
Het programma dat het  
leef- en leerklimaat binnen  
jouw school versterkt.

Belicht vanuit verschillende theoretische achtergronden



Welkom!
Wat als later, over een jaar of 15, de leerlingen terugkijken op  
een mooie schooltijd waarbij ze geleerd hebben en ook nog  
levenslessen hebben opgedaan? 

Wat als ouders uit zichzelf reclame maken voor je school? 

Wat als leraren nog meer de professionals kunnen zijn die ze  
willen zijn?

Wat als je daar nu al een en bijdrage aan kan leveren?  
Wat heb je dan nodig? 

Met Impact op Gedrag werk je aan een schoolklimaat waar  
leerlingen zich prettig voelen, zodat zij zich in alle opzichten  
optimaal kunnen ontwikkelen.

Impact op Gedrag:   
voor verantwoordelijkheid,  
burgerschap en veiligheid,  
vanuit verbinding en betrokkenheid.
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De impactcirkels
De impactcirkels hebben betrekking op:
• Leerling
• Team 
• Leraar

De leerling

Burgerschap Betrokkenheid

Sociale 
vaardigheden

Het team

Omgangs-
cultuur

Systemen

Gezamenlijke 
visie

De leraar

Pedagogische 
houding

Gedrags- 
strategieën

Inzicht in de 
leerlijn sociaal 

emotionele 
ontwikkeling

Impact op Gedrag bestaat uit een combinatie van team-
scholing, teamleren en werken met een gedragsteam. 

•  Verantwoordelijkheid en betrokkenheid van leerlingen
•  Vergroten van de sociale veiligheid en  

versterken van het leef- en leerklimaat
•  Bevorderen van een professionele cultuur
• Een basis voor goed burgerschap

Impact op Gedrag biedt je het fundament van  
een sterk leef- en leerklimaat binnen je school.

Het programma
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Visiedag
Tijdens de visiedag gaan we in op de pedagogische  
visie van de school en hoe we deze (willen) uitdragen.

Startdag
Als de visie op pedagogisch klimaat en de gedrags- 
verwachtingen helder zijn volgt de startdag.
We leren welke elementen impact hebben op gedrag  
en hoe we dit kunnen vertalen naar de praktijk.

Bij de modules gaan we dieper in op onderwerpen  
die aansluiten bij jouw schoolsituatie.

De inhoud

Modules
De modules bestaan uit ten minste 2 bijeenkomsten. 
Tussen de bijeenkomsten doe je opdrachten en oefen je op school.

veilige basis binnen   de school

Systemen sociaal emotionele ontwikkeling  
Methode/ leerlijn/ leerlingvolgsysteem/ protocol

Communicatie met ouders 
Ouderbetrokkenheid/ effectieve communicatie /  
interactiemodellen

Professionele cultuur  
Feedback/ leercultuur/ persoonlijk leiderschap

Verdieping gedrag  
ABC-schema/ onderwijsbehoeften/ bril/  
gedragsstoornissen

Executieve functies  
Ontwikkeling/ leerlijn/ regulatie van gedrag

Invulling op maat  
Situatie-afhankelijk, o.a. burgerschap, trauma  
sensitief onderwijs, kansengelijkheid…

Leerlingenzorg  
voor individuele  
leerlingen

Heb je vragen  
over groeps- of  
leerlinginterventies?
Neem hiervoor contact op 
met de accountmanager.
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Interventies afgestemd op de visie

Visie en beleid op leef- en leerklimaat

Visiedag

veilige basis binnen   de school goed afstemmen op sociaal-emotionele behoeften

Methode,  
LVS, etc.

Professionele 
cultuur

Samenwerking  
met ouders

Verdieping  
gedrag

Executieve  
functies

Schoolspecifiek

StartdagLeerlingenzorg  
voor individuele  
leerlingen
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Gedragsteam

Team

Intake

Startdag Uitvoeren
nulmeting Scholing Teamleren Scholing

Opzetten 
Leerstructuur

Rol
Gedragsteam

Leiderschaps-
ontwikkeling

Leiderschaps-
ontwikkeling

Afstemming
en evaluatie

Analyse
nulmeting

Keuzes

Samenhang gedragsteam - teamscholing

Om de implementatie van Impact op Gedrag goed te laten verlopen  
werken we met een gedragsteam. Een gedragsteam bestaat uit de  
leidinggevende(n) van het team en een aantal leraren, intern begeleider 
en de gedragsspecialist.
De rol van het gedragsteam is om samen met het schoolteam een  
nulmeting en analyse uit te voeren en op basis daarvan het scholings-
traject verder in te vullen.
Verder speelt het gedragsteam een belangrijke rol in het uitdragen  
van de visie van de school.

Onderdelen in de begeleiding zijn: 
•  Intake
•  Visiedag/ Startdag
•  Analyse nulmeting
•  Formuleren doelen
•  Keuze/invulling scholingsprogramma
•  Tussentijdse afstemming
•  Evaluatie

Daarnaast ontvangt het gedragsteam scholing op het gebied van  
pedagogisch leiderschap, verandermanagement en coaching. 

Gedragsteam
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Wil jij Impact op Gedrag?
Impact op Gedrag is een volledig programma voor 
schoolteams. Dus wil jij écht impact op gedrag 
hebben, neem dan contact met ons op. 

Locatie Hoofddorp

Siriusdreef 5-11

2132 WT Hoofddorp

023 510 00 00

Locatie Elst

Nieuwe Aamsestraat 84A

6662 NK Elst (Gld)

0481 43 93 00

Locatie Zoetermeer

Van Beeckstraat 62

2722 BC Zoetermeer

079 329 56 00

info@1801.nl
www.1801.nl


