
 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Druk in de Klas, waarin wij u op de hoogte brengen van de 
laatste ontwikkelingen. Sinds de vorige nieuwsbrief is er namelijk weer van alles te vertellen: zo heeft 
NJI onze interventie beoordeeld, is er een kortingsactie voor Balansleden en is er een workshop over 
functionele gedragsanalyse voor leerkrachten. Hieronder kun je meer lezen over deze en andere 
onderwerpen gerelateerd aan Druk in de Klas.  

Veel leesplezier!  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
  

Druk in de Klas effectief beoordeeld door NJI!  

Heb je het al gehoord? Het Nederlands Jeugdinstituut heeft Druk in de 
Klas als effectief beoordeeld volgens eerste aanwijzingen! Dit werd 
beoordeeld door een onafhankelijke commissie die zich heeft verdiept in 
onze methode aan de hand van een uitgebreide beschrijving.  

Druk in de Klas staat nu dus opgenomen in de databank Effectieve 
Jeugdinterventies, zodat nog meer leerkrachten en scholen in Nederland 
de methode weten te vinden.    

Meer lezen over het NJI oordeel? Klik dan hier  

 

Workshop Functionele Gedragsanalyse op 18 oktober! 

Veel leerkrachten ervaren problemen bij het aanpakken van druk, ongeconcentreerd of ander storend 
gedrag in de klas. Maar, voordat je dit gedrag kunt aanpakken, moet je eerst de leerling en diens 
gedrag beter begrijpen. Een functionele gedragsanalyse is hiervoor het instrument bij uitstek!  

In deze workshop leert u aan de hand van enkele casussen hoe een functionele gedragsanalyse werkt 
en hoe u deze kunt maken. Zo leert u het gedrag van uw leerlingen beter begrijpen. Factoren die 
gedrag veroorzaken, in stand houden en versterken zullen aan bod komen, en u wordt op weg 
geholpen met het opstellen van een individueel behandelplan.  

Voor wie? Leerkrachten en IB-ers van basisscholen die gedrag van leerlingen willen leren analyseren.  

Wanneer? 18 oktober 2017, van 14.30 – 16.30 uur.  

Waar? RINO, Amsterdam 

Kosten: € 35,- (inclusief BTW) 

Geïnteresseerd? Schrijf je dan nu in voor de workshop! 

Workshopleiders: Anouck Staff en Betty Veenman, auteur van Druk in de Klas 

 

Kortingsactie Balansleden 

Voor leden van oudervereniging 
Balans is er nu een kortingsactie: 
tot eind november krijgen leden 
10% korting als zij Druk in de Klas 
bestellen!  

Lid van Balans en wil je dit 
schooljaar goed starten?  
Bestel dan nu Druk in de Klas! 

 

  

https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Werkblad/Uitgebreide-beschrijving-Druk-in-de-klas.pdf
https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Druk-in-de-klas
https://www.rino.nl/contact/locatie
https://www.boomtestonderwijs.nl/trainingen/druk-in-de-klas
https://www.drukindeklas.nl/bestellen/


Laagdrempelig Ouderprogramma zoekt ouders 

In onze vorige nieuwsbrief vertelden we al over 
een oudervariant van Druk in de Klas.  

Wat is het? Een zelfhulpprogramma voor ouders 
om thuis druk en ongeconcentreerd gedrag aan te 
pakken. Dit programma (met werkboek en online 
oefeningen) kunnen ouders zelfstandig doorlopen 
zonder dat zij extra hulp nodig hebben.  

Voor wie? Voor ouders van kinderen met druk, 
ongeconcentreerd, agressief en opstandig gedrag, 
ongeacht een diagnose. 

Behoefte aan tips om thuis het gedrag van uw 
kind te verbeteren? Help dan nu bij het 
optimaliseren van het werkboek voor ouders.  

Email: b.y.veenman@vu.nl  of m.luman@vu.nl 

 

Hartelijk dank voor uw interesse in Druk in de Klas. Hopelijk heeft u deze nieuwsbrief met 
plezier gelezen. Nog vragen of wilt u meer lezen? Zie www.drukindeklas.nl of mail naar 
info@drukindeklas.nl.   

Met vriendelijke groet, namens het Druk in de Klas-team, 

Betty Veenman 

Marjolein Luman 

Jaap Oosterlaan 

Wist u al dat Druk in de Klas ook op 
Facebook en Twitter actief is?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refereeravond Onderwijs & Jeugdhulp op 10 okt 

Op 10 oktober 2017 is er in Assen een gratis refereeravond 
die in het teken staat van de verbinding tussen onderwijs en 
jeugdhulp. Op deze bijeenkomst spreken twee medewerkers 
van Druk & Dwars. 
 
Maruschka Sluiter zal onder andere vertellen over de manier 
waarop tegenwoordig naar ‘afwijkend’ gedrag wordt 
gekeken. Ook worden de gevolgen besproken voor het aantal 
diagnoses ADHD en medicatiegebruik. Kan ‘afwijkend’ gedrag 
niet beter als ‘normaal’ worden beschouwd? En hoe kan op 
verschillende fronten laagdrempelige hulp worden ingezet?   
 
Bert Wienen zal onder andere het belang  
van samenwerking tussen onderwijs en  
jeugdhulp bespreken. 
 
Geïnteresseerd?  
Lees hier meer en schrijf je in.  
 

Leerkracht & Druk Gedrag-project 

In het vervolgonderzoek naar de effectiviteit van elementen uit leerkrachtprogramma's, zoals Druk in de Klas, krijgen 
leerkrachten middels een individuele 'stoomcursus' veelvoorkomende strategieën aangeleerd voor de omgang met 
druk en/of ongeconcentreerd gedrag. Na een vliegende start vorig schooljaar en veel enthousiaste leerkrachten dit 
jaar, zijn er nog enkele plekken voor leerkrachten om dit schooljaar mee te doen!  

Geïnteresseerd in deelname? Kijk op www.leerkrachtdrukgedrag.nl                
of neem contact op met Anouck Staff: a.i.staff@vu.nl of 020-5985996.  
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