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GEMS 
Up

INTENSIEVE STEUN & NABIJHEID

KADERS, KENNIS & TOOLS

LAAGDREMPELIG &
BEPERKTE ADMINISTRATIE

LEERKRACHT/LEERLING
IN SITUATIE VAN MOEILIJK EN 

EMOTIONEEL GEDRAG

‘ik heb het moeilijk met deze 
situatie'

'ik probeerde al zoveel, ik weet 
niet wat ik anders kan doen'

'dit raakt mij als persoon'

'ik heb te weinig tijd en energie 
om dit te dragen'

LEERKRACHT / LEERLING
NA GEMS UP

'ik kan met een ander
perspectief kijken, dat

geeft ruimte'

'ik heb nieuwe ideeën'

'als het moeilijk is, weet ik
waar ik terecht kan'

Als ondersteuningsteam Kasterlinden krijgen we binnen de doelgroep GEMS (Gedrags-
en Emotionele Moeilijkheden en Stoornissen - type 3) vaak dringende vragen over gedrag 
waarop we vanuit onze reguliere werking geen antwoord kunnen bieden.

We zien dat bij deze doelgroep de noden van leerling en leerkracht(enteam) snel stijgen. Het 
kwalitatief doorlopen van een HandelingsGericht Diagnostisch Traject door het CLB vraagt 
de nodige zorg, tijd en samenwerking met leerling, school en ouders. We zien dan ook dat 
voor en tijdens het doorlopen van dit traject een kans ligt om reeds een gepaste vorm van 
ondersteuning te bieden om de draagkracht te stimuleren.

We grepen deze kans om de vragen en noden om te zetten naar een gepast antwoord via de 
GEMS Up-projectwerking.
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Nood:

Project:

Nood:

Project:

Nood:

Project:

We gingen met drie concrete projecten aan de slag:

diepgaander inzicht in de functie van gedrag en wat bepaald   
gedrag in stand houdt 
Gestructureerde intensieve AntecedentBehaviourConsequence-  
observatie (Behaviorisme) 

ondersteuning bij concrete gedragsmoeilijkheden op    
leerlingniveau en/of op klasniveau in situaties waar een HGD-  
traject er (nog) niet is.
intensieve ‘extra paar handen’-ondersteuning: 4 tot 8 weken 2   
tot 4 dagdelen mee op de klasvloer. 

nieuwe ideeën of mogelijke stappen om uit te proberen in   
situaties van moeilijk gedrag 
inspiratie en perspectiefverbreding aan de hand van een   
intervisie-methodiek.

Onze projectwerking werd doorheen het schooljaar geëvalueerd. We ervaren zelf dat we 
op deze manier een krachtige steun kunnen bieden in moeilijke vraagstukken die ontstaan 
rond gedrag.

In dit document geven we graag onze huidige conclusies uit de evaluatie mee.
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Het GEMS Up-project situeert zich binnen de werking van Ondersteunings- 
team Kasterlinden.

Ondersteuningsteam Kasterlinden biedt ondersteuning aan leerlingen met een specifieke 
onderwijsbehoefte én aan het schoolteam. We zetten in op een inclusieve schoolomgeving, 
waarin alle leerlingen op gelijke voet kunnen meedoen aan de lessen.

Binnen het ondersteuningsmodel zijn er twee sporen:

 – De BREDE TYPES, voor leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type BA, 3 (GEMS) en 9. 
 – De KLEINE TYPES, voor leerlingen met een (gemotiveerd) verslag  type 2, 4, 6 en 7.

KLEINE TYPES

BREDE TYPES

type basisaanbod:
leermoeilijkheden

type 9:
autismespectrumstoornis

type 2:
algemene ontwikkelings-

achterstand

type 4:
motorische beperking

type 6:
visuele beperking

type 7:
auditieve beperkingtype 7:

taalstoornis

type 3: gedrags-
en emotionele

moeilijkheden en
stoornissen

Binnen het urenpakket dat we krijgen voor Brussel, werken we sinds eind vorig schooljaar 
aan kleinschalige projecten in het basisonderwijs om al doende de verschillende noden in 
het GEMS-domein in kaart te brengen en actief uit te zoeken wat werkt om een antwoord te 
bieden op deze noden. Bij onze projectwerking konden we rekenen op samenwerking met 
CLB en andere partners binnen Brussel. De laagdrempeligheid en de nabije aanpak van de 
projectwerking maakte dat ook ouders mee in het partnerschap stapten.
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CIJFERMATERIAAL

