


  Probleemgedrag aanpakken 

Zo weinig mogelijk extra tijd 

Eenvoudig implementeerbaar 

 

 

Wat wil de leerkracht in 2016? 
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  Effectief.  Via literatuurstudie op zoek naar 
evidentie  

Trainen van vaardigheden  

Breed implementeerbaar in alle klassituaties 

Wat wil de leerkracht? 

Wat is er op de markt? 

 

 

Wat zijn onze criteria? 



  In 1967 ontstaan in Baldwin City, Kansas 
Amerika. 

Veel tijd naar corrigeren van storend 
gedrag  
=> Good Behavior Game. 

 

   Muriel Saunders 

   leerkracht 4e leerjaar 

   

Het Good Behaviour Game (GBG) 

http://wellcommons.com/photos/2011/oct/06/222212/


   Het GBG is een klasmanagementsysteem dat 
werkt aan: 

Zelfcontrole 

Taakgerichte houding en gedrag 

Academische toewijding 

Positief klasklimaat 

Het Good Behaviour Game (GBG) 



  Onmiddellijke resultaten: 
 

meer productieve lessen 

betere schoolresultaten  

betere interactie tussen de leerlingen 

verminderen van het storend gedrag  

Effecten van het GBG 30 jaar onderzoek 



  Resultaten op de langere termijn: 
 

minder schoolverlaters 

betere resultaten in het middelbaar 

minder agressief en antisociaal gedrag 

minder depressies, zelfmoordgedachten en  

-pogingen 

minder delinquentie  

Effecten van het GBG 30 jaar onderzoek 



  Resultaten op de langere termijn: 
 

minder gebruik van diensten voor 
gedragsstoornissen, drugs, emotionele of 
leermoeilijkheden, (jeugd)rechtbanken 
 
minder roken, alcohol- en druggebruik en minder 
drugproblemen 

 

Effecten van het GBG 30 jaar onderzoek 



  Amerika 

Canada 

Verenigd Koninkrijk 

Nederland 

Duitsland 

binnenkort  

Brazilië  

Andere Europese landen 

Landen waar het GBG wordt gespeeld 



  Mentor best internationel 
Practice award 2012! 

 

 

 

Nederlandse taakspel 

goedgekeurd als preventie 

tegen pesten 

(6 programma’s uit 61) 

GBG in de prijzen 



  cultuur  
geen competitie 
de overtreder niet benoemen 
minder ‘regeltjes’ 
 (= meer autonomie bij de LK) 

 
schoolstructuren 

trainingen 

 
 

Het GBG aangepast aan Vlaanderen 



  

Schoolbreed preventieprogramma: 
geschikt van 1e tot 6e  

Trainingstraject:  
het hele corps wordt ondersteund 
gedurende 1 schooljaar 

 

 

 

 

 

Wat is TOPspel? 



  

Methodiek 

 wetenschappelijk onderbouwd  

   (onderzoek Thomas More en KU Leuven) 

 gemakkelijk en vlot te integreren  

 de kinderen spelen het echt graag 

Ondersteunend materiaal 
TOPspelkoffer i.s.m. die Keure 

       Digitale bestanden via website 

      

 

 
 

Wat is TOPspel? 

http://lager.diekeure.be/productblob/img/601009295_01(1024x748_4089).png


  

Klasafspraken 

Positieve groepsdruk 

Opvolgen van gedrag  

Positieve bevestiging  

      (individueel en voor teams)  

TOPspel kernelementen 



  

  

  

   Voor het spel 
verdeel de klas in teams 

kies met de klas 3 topafspraken 

kies een beloning 

elk team krijgt sterren op de bank 

zet de timer 

TOPspel : de methodiek 



  

  

  

   
Tijdens het spel 

positieve bevestiging (individueel en 
teams) 

neem een ster weg bij overtreding 

negeren van negatief gedrag    

TOPspel : de methodiek 
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Na het spel 

afrondende positieve feedback  

per team en individueel 

alle teams die sterren over hebben winnen! 

geef de beloning 

  

TOPspel : de methodiek 



  

  

  

   
Na 30 keer spelen kom je in een ander level 

motivatie 

opbouw van het spel 

aangepast aan de graad 

beloond met een TOPster 

Je kan zo een 3-sterren klas worden 
 
 

TOPspel: 3 levels 



TOPspel: trainingsaanbod 

pedagogische studiedag 
coaching in de klas 
pedagogische studiedag 
coaching in de klas 
pedagogische studiedag 

3 halve dagen training (telkens min 3u30) 
2 individuele coachings in de klas 



Effectiviteit is gerelateerd aan 
de training 

Minder intensief dan VS en Nl 

Verhoogt de getrouwheid aan 
het programma 

Verhoogt de verankering in de 
school 

Waarom zo intensief? 



Kostprijs TOPspel 

3 trainingen: 3 x 200 euro + verplaatsing  

2 coachings: 200 euro / 3 lkr / coaching 

Vb 18 lkr: 2400 euro + 6x verplaatsing  

 (= kostprijs van ±175 euro /lkr) 

Exclusief materiaal  

 



   

geen kopieer-, knip- of plakwerk 
maar mooi afgewerkt materiaal! 

gebruiksaanwijzing 

code website 

sterren voor de teams 

pictogrammen  

klassterren 

98 euro 
 

De TOPspelkoffer 



Is uw interesse gewekt? 

Toelichting TOPspel: 
 

  gratis 

  volledig vrijblijvend 

  tijdens personeelsvergadering 

 

 



Contactgegevens 
De Sleutel, team preventie 

• Inie Liekens 
 inie.liekens@fracarita.org 

  09-210 87 34 

• Johan Van de Walle 
  johan.van.de.walle@fracarita.org  

  09-231 81 92 – 0486 23 37 69 

• Joke De Kimpe 
 joke.de.kimpe@fracarita.org  

 09-210 87 33 

• Yannick Weyts 
   yannick.weyts@fracarita.org 

   09-231 57 48 

www.hettopspel.be  
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