Opvallend gedrag
Protocol

Protocol Opvallend gedrag

Januari 2022

Wat is opvallend gedrag?
Gedragsproblemen
Bepaalde gedragsuitingen zoals agressie, angst en drift zijn bij sommige kinderen vaker
dan normaal aanwezig. Soms gaat dit gepaard met problemen in het leggen van
contacten met andere kinderen en volwassenen. Dergelijk gedrag leidt meestal tot
problemen bij het kind zelf en in de relatie die het kind met de omgeving heeft. Ook is het
mogelijk dat een kind heel teruggetrokken is, nauwelijks opvalt in de groep en moeilijk
contact maakt met de andere kinderen en de pedagogisch medewerkers.
Ontwikkelingsproblemen
Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Het ene kind ontwikkelt zich in een
bepaalde periode op een specifiek ontwikkelingsgebied meer dan de ander. De één kan
sneller lopen, de ander sneller praten. Op een bepaalde leeftijd hebben de meeste
kinderen een aantal vaardigheden ontwikkeld. Aan de hand daarvan is een gemiddelde
vastgesteld. Er zijn kinderen die boven het gemiddelde zitten, andere zitten er net onder.
Wanneer een kind zich merkbaar langzamer ontwikkelt dan voor zijn leeftijd gebruikelijk is,
kan het zijn dat er een probleem is met zijn ontwikkeling.
Aangeboren beperking
Er kan ook sprake zijn van een aangeboren beperking. Denk bv. aan: contactstoornissen,
een lichamelijke beperking of een afwijking aan het gehoor of gezichtsvermogen. Een kind
kan opvallend gedrag vertonen zoals aangegeven bij ontwikkelings- en
gedragsproblemen.
Voor de pedagogisch medewerkers is het belangrijk om ook met de mogelijkheid
rekening te houden dat het opvallend gedrag wordt veroorzaakt door een aangeboren
beperking.

Welke stappen dien je te nemen wanneer je opvallend gedrag bij een kind
signaleert?
Signaleren
Signaleren betekent dat je opmerkzaam bent op iets dat opvalt bij kinderen. Je vraagt je af
of het iets is om je zorgen over te maken. Het is belangrijk dat pedagogisch medewerkers
niet te lang blijven rondlopen met vragen en twijfels, maar er werk van maken. Dus als
pedagogisch medewerkers in een vroeg stadium signalen herkennen kunnen we
voorkomen dat het opvallend gedrag verergerd.
Als er gegronde redenen zijn om te vermoeden dat er sprake is van kindermishandeling
en/of verwaarlozing treedt onmiddellijk het protocol kindermishandeling in werking. Een
pedagogisch medewerker dient haar zorgen en twijfels zo snel mogelijk te delen met haar
leidinggevende.
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Verhelderen
Om te besluiten of er iets gedaan moet worden, is het belangrijk om eerst meer
duidelijkheid te krijgen over het signaal. Daartoe dient het observatieformulier ‘’opvallend
gedrag’’ door de pedagogisch medewerker ingevuld te worden. Na beantwoording van
de vragen in het observatie formulier moet er een afweging gemaakt worden of het
probleem werkelijk zorgwekkend is en welke stappen er te nemen zijn. Goed om dit te
overleggen met de leidinggevende, coach en de rest van de teamleden.
Gesprek ouders
Het probleem hoeft nog niet helder te zijn voordat de ouders er in worden betrokken.
Juist in een zo vroeg mogelijk stadium is het goed de zorgen die er rondom een kind zijn
met hen te delen. De pedagogisch medewerker kan een afspraak maken met de ouders.
Indien nodig kan de leidinggevende of coach hierbij aanwezig zijn. De wijze waarop het
probleem bespreekbaar wordt is van essentieel belang. Een belangrijk gesprek moet
gevoerd worden in de sfeer van: ‘ik zag dat..........teruggetrokken is of dat..............erg veel
conflicten heeft, etc. Belangrijk punt hierbij is om aan de ouders te vragen of zij dezelfde
ervaring hebben. Op deze manier bied je ouders een handreiking om erover te praten en
wordt er een ingang gezocht om het probleem bespreekbaar te maken, zonder dat de
ouders zich gelijk veroordeeld hoeven te voelen.
Samenvattend moeten in een gesprek met de ouders de volgende punten naar voren
komen:
•
•
•
•
•

De ouders wordt verteld wat is opgevallen. Zorg ervoor dat dit feitelijke informatie
is.
Er wordt aan de ouders gevraagd of zij dit ook opgemerkt hebben.
De pedagogisch medewerker geeft aan welke zorgen zij en het team hebben
Er wordt aan de ouders gevraagd of zij die zorg delen.
Er wordt gevraagd hoe ouders in dat geval met het bepaalde gedrag omgaan.

Als uit het antwoord van de ouders wordt begrepen dat zij de opvoedingsvragen van de
pedagogisch medewerker delen, dan vraagt de pedagogisch medewerker of ouders willen
samenwerken met het team om samen naar hulp, oplossingen of andere mogelijkheden
voor hun kind te zoeken. Het kan zo zijn dat je in dit gesprek al tot een oplossing komt. Is
dit niet het geval dan is het van belang dat de pedagogisch medewerker het kind verder
gaat observeren d.m.v. een open schriftelijke observatie. De pedagogisch medewerker
maakt daarna een vervolgafspraak met de ouders. In het vervolggesprek wordt dan
samen met de ouders naar een oplossing gezocht. Wanneer er hulp van buitenaf wordt
ingeroepen, dan ligt het initiatief bij de ouders. Aan de hand van de sociale kaart kan
gekeken worden welke hulp het beste bij de ouders zou passen.
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Observeren
Observeren is kijken en/of luisteren, waarbij dat wat gezien wordt, geregistreerd wordt.
Het verschil met kijken en luisteren in het dagelijkse doen en laten ligt in het feit dat er
zoveel mogelijk objectief gekeken wordt. Tijdens het kijken worden er geen conclusies
getrokken en oordelen geveld. Het interpreteren van gevoelens, zoals medelijden,
boosheid, geamuseerd zijn dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden. Ook het
registreren moet zo objectief mogelijk gebeuren. Het observeren gebeurt door de
pedagogisch medewerker.

Plan van aanpak
Het is noodzakelijk het plan van aanpak te bespreken in het team, met de coach en met
de leidinggevende zodat er voor het kind en optimale situatie ontstaat om het gedrag te
veranderen. Denk ook om de overdracht naar invallers en stagiaires toe. Spreek met
elkaar de evaluatiemomenten af, waarin er als team wordt gekeken of er verbetering
optreedt en of de gemaakte afspraken eventueel aangepast moeten worden.
Als er en plan van aanpak is ontwikkeld om een bepaald probleem aan te pakken, maar
dit blijkt onvoldoende te werken, dan kan er bij problemen waarop dit van toepassing is
besloten worden om over te gaan tot beëindiging van de plaatsing.
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