26
Totaal aantal

aanmeldingen via computer

25%
van de Brusselse Basisscholen

(OVSG en GO!)
hebben beroep gedaan op

 de GEMS UP projectwerking

12
trajecten opgenomen

(Harenheide, BS Comenius, De Kriek, 
Koning Astridschool (2), De Wereldbrug, 

Kakelbontschool, Kasteel Beyaerd, 
Klavertje 4, Plant’zoentje, Zavelberg, 

Droomboom) 

9
aanmeldingen

(BS Etterbeek, De Boomhut, De Buurt, 
Goudenregen, De Kleurdoos, De Muziekladder, 

De windroos, Prinses Paola, BS Scheut)

2
trajecten

ABC + extra paar handen
(Harenheide, BS Comenius) 

Aantal aanmeldingen
via andere weg 

Extra paar handen

Van de opgenomen trajecten

Van de niet opgenomen trajecten

Intervisie

AANMELDINGEN

+2
intervisie

+1
extra paar handen

waarvan

en

Doorgeven info naar juiste partners + gesprek met beleid en zorg rond 
mogelijkheden

Niet opgenomen omwille van trajecten volzet en groter verschil in visie

Niet opgenomen omwille van aanmelding bij reguliere werking voor die 
casus actief

Niet opgenomen omwille van aanmelding voor 2 klassen in dezelfde school 
(ifv eerlijke verdeling middelen) 

Niet opgenomen omwille van school in katholiek ondersteuningsnetwerk

9
GO! Scholen

11
OVSG! - scholen
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EVALUATIE SCHOLEN

21 evaluaties                14 verschillende scholen
Beschrijf in 3 woorden hoe het project voor jou 
aanvoelde of wat het voor jou betekende?

van

leerrijkaangenaam

hulp

ondersteunend
begripvol

vernieuwend

geruststellend

kijk

tips

verbinding

maken

duidelijk

concreetondersteunend

Erkenning

opluchting

Verhelderend

meerwaarde

krachtig

doelgericht

Gemoedelijk

interessant

inzichten

nadenken

Samenwerken

oplossingsgericht

begeleiding

samen

expertise

productief

veilig

doorbrak

spiraal

rust

leerkrachtondersteunend

leerlingondersteunend
klasgebonden

inspirerend

bereikbaar

92% geeft een score van
7 of meer op 10 21% geeft een score van

10 op 10

“Hebben jullie de samenwerking met de 
ondersteuner(s) als positief ervaren?”
1 = helemaal niet.  10 = helemaal wel. 95% geeft een score van

8 of meer op 10 57% geeft een score van
10 op 10

Is er een positief effect merkbaar op de klasvloer? 65% geeft een score van
7 of meer op 10

49% geeft een score van
9 of 10 op 10

INTERVISIE

71% geeft een score van
8 of meer op 10

50% geeft een score van
9 of 10 op 10

EXTRA PAAR HANDEN (inclusief ABC-observatietrajecten)

Geef een score: Was het duidelijk wat het GEMS 
traject “extra paar handen” jullie zou kunnen 
bieden?
1 = niet duidelijk. 10 = heel erg duidelijk.
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Waarmee gaan jullie verder aan de slag na het 
traject?

“Stoplichtmethode
Positieve bekrachtiging
Benoemen van het gedrag en gevoel
...”

We hebben een kleurenkaart gemaakt met vooropgestelde 
doelen voor een van de leerlingen uit mijn klas. Door hier 
intensief gebruik van te maken weet deze leerling zeer goed 
wat van hem verwacht wordt en is zijn gedrag ook beter 
geworden. Ik heb ook heel wat inhoudelijke input gekregen 
om te werken rond sociale vaardigheden als het nodig zou 
zijn in de klas. 

“Met de tips rond klasafspraken, klasschikking en 
verwachtingen uiten naar leerlingen voor heel het 
schoolteam.”

“De uitwerking van stoplicht methode en het 3-sporenbeleid 
in het 3e lj..”

We zijn erg tevreden over de suggesties tot acties die we 
kregen na observaties van ons lesgeven. Deze zetten we 
ondertussen al gedeeltelijk in. 

