
Passend onderwijs mogelijk maken 
 
 
 

Dit zijn basisbehoeften van alle leerlingen:  

 

- bij de groep horen  

- gewaardeerd worden 

- een positieve bijdrage leveren 

 

 

 

 

 

 Dit krijg je als deze basisbehoeften  

 NIET vervuld worden: 

 

 - ontmoediging 

 - storend gedrag 

 - slechte prestaties 

 

 

Passend onderwijs > meer druk op basisbehoeften 

De invoering van passend onderwijs zet meer druk op deze wezenlijke basisbehoeften.  

Kinderen die ‘anders’ zijn, lopen het risico buiten de groep te vallen. Vervelend voor hen, 

slecht voor de groep, veel werk voor de school. Een positief pedagogisch klimaat is dan ook 

een belangrijke randvoorwaarde voor het slagen van passend onderwijs. Bemoediging is 

hiervoor krachtig pedagogisch gereedschap. 

 

De kracht van bemoediging 

In de interactieve workshop hebben we wat wij zelf als bemoedigend ervaren, gelegd langs 

internationale onderzoeksresultaten. De overeenkomsten waren groot. Bemoediging blijkt 

veel meer dan complimenten geven en is gelukkig geen hogere wiskunde. In een 1-2-tje 

heeft iedereen ervaren wat de kracht is van gedachten en hoe je ‘het goede zien’ in praktijk 

kunt brengen. Een bemoedigingsronde sloot de workshop vrolijk af. 

 

 

Een 1-2 tje 

Erger je je vreselijk aan een leerling, ouder  

of collega? Doe dan een 1-2 tje, alleen of 

samen. Neem precies een minuut om alles  

te spuien wat je op je hart hebt. Besteed dan 

precies twee minuten (niet korter!) om 

positieve dingen over deze persoon te 

vertellen. Je humeur zal ervan opknappen.  

En de verstandhouding waarschijnlijk ook.  

 
 

 

Passend onderwijs mogelijk maken 

Wij zetten graag onze expertise in, om 

passend onderwijs op uw school mogelijk  

te maken. 

 

Ellen Reehorst  

www.sociaalvaardig.nl  

 

  

De kracht van bemoediging 

 Docenten bemoedigen leerlingen (en ook   

 zichzelf en elkaar). 

 

 Een positieve klas 

 Mentoren maken van hun klas een positieve  

 groep met een goed leerklimaat. 

  

 Sociale vaardigheidstrainingen 

 Sociaal onhandige kinderen leren positief  

 omgaan met leeftijdgenoten. 

  

 Vaardig op stage 

 Sociale stagevaardigheden, die bepalend  

 zijn voor een succesvolle stage. 

  

 Prettig en effectief in gesprek 

 Docenten praten met leerlingen en ouders  

 in plaats van tegen hen.  

 

 


