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      Lastig pubergedrag in de klas

         

 -  Roland Baas - 

Welke preventieve maatregelen kun je nemen om 
probleemleerlingen met lastig pubergedrag te voor-
komen? Daarvoor kan er ‘gezeefd’ worden. Op die 
manier onderscheid je leerlingen die misschien op dat 
moment niet aanspreekbaar zijn, maar wel degelijk 
hanteerbaar zijn als je corrigeert met maatregelen 
die helpen. 
 

Schrijfstraf 
Met een schrijfstraf als zeef, kun je de echte van de 
onterechte probleemgevallen splitsen: 
 de vele kinderen die zomaar gewoon lastig doen, 

omdat dat ongestraft kan; 
 de enkeling die dat doet, omdat er misschien 

sprake is van een gedragsstoornis. 
Op deze manier worden niet onnodig veel leer-
lingen te snel als ‘onaanspreekbaar’ en ‘onhanteer-
baar’ beschouwd en daardoor te vroeg in aanraking 
komen met hulpverlening en / of met te zware 
(schadelijke) schoolmaatregelen. 
  

Sanctiegat 

Vaak wordt bij een misdraging in de klas een leer-
ling met zwaar geschut beschoten: “Ga jij d’r maar 
uit!”. Op dat moment heeft de docent al zijn kruit 
verschoten en heeft hij geen enkele zwaardere sanc-
tiemogelijkheid meer tot zijn beschikking. Het is 
nodig dat er niet met een kanon op een mug wordt 
geschoten en dat sancties goed (van te voren) door-
dacht zijn en in verhouding staan met de misdra-
ging. De ruimte tussen een ‘lichte’ misdraging en de 
zwaarste strafmaatregel noemen we het sanctiegat. 
Het is nodig dat dit sanctiegat wordt opgevuld met 
een goed doordachte stapeling van middelzware 
tussenmaatregelen. 
 

Negen problemen 
Welke problemen spelen als het gaat om tijdige en 
effectieve begrenzing van lastig pubergedrag in de 
klas?  
 

Probleem 1: alles is gedaan, maar niets helpt. 
Hoe anders ervaart het kind dat: eerst gebeurt er 
een hele tijd niets en dan opeens…1  “Alles is ge-
daan” moet betekenen: veel praten, teneinde de 
leerling intrinsiek te motiveren tot gewenst gedrag. 
Helpt dat bij opstandige pubers? Al te vaak niet. 
Helpt dat dan wel bij volwassenen? 
 

                                                           
1 Aussems en Zwaan (1991) 

Waarom houden de meeste volwassen verkeerdeel-
nemers zich aan de snelheidsbeperkingen op de 
snelweg? Zou dat bij pubers anders liggen? Kortom: 
 
Probleem 2: algemene principes van gedragsre-
gulering worden bij groepen mensen onjuist 
toegepast.  
Immers, ook het brein van pubers is uit op beloning 
en/of vermijding van boete/straf! Is het prijskaartje 
dat hangt aan lastig gedrag hoog genoeg? Wat was 
de winst van het lastige gedrag? (klasgenoten moes-
ten lachen). Wat waren de kosten? (ik moest voor-
aan komen zitten en kreeg een waarschuwing dat ik 
de les uitgestuurd zal worden als ik het weer zou 
doen). Weegt de winst voldoende op tegen de kos-
ten? 

 
 
Probleem 3: nee, helaas! 
De huidige maatregelen maken te weinig indruk, 
dus lastig gedrag gaat door. Dit is geen tekortko-
ming van de leerling, maar een tekortkoming van te 
weinig indrukwekkende consequenties die school 
op lastig gedrag laat volgen! 
 