“met de  tips van shauny
- veel praten 
- verbinding maken
- nieuwe activiteiten maken 
- 1 lijn hebben met de andere kleuterjuffen”

“Ik kreeg veel tips en ging hiermee aan de slag!” 

Ook de gesprekken tussen mij en Inez deden me deugd. Ze 
luisterde naar mijn verhaal en toonde veel begrip! 

Het is een beetje anders uitgedraaid dan verwacht...
oa. was er de paaspauze en nu is de kleuter om wie het 
ging op zoek naar een andere school en in tussentijd 
komt hij niet.

Ik kijk zeker positief terug op de samenwerking! 
 
“Wij gaan verder aan de slag met alle tips die werden 
gegeven en alle uitwerkingen die werden gerealiseerd. 
We nemen dit ook mee naar andere klassen. “

Inzetten op preventieve basiszorg

Kijken wat er achter gedrag speelt. 

“Het 3 mandensysteem zetten we zeker verder en willen 
we doortrekken naar andere kinderen en klassen. 
Ook het werken met de time-in zone heeft een positief 
effect gehad en zetten we verder. 

“Wat we vooral meenemen zijn de soms heel specifieke 
tips over hoe met een bepaalde situatie om te gaan.”

Systeem van time-in, snoezelhoekje, afspraken 
duidelijker ophangen en beter integreren in de 
klaswerking

De leerkracht van volgend jaar kreeg alle info 
doorgestuurd.

Moeilijk om te bepalen omdat de leerkracht is 
uitgevallen uiteindelijk.

We willen de werkvormen die aangeleerd zijn tijdens 
het traject ook introduceren in de andere leerjaren.

EXTRA PAAR HANDEN (inclusief ABC-observatietrajecten)

Geef een score aan het inhoudelijke traject dat jullie 
aangingen met “extra paar handen?” 
1 = niet positief. 10 = heel erg positief. 86% geeft een score van

8 of meer op 10 36% geeft een score van
10 op 10
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Welke mogelijke groeipunten zien jullie bij ons aanbod 
zodat we naar de toekomst toe een evenwichtige 
ondersteuning kunnen aanbieden ?

EVALUATIE SCHOLEN

Ik vond het absoluut compleet en heel erg ‘hands on’.

In begin was het voor mij niet geheel duidelijk wat ik kon 
verwachten. Ik ben natuurlijk ook een paar weken afwezig 
geweest en heb de start van het project gemist dus hier kan 
dit ook aan liggen. Eventueel is het ook handig om af en toe 
een evaluatiemoment met de lkr in te voeren. Hier hadden 
wij (Inez en ik als lkr) soms iets te weinig tijd voor in die 
korte periodes dat ze kwam. 

“Het was een eerste kennismaking en ik vond het verloop 
ervan heel professioneel.  De aangereikte tips kwamen in een 
padlet zodat de leerkracht een mooi overzicht had waarop 
ze kon terug vallen.”

“Fysieke ontmoeting zou een meerwaarde zijn geweest.... 
misschien voor de toekomst.”

We waren heel tevreden, geen groeipunten.

Meerwaarde klasproblematiek

“het was perfect niet te veel niet te weinig
we hebben goede afspraken gemaakt”

Het zit heel goed in elkaar, geen opmerkingen. 
Super initiatief!!!

Wat mij betreft is dit project volledig tegemoet gekomen 
aan onze verwachtingen. Het was heel leerrijk! Ik zie geen 
groeipunten. Doe zo verder! 

Ons traject werd onderbroken door TIME-OUT van kind op 
school. Daarna werd het traject niet meer opgenomen en dus 
niet verdergezet. Spijtig maar ook begrijpelijk qua planning 
voor jullie. >>> is achteraf nog met 2 weken verlengd.

“Ik zie momenteel geen groeipunten buiten een 
uitbreiding van deze werkmethode zodat meer scholen 
hiervan kunnen profiteren. De combinatie van zowel 
fysiek een paar extra helpende handen en de expertise 
die deze handen in de praktijk kunnen overbrengen 
is in het moment zelf een hulp en tegelijkertijd heel 
leerrijk. “

“Bedankt voor deze fijne ondersteuning!”
Bezig blijven zoals het nu loopt! Jullie hulp was een hele 
verademing in de klas voor de andere leerlingen en voor 
mezelf als leerkracht. 

