Voorbeelden van vaste en verantwoordelijke consequenties voor gedrag
________________________________________________________________________________
Vaste consequenties

Verantwoordelijke consequenties

1. Leerling wordt ‘opgeschreven’ omdat hij/zij voor
zijn/haar beurt heeft gesproken.
2. Leerling moet zich melden bij de decaan omdat hij/zij
tijdens de les met andere dingen bezig was.
3. Leerling krijgt een verbale berisping.

1. Leerling biedt zijn/haar excuses aan en belooft het niet
meer te doen.
2. Leraar gaat steeds dichter bij een leerling staan
wanneer deze niet bij de les is.
3. Leraar geeft de leerling een non-verbale waarschuwing
middels oogcontact.
4. Leerling overtreedt de regels en moet op papier
uitleggen wat er is gebeurd.
5. Leerlingen lossen conflicten onderling op.

4. Leerling overtreedt de regels en moet zich melden bij
het afdelingshoofd.
5. Leerling moet zich bij de directeur melden na een
conflict.
6. Leerling moet zich melden bij de directeur omdat hij/zij
niet meedoet in de les.
7. Leerling krijgt een onvoldoende omdat hij/zij niet
meedoet in de les.
8. Leerling werkt niet goed mee aan een opdracht en mag
niet mee op excursie.

6. Leerling leidt een groep bij de volgende
groepsopdracht.
7. Leraar geeft de leerling een extra opdracht.
8. Leerling werkt niet goed mee aan een opdracht en
krijgt extra huiswerk dat overeenkomt met de verspilde
lestijd.

Noteer hieronder eventuele andere overtredingen en de verantwoordelijke consequenties.
Overtredingen

Verantwoordelijke consequenties

9. _____________________________
10._____________________________
11._____________________________
12._____________________________
13._____________________________

9. _____________________________
10._____________________________
11._____________________________
12._____________________________
13._____________________________
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Een leerling die iets op de muur schrijft, maakt de muur schoon …
Stel een plan op om meer verantwoordelijke consequenties in je les te integreren.
Ga na hoe je leerlingen je kunnen helpen bij het opstellen van verantwoordelijke consequenties.
Een overgangsperiode tussen vaste en verantwoordelijke consequenties is eventueel aan te bevelen. Je zou bijvoorbeeld
eerst alleen voor de lichtere consequenties een verantwoordelijk alternatief kunnen inzetten en voor de zwaardere
consequenties een vaste, en vervolgens geleidelijk aan overstappen op enkel verantwoordelijke consequenties.