Mirko, 16 jaar, 4 vmbo, vindt het “meevallen”: 59 
gespijbelde lesuren, merendeel gemiste eerste les-
uren. Hij kon de eerste 16 uren ongestoord spijbelen. 
Gedrag  gewoonte  gedragsprobleem  ge-
dragsstoornis. (“Ze schrijven het op en ik moet nablij-
ven. Dat is gelukkig niet zo erg, dan kan ik lekker 
huiswerk maken.”) 
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Probleem 4: discrepantie zeg- en doe-gedrag. 
Leerlingen merken: iets mag niet, maar kan toch. 
Dat help niet hun gedrag te wijzigen. Onbedoelde 
gevolgen: de huidige standaardmaatregelen worden 
zo lang mogelijk uitgesteld, dus overtredingen blij-
ven onbestraft doorgaan  zicht op de norm ver-
vaagt! Steeds meer ontsporingen, de ene na de an-
dere… en dan tenslotte/opeens is een (welke?) 
maat vol… “Ga jij maar weg!” Uitstel van straf leidt 
tot onbegrip en riskante misverstanden: “Waarom 
ik en niet mijn voorgangers?” Lastpak trekt ver-
keerde conclusie: niet bepaald gedrag, maar be-
paalde personen worden bestraft: “Zie je wel, ze 
moeten altijd mij hebben…” 
 
Probleem 5: verwijdering uit de les is de vaakst 
opgelegde sanctie. 
Bepaalde leerlingen vertoeven daardoor steeds 
vaker buiten de les. Leerlingen ervaren verwijde-
ring uit de les vaak als onterecht; ze snappen de 
straf niet2. Leraren geven toe dat het vrij toevallig 
is wie na veel waarschuwingen eruit gestuurd 
wordt. In een kort gesprekje daarna valt nauwelijks 
meer uit te leggen dat dit niet zo is. Uit de les ver-
wijderen heeft een twijfelachtig effect én nadelige 
bijwerkingen: 
 statusverhogend voor stoerdoeners; 
 schade aan betrekking (afwijzing van de per-

soon); 
 soms een beloning (voor wie de les saai vindt 

of…) 
 schade aan de persoon: je onthoudt de leerling 

onderwijs; 
 zet kwaad bloed; 
 onbruikbaar bij wangedrag van groepen; 
 niet variabel; 
 voortijdig bij directie  schorsingsgevaar neemt 

toe; 
 voortijdig bij de hulpverlening. 
 
Probleem 6: huidige standaardmaatregelen op 
school maken onvoldoende indruk. 
Zelfs het zwaardere/zwaarste geschut! Dus ook 
daarna houdt lastig gedrag aan. De zwaarste maat-
regelen worden vanaf januari steeds vaker opge-
legd: steeds meer verwijderingen uit de les en 
schorsingen. Het handelingsarsenaal van school 
raakt daardoor voortijdig uitgeput. Dus na januari 
worden steeds meer geschorste leerlingen aange-
meld bij hulpverlening. Er is sprake van inflatie van 
de maatregelen. 
 
Probleem 7: kinderen ervaren onze straffen 
anders dan wij denken. 
“Soms spijbel ik de laatste twee uur. Meestal aan het 
eind van mijn langste lesdag. Dan ben ik eerder thuis. 
Dan haal ik die twee gemiste lesuren in verderop in 
de week tijdens twee tussenuren. Dat is wel handig, 
want zo heb ik nu een mooi rooster.” 
 

                                                           
2 F. Weerman e.a. (2007) 

“Ik heb een beetje drukke klas. Ik word dan ook druk. 
Voor mij is het wel fijn dat ik dan soms weggestuurd 
word, want dan mag je werken in de mediatheek. Dat 
is prettig, want daar is het stil.” 
 
“Een schorsing vind ik veel relaxter dan vrijdag twee 
uur nablijven met een extra strafopdracht.” 
 
“Ik was geschorst. Daardoor kreeg ik met Pinksteren 
één dag extra vrij terwijl anderen wel naar school 
moesten.” 
 
Jongeren bij wie praten en de huidige sancties niet 
helpen, hebben daarom recht op andere, beter 
doordachte maatregelen. Dit niet doen, is een vorm 
van pedagogische nalatigheid. Ze hebben recht op 
preventieve maatregelen die effectief zijn, omdat ze 
voldoende indruk maken, zodat deze hen helpen het 
eigen gedrag snel te herzien, voordat we ze als on-
handelbaar beschouwen. 
 
