Aan de slag
met gedrag!

Door Passend Onderwijs krijgen scholen te maken met meer diversiteit
in klassenpopulaties en met een toename aan gedragsproblematiek.
De Impulsklas kan scholen helpen hiermee om te gaan. De Impulsklas is
in Nederland in 2013 gestart, gebaseerd op een aanpak die in Denemarken
al langer met veel succes probleemgedrag verbetert en uitval van
leerlingen voorkomt. De kracht ervan zit in de versterking van de
driehoek school-kind-ouders.

De impulsklas is een initiatief van

Aan de slag
met gedrag!
Systemische aanpak
Als een leerling moeilijk gedrag
vertoont op school, heeft dat vaak een
negatieve invloed op de relatie tussen
school en ouders. En niet zelden leidt
dit gedrag tot uitval van de leerling.
De Impulsklas is uniek, omdat het
focust op wat wél lukt en ook de
ouders op een positieve manier bij de
aanpak van het gedrag van hun kind
betrekt. Naast de thuissituatie wordt

ook de relatie met leerkracht(en) en
klasgenoten in ogenschouw genomen.
Want waarom gaat het bijvoorbeeld
met een leerling thuis vaak wel goed en
op school niet? Waarom ervaart soms
de ene leerkracht een probleem met
de leerling en de ander niet? Daarom
is het van belang dat de verschillende
partijen van elkaar leren en hun aanpak
op elkaar afstemmen.

De Impulsklas is uniek, omdat het focust
op wat wél lukt en de ouders op een positieve
manier bij de aanpak van het gedrag van hun
kind betrekt.

Wat is de Impulsklas?

Samen werken aan verbetering

Een groepje leerlingen met werk-,
houding-en gedragsproblemen gaat
één dagdeel per week naar de Impulsklas en werkt daar onder gespecialiseerde begeleiding aan het reguliere
schoolwerk. Dat kunnen kinderen zijn
die veel moeite hebben hun werk af te
krijgen of die zich onvoldoende aan de
regels houden in de klas; kinderen die
brutaal zijn, snel boos worden, kortom:
kinderen die gedrag vertonen waar de
leerkracht -maar ook het kind
zelf- last van ondervindt.

De Impulsklas wordt begeleid door een
speciaal hiervoor opgeleide leerkracht.
Heel bijzonder is, dat iedere leerling
deelneemt samen met één van zijn
ouders. De ouders helpen hun kind bij
het maken van hun schoolwerk en het
halen van vooraf gestelde gedrags
doelen. Die doelen worden inzichtelijk
gemaakt met een scorekaart.

De Impulsklas vindt 1 dagdeel per week
plaats gedurende 12 weken en bestaat
uit maximaal 8 leerlingen in de leeftijd
van 6 tot en met 12 jaar. Afhankelijk
van de grootte van de school kan de
Impulsklas binnen één school plaats
vinden, maar ook een bovenschoolse
klas met leerlingen van verschillende
scholen is mogelijk.

Om ouders te ondersteunen in de
bijsturing van het gedrag en de
interactie met het kind, wordt de
Impulsklas ook begeleid door een
Impulsklas-ouderbegeleider. Ouders
wisselen ervaringen en successen uit
met andere ouders. En ze krijgen in de
Impulsklas de handvatten aangereikt
om de ingezette lijn thuis door te
trekken. Ouders en school komen zo
meer op één lijn.

Wat levert het op?
Het belangrijkste resultaat is dat de
werkhouding van de leerling en diens
relatie met de leerkracht sterk verbetert. Hiermee voorkomt de Impulsklas
in veel gevallen dat probleemgedrag
uit de hand loopt en de leerling van
school gaat. Voor de Impulsklasleerling
is het vooral prettig dat zijn gedragsprobleem nu eens op een positieve
manier wordt aangepakt. Het resultaat:
gemotiveerdere en beter functionerende
leerlingen.

Voor de Impulsklasleerling is het vooral prettig
dat zijn gedragsprobleem nu eens op een
positieve manier wordt aangepakt.
Het resultaat: gemotiveerdere en beter
functionerende leerlingen.

De Impulsklas in het kort
★ 1 dagdeel per week

★ Begeleide oudergroep

★ 12 weken lang

★ Bijhouden successen op de Doelenkaart

★ Maximaal 8 leerlingen + 1 ouder per kind

★	Financiering (deels) mogelijk uit

★	Begeleiding door leerkracht en

ouderbegeleider
★	Positieve benadering gedragsproblemen
★ Alle partijen op één lijn
★	Van elkaar leren en successen delen

bestaande middelen
★	Korte lijnen met ZAT, CJG en ambulante

begeleiders
★	Observatie en feedback in de eigen klas

op de basisschool
★ Huisbezoek (optioneel)

Meer weten?
De positieve ervaringen met de Impulsklas zorgen voor veel belangstelling en enthousiasme.
Het komende schooljaar starten er op zo’n 25 scholen in heel Nederland Impulsklassen.
Wilt u weten of deze aanpak past bij uw school, samenwerkingsverband of bovenschoolse
organisatie? Neemt u dan contact op met Katrien Schober via
kschober@impulsorganisatieadvies.nl of lees meer op www.impulsklas.nl.

Van elkaar leren

Wat kost het?

Voor de ouders is het prettig dat ze
meer worden betrokken bij het onderwijs en beter zicht krijgen op het
gedrag van hun kind op school. In de
praktijk maken ouders zich dan ook
graag een dagdeel per week vrij voor
de Impulsklas. Ze leren er van andere
ouders en hun kinderen leren er van
andere kinderen. Ook de groepsleerkracht van het kind krijgt vanuit de
Impulsklas praktische handvaten en
leert beter om te gaan met het gedrag
van de leerling en zich meer te richten
op de mogelijkheden van het kind, in
plaats van te focussen op diens
onmogelijkheden.

De eerste Impulsklas vraagt een investering in de opleiding van de Impulsklas
leerkracht en -ouderbegeleider en het
implementatietraject. Voor de volgende
Impulsklassen bestaat de investering
grotendeels uit de uitvoeringskosten
voor de ureninzet van de Impulsklas
medewerkers. Een gespecificeerd
investeringsoverzicht kunt u bij Impuls
opvragen. Ook kan Impuls met u
meedenken over financieringsmogelijkheden.

Voor meer informatie
Meer weten? Dan kunt u contact
opnemen met Katrien Schober via
kschober@impulsorganisatieadvies.nl.

Impuls Organisatieadvies
Zutphensestraat 81
6971 EH Brummen
Telefoon
E-mail
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