn bij het de-escaleren van gedrag. Zo blijkt het in geval van escalatie 

vooral belangrijk dat professionals hun eigen emoties kunnen reguleren en een kalme 

houding kunnen aannemen, ook als zij zich niet kalm voelen. Het gevoel van kalmte 

helpt degene die overstuur is bij het beheersen van de eigen gevoelens van woede en 

agressie. 

Daarnaast blijkt uit de meta-analyse dat bepaalde verbale- en niet-verbale vaardigheden 

en empathie effectief kunnen zijn bij escalatie (Powell & Baker, 2012). Zo blijkt het 

gebruik van een zachte en kalme stem een effectieve techniek. Verder moet bewust 

worden gelet op de eigen lichaamstaal, zoals lichaamshouding, oogcontact, nabijheid en 

gezichtsexpressie. Een empathische houding van de professional draagt ertoe bij dat 

degene die escalerend gedrag vertoont zich sneller begrepen voelt. Uit de meta-analyse 

komt ook naar voren dat de-escalatie een instinctief en intuïtief proces is, dat vraagt om 

flexibiliteit en creativiteit. De aanpak moet aansluiten bij de persoonlijke behoeften en 

karakteristieken van degene die escalerend gedrag vertoont. 

Oorzaken gedrag kunnen achterhalen en aanleren van gewenst en sociaal gedrag 

Uit onderzoek van Albrecht (2008) onder basisscholen in een schooldistrict in de 

Verenigde Staten blijkt dat wanneer een “time-out” wordt gecombineerd met 

herstelgerichte activiteiten onder begeleiding van een facilitator, het probleemgedrag van 

leerlingen na een “time-out” vermindert. De directeur wijst een personeelslid aan om de 

rol van facilitator op zich te nemen. Het proces van “time-out” en begeleiding wordt 

“time-away” genoemd. Tijdens de “time-away” reflecteert de facilitator samen met de 

leerling op het gedrag van de leerling en wordt samen met de leerling gekeken naar 

andere gedragskeuzes om conflict in de toekomst te voorkomen. De facilitator moet de 

leerlingen gewenst gedrag kunnen aanleren, de oorzaken van het gedrag van de leerling 

kunnen achterhalen en de leerling de consequenties van bepaalde gedragskeuzes kunnen 

laten inzien. Uit het onderzoek blijkt dat leerlingen door deze begeleiding na een “time-

out” over een hogere mate van zelfregulering beschikken en meer gewenst en sociaal 

gedrag vertonen in de klas. Dit komt ten goede aan het pedagogisch klimaat in de klas. 

Door de inzet van een facilitator kan de leraar verder met het herstellen van orde in de 

klas en lesgeven en kunnen leerlingen met gedragsproblemen tegelijkertijd aan hun 

gedrag werken. 

Een facilitator kan een leraar ook helpen bij het herstellen van de leerling-leraar relatie 

na een situatie van escalerend gedrag. De leraar kan onder andere 

interventies/methodieken (Bumpy moments, Leraar Relatie Interview) worden 

aangeboden (Kennisrotonde vraag 363, 2018). Uit een verkennende Nederlandse 

interventiestudie van Split, Kommen, Tijs & Van der Leij (2012) blijkt dat begeleiding 

door een ‘consultant’ van leraren die te maken hebben met leerlingen met 

gedragsproblemen kan leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de leraar-leerling 

relatie. 

Uit onderzoek blijkt dat wanneer de leraar adequaat kan handelen – door effectief 

klassenmanagement – de keten van escalatie over het algemeen kan worden doorbroken 

en de rust in de klas kan terugkeren (Shukla & Albin, 2003). Leraren kunnen door een 

(externe) deskundige worden ondersteund bij het uitvoeren van gedragsinterventies en 

het verder ontwikkelen van hun pedagogische bekwaamheid, om de keten van escalatie 

in de klas te doorbreken (Sprick, Borgmeier, Nolet, 2002). Zo kunnen leraren worden 

geholpen bij het ontwikkelen van pedagogische sensitiviteit, het op een juiste wijze 



 
 
 

 
 

(empathisch) interpreteren van gedrag en op een juiste manier kunnen reageren (Van 

Manen, 2014). Uit een praktijkonderzoek van Koot (2009) onder vijf leraren blijkt co-

teaching, waarbij een (externe) deskundige een leraar in de klas helpt met het omgaan 

met probleemgedrag in de klas een positief effect heeft op zowel de betrokkenheid van 

leerlingen als het leerklimaat in de klas. Uit het onderzoek blijkt dat door de hulp leraren 

beter zijn in het plegen van interventies om escalatie van probleemgedrag te voorkomen 

Conclusie 

Uit de geraadpleegde bronnen blijkt dat escalerend leerlinggedrag kan worden 

voorkomen of effectief kan worden verminderd door gerichte interventies van de leraar. 

In geval van een isolerende time-out zal de leraar hierbij moeten kunnen terugvallen op 

de hulp van een collega buiten de klas. Dit vraagt van de collega specifieke vaardigheden 

om leerlingen te leren omgaan met prikkels, zodat escalerend gedrag in de toekomst kan 

worden voorkomen. 
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