Probleem 8: de nu gangbare pedagogische (ge-
loofs)overtuigingen. 
De nu gangbare pedagogische overtuigingen helpen 
lastpakken allesbehalve om hun lastige gedrag (tij-
dig) te herzien. Daardoor kennen we veel onterech-
te verwijderingen en verwijzingen! Ook bij “agres-
sief, dominant, druk gedrag” geven docenten vaak 
de voorkeur aan “minimaal interveniëren” en 
soms zelfs “eventjes negeren”, terwijl in de prak-
tijk en uit onderzoeksliteratuur blijkt dat bij derge-
lijk gedrag echt meer nodig is dan dat! Bij docenten 
bestaan ideologische weerstanden3. Zij zien straffen 
als pedagogische nederlaag. Ze willen liever “geen 
politieagent” zijn. Daardoor kan lastig gedrag 
voortwoekeren en belanden steeds meer opstandi-
ge lastpakken voortijdig bij de hulpverlening. Do-
centen moeten sneller dwars en opstandig gedrag 
begrenzen. 
 

 
 
Probleem 9: ouders te lang buiten spel. 
Dit is een van de grootste tekortkomingen van de 
huidige standaardaanpak van lastig gedrag. Waar-
om stellen we dat uit? Om leerlingen om kindvrien-
delijke redenen te “beschermen” tegen hun ouders? 
Of een onverstandige vorm van ouders niet node-
loos te willen belasten? Hoe dan ook, talloze kansen 
op tijdig samenspel gaan verloren. Ouders horen 
eerst een hele tijd niets. Pas na verloop van veel 

                                                           
3 K. van der Wolff (2009) 
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kostbare (samenwerkings)tijd krijgen zij een slecht-
nieuws-brief, met een optelsom van overtredingen: 
“Wij hebben alles gedaan, niets helpt… Wij kunnen 
het niet accepteren als dat zo doorgaat… Kunt  u …” 
Scholen wentelen hun onmacht af op de ouders, die 
in een onnodig laat stadium opgezadeld worden 
met een geëscaleerd probleem. Daarom zijn nieuwe 
uitgangspunten nodig: 
1. Heldere regels + duidelijke grenzen, 
2. die gehandhaafd worden, 
3. met maatregelen die werken, 
4. zonder kinderen onderwijs te onthouden 
5. en waarbij van begin af aan met ouders wordt 

samengewerkt. 
 

Vijf nieuwe uitgangspunten 

Nieuw uitgangspunt 1: 
Niet meer alleen praten, maar ook aanpakken. 
Hard/zacht methode: hard op vergrijp, zacht op de 
persoon. 
 
Nieuw uitgangspunt 2: 
Invoering van een serie middelzware tussenmaat-
regelen. Na het te lichte, maar voor het te zware 
geschut. 
 
Nieuw uitgangspunt 3: 
Los het probleem op binnen de betrekking, dus in 
de les. Leg de middelzware tussenmaatregel op: 
vóórdat men de leerling uit de les verwijdert, 
vóórdat men gaat schorsen, vóórdat men de leerling 
“hulpbehoevend” gaat noemen. 
 
Nieuw uitgangspunt 4: 
Zorg voor middelzware maatregelen die veel in-
drukwekkender zijn dan de huidige standaardmaat-
regelen. 
 
Nieuw uitgangspunt 5: 
Onmiddellijk samenspel met de ouders, waardoor 
zij meteen op de hoogte zijn van de precieze aard 
van elke overtreding. Lichtvoetig, zonder de last 
daarvan meteen op hun schouders te leggen. 
 

Middelzwaar straffen 
Hoe kan een middelzware tussenmaatregel er uit-
zien? De schrijfstraf: 
1. over het eigen gedrag; 
2. in de eigen vrije tijd; 
3. ondertekend door ouders. 