Ondersteuningsplan in het begin van het traject  ipv op 
het einde delen, zodat hier kan naar verwezen worden 
tijdens andere begeleidingen.

Ik had graag als groene leerkracht meer zicht op 
de acties voorhand en tijdens de begeleiding. Evt. 
ondersteuningsplan bij het begin van het traject 
krijgen.
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Ronde 1: Inzicht krijgen in de casus - beeldvorming 
• De casusbrenger vertelt over zijn/haar casus en formuleert de 

intervisievraag. 
• De deelnemers onderbreken niet. 
• De deelnemers noteren wat hen bijblijft, associaties en vragen. 

Ronde 2: Vragenronde 
• Elke deelnemer stelt één OPEN vraag aan de casusbrenger. 
• De casusbrenger beantwoordt de vragen per vraag, zodat de 

casus verder wordt verduidelijkt. 

Ronde 3: Appreciatieronde 
• De deelnemers vertellen wat ze vinden dat de casusbrenger 

goed doet. 
• De casusverteller luistert en geeft nog geen feedback. 

Ronde 4: Suggestieronde 
• Alle deelnemers geven OM BEURT één suggestie. 
• De casusverteller luistert en geeft nog geen feedback. Elk idee 

mag er zijn! Probeer als casusbrenger niet over te gaan in: “Ja 
maar...” 

Ronde 5: Analyse 
• De casusbrenger herleest de suggesties, stelt indien nodig 

bijkomende vragen en geeft aan welke ideeën haalbaar & 
wenselijk zijn. 

HOE ZIET EEN TRAJECT ERUIT?

EXTRA PAAR HANDEN
• Aanmelding via online aanvraagformulier

• Verhelderingsgesprek(ken) met klasleerkracht & 
eerste beeldvorming

• Concretisering van de situatie en de nodige 
ondersteuning

• Samen aanpakken van (moeilijke) situaties / 
samen nadenken over / samen visie zoeken / 
samen tools zoeken / samen op de klasvloer 
staan

• Tussentijdse evaluatie na +- 4 weken

• Eindevaluatie

• In sommige casussen nog een opvolgingsoverleg, 
een opvolgingsondersteuningsmoment of een 
overdracht naar de reguliere werking.

ABC-OBSERVATIE
• Uit verhelderingsgesprek blijkt de nood aan 

inzicht

• Inplannen van 5 tot 7 uitgebreide 
observatiemomenten waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de ABC-observatiemethodiek

• Analyse van de gegevens

• Terugkoppeling van de gegevens + 
handelingsopties aanbieden

• Informatie en handelingsopties uit de observatie 
worden verder gebruikt voor 4 tot 6 weken Extra 
Paar Handen ondersteuning 

INTERVISIE
• Aanmelding via online aanvraagformulier
• School vult voorbereidingsdocument rond casus en leervraag in
• Intervisie in 2 delen met onderstaande richtlijn:

DEEL 1 Intervisie
Verhelderende beeldvorming en visie              90’

DEEL 2 Intervisie
Reflectie: Kunnen we overgaan tot kiezen van actie(s)?          90 min.

15’

20’

5’

15’

35’

Eventueel een opvolgingsgesprek.

Ronde 6: Reflectie en actie: prioriteit kiezen en concreet maken
• Wat neem ik mee?  
• Hoe zet ik een eerste stap?  
• Wat is hiervoor nodig?  
• Zijn er acties op klas- en schoolniveau? 
• Wie kan mij hierbij helpen? Bv Welke rol kunnen de ouders hierin 

opnemen? 
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INHOUDELIJKE OUTPUT
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preventiepiramide

executieve
functies

kijken achter gedrag

inzicht
agressieverloop

SEL

Ondersteuningsteam

GEMS op school is een complex gegeven. Deze driehoek, onze 
GEMS-puzzel, helpt ons om samen met de school overzicht te 
krijgen over de complexe situatie. Het biedt ons een houvast 
om de verschillende aspecten onder de loep te nemen, om in 
dialoog te gaan en om samen na te denken over mogelijke 
acties.
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kijken achter gedrag

