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John Hattie stelt het in zijn werk heel duidelijk: relationeel vertrouwen is de lijm die op school alles samenhoudt. Dit is
nu net wat Kees van Overveld zeer goed begrepen heeft: zijn boeken voeren daar een ijzersterk pleidooi voor. Was ik
al enthousiast over zijn Groepsplan Gedrag voor het basisonderwijs1, dan heeft Kees van Overveld nu aan de trappen
van vergelijking een extra trap toegevoegd. We spreken niet langer van goed, beter, best, maar wel van goed, beter,
best en beter dan best. Alle argumenten die ik aanhaalde bij het verschijnen van het Groepsplan Gedrag voor het
basisonderwijs kan ik hier zondermeer opnieuw aanhalen:

 Het legt de nadruk op preventie van gedragsproblemen, niet op de repressie ervan;
 Het is een van de beste referentiewerken over de aanpak van gedragsproblemen in het voortgezet onderwijs

dat ik gelezen heb;
 Het stelt de zeven principes van het handelingsgericht werken centraal;
 Het kiest op een consequente manier voor interventies die wetenschappelijk onderbouwd (evidence based)

zijn;
 Het richt zich in zijn interventies zowel op de jongere als op zijn context;
 Het verenigt op een unieke manier theorie en praktijk: de leerkracht die de interventies uit het boek uitvoert,

begrijpt ook wat hij doet en waarom hij het doet. Hierdoor overstijgt ook dit boek het niveau van de
trukendoos waaruit de leerkracht lukraak een interventie kiest, gewoon omdat men zegt dat ‘het werkt’;

 Het preventiemodel laat zich heel goed integreren met het zorgcontinuüm zoals dat door het Vlaamse
Departement Onderwijs opgelegd wordt.

Maar er is meer:

 Kees van Overveld gaat er overduidelijk vanuit dat iedere jongere kan groeien, kan ontwikkelen, echt ver-
anderbaar is. Je kunt dan ook heel duidelijk stellen dat hij sterk aanleunt bij de theorie van de Growth
Mindset van Carol Dweck;

 Waar John Hattie zich concentreert op het cognitieve leren, brengt Kees van Overveld een model van sociaal-
emotioneel leren aan dat gebaseerd is op persoonlijke groei en niet op  externe repressie;

 Het boek is niet alleen evidence based, maar ook getoetst aan de praktijk van elke dag;
 Voor Vlaanderen is dit boek voor een groot stuk een te verkiezen, want lees- en behapbaar, alternatief voor

het Prodia-protocol Gedrag en emotie.

Als je dit boek gelezen hebt, kun je alleen maar hopen dat Kees van Overveld nog meer van zijn expertise letterlijk
boekstaaft.

[2014-11-09]

1 Zie: http://boeketje-onderwijs.skynetblogs.be/archive/2013/10/20/groepsplan-gedrag-7961672.html#.VF9G__mG-pw.