 

Ik heb vandaag alweer gevochten, terwijl ik weet dat 
het  - ook als ik uitgedaagd word – onverstandig van 
mij is om te gaan vechten. Want zo maak ik het pro-
bleem groter in plaats van kleiner. Voortaan loop ik 
weg als ik te boos word en vertel ik mijn mentor hoe 
boos ik ben, zodat ik weer bedaar en ik advies kan 
krijgen wat ik nu het beste kan doen. 
(50 x met handtekening ouders). 

 
De schrijfstraf is onderdeel van een methodiek: 
probleemgericht deel + oplossingsgericht deel. Dit is 

deels ontleend aan elementen van de  cognitieve 
gedragstherapie. 

 

 
 
Schrijfstraf als effectieve pedagogische maatre-
gel. 
1. Flinke vrijetijdsberoving: 1,5 -2 uur na schooltijd 

(of meer uren in het weekend). 
2. Zeer saaie bezigheid: schrijvend laten stilstaan 

bij het letterlijk omschreven eigen gedrag. 
3. In de schrijfstraf staat een uitleg waarom het 

gedrag niet acceptabel is + een helpende sugges-
tie. 

4. Meteen pedagogisch samenspel met ouders via 
handtekening (zonder belastende brieven). 

 

Wat te doen, als dat niet help? 
Eerst gedurende drie weken een steeds grotere 
beslaglegging op de vrije tijd van de leerling. En 
samenwerking met ouders intensiveren via “ge-
dragschrift”: 
 per les zetten docenten daarin een “o”, “v” of  “g”, 
 met goed gedrag kan een kind thuis privileges 

verdienen (en verspelen met minder goed ge-
drag). 

Pas daarna, als dat alles niet helpt, is misschien 
hulpverlening en diagnostiek geïndiceerd. 
 

Ook als ze 16+ zijn? 
Ja, ook zij hebben recht op sancties die helpen, 
vóórdat ze te maken krijgen met professionele hulp 
of andere zware ingrepen. Want in de pedagogiek is 
het gewone, alledaagse, meest voor de hand liggen-
de voorwaarde voor het bijzondere. 
 

Ook bij sneue gevallen? 
Ja, ook dan probleemgedrag op school in eerste 
instantie benaderen als ongewenst puberaal gedrag 
en snel bijsturen. Dus niet meteen uitzonderingen 
maken. Erna/ernaast in aanvulling daarop hulp 
geven. Dus weer: hard/zacht, straf en hulp.  
 

Ook probleemleerlingen houden van lol trappen 
Continuüm ADHD, ADD, faalangst, etc. Eerst inspe-
len op de gezonde kant van het kind! Ook probleem-
leerlingen hebben allereerst recht op effectieve 
maatregelen, als praten onvoldoende helpt. Anders 
worden de problemen niet alleen steeds groter, 
maar ook steeds talrijker. Te snel een invoelende 
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begripvolle benadering leidt bij ongeoefenden vaak 
tot voortijdige capitulatie. Verwarrend zijn ook 
berichten aan docenten als: “Houdt u er rekening 
mee dat …?” Onbedoeld gevolg: sneue gevallen 
worden ontzien; ongewenst gedrag kan voortwoe-
keren.  
 

 
 
Voorbeelden 
Zoon woont bij vader 
Vader wordt ernstig ziek. School meent de zoon een 
dienst te bewijzen door aanwezigheidseisen te ver-
soepelen: “Kijk maar op welke dagen je voldoende puf 
hebt om naar school te komen.” Tegen de zomer con-
stateert de zieke vader dat er een nieuw groot pro-
bleem is bijgekomen: behalve zijn ziekte, nu ook nog 
een zoon die alleen nog maar in bed ligt en niet naar 
school gaat… 
 
Koen moet telkens huilen bij proefwerken 
Vraag school: “Kun je hem verwijzen naar een kin-
derpsychiater?” 

 Eerst maar eens de welbekende faalangstre-
ductieadviezen. 

  Paste hij niet toe, koos liever de vluchtweg 
(vermijden door huilen). 

  Dan eerst maar het meest voor hand lig-
gende: een indrukwekkende correctie ver-
binden aan het gedrag, dat hielp meteen. 

 Nooit meer gehuild, nooit hoeven verwijzen. 
 
Gladys smijt