inzicht
agressieverloop

SEL

pedagogische visie:
 – pedagogische kaders
 – belonings- en sanctiebeleid
 – leerlingparticipatie

klasklimaat:
 – veiligheid & voorspelbaarheid
 – didactische werkvormen
 – klasstructuur
 – lesovergangen
 – klasinrichting

verbinding ouders:
 – ouderbetrokkenheid
 – ouderparticipatie
 – oudercontacten
 – bereikbaarheid

inzicht agressieverloop:
 – instrumentele- en frustratieagressie
 – frustratiecurve
 – curve instrumentele agressie

kijken achter gedrag:
 – ijsbergtheorie
 – baboesjka poppen
 – conflictcyclus (4G model)
 – interactiemodel
 – functie van gedrag

verbinding leerling-leerkracht:
 – duidelijke gedragsverwachtingen
 – veilige basis voor leerling
 – zich in de ander inleven
 – handelen afstemmen obv. noden
 – gevoelens (pos/neg) durven uiten

preventiepiramide:
 – maatschappij
 – basisklimaat
 – algemene preventiemaatregelen
 – specifieke preventiemaatregelen
 – curatieve maatregelen

steunnetwerk:
 – intern (op school)
 – extern (buiten de school)
 – gedeelde verantwoordelijkheid

SEL:
 – sociaal emotioneel leren
 – sociale vaardigheden
 – groepsvorming

executieve functies:
 – taakinitiatie
 – planning & prioritering
 – organisatie
 – doelgericht gedrag
 – emotieregulatie
 – aandacht
 – werkgeheugen
 – reactie inhibitie
 – zelfinzicht
 – cognitieve flexibiliteit
 – metacognitie
 – timemanagement

 – zorgcoördinator
 – herstelgericht werken
 – methodieken

 – welzijn
 – onderwijsstijl
 – verbindend communiceren
 – wachtmomenten

 – aanspreekbaarheid
 – cultuursensitief onderwijs
 – communicatie
 – participatiepiramide
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INFODAG VOOR SCHOLEN & PARTNERS

De infodag voor scholen en partners is een onderdeel van de reguliere 
werking. Dit schooljaar werd de infodag GEMS twee maal georganiseerd en 
gegeven door het GEMS-Up team

Inhoud infodag vanuit bovenstaande puzzel:
 – Kijken achter gedrag
 – Inzicht agressieverloop
 – Sociaal-Emotioneel Leren
 – Preventiepiramide

EERSTE INFODAG: 18 november
36 deelnemers

Evaluatie:
1. In welke mate was de infodag een meerwaarde voor u?

   (1 = totaal geen meerwaarde)

25
antwoorden

8.04
gemiddeld aantal

TWEEDE INFODAG: 24 februari
69 deelnemers

Evaluatie:
1. In welke mate was de infodag een meerwaarde voor u?

   (1 = totaal geen meerwaarde)

26
antwoorden

7.58
gemiddeld aantal
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TEAM

Stacy Vermeulen
halftijds

stacy.vermeulen@kasterlinden-vgc.be
0490 52 32 69

Inez Gyssens
tem. dec voltijds, dan halftijds

inez.gyssens@kasterlinden-vgc.be
0471 31 05 80

Sofie Beusen
Directie

sofie.beusen@kasterlinden-vgc.be

Shauny Polfliet
halftijds

shauny.polfliet@kasterlinden-vgc.be
0471 31 95 07 

Melissa Lemmens
halftijds

melissa.lemmens@kasterlinden-vgc.be
0474 90 68 80

Lien Timmerman
sinds januari, halftijds

lien.timmerman@kasterlinden-vgc.be
0477 66 83 66

Robin Septor
voltijds

robin.septor@kasterlinden-vgc.be
0496 60 17 41

Rose Van Lysebettens
Projectcoördinator

halftijds
rose.vanlysebettens@kasterlinden-vgc.be

0491 62 46 08
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Modulair aan de slag met onze projecten om nog beter
op de noden en situatie van de school in te spelen

Samenwerking met contextuele werkingen
om samen een kring te vormen 

Gericht aanbod afgestemd op de noden
en context van de secundaire scholen

Een structurele plaats en financiering binnen het 
onderwijs-en welzijnslandschap om dit project verder te zetten.

DROMEN





V.U. Steven Vervoort, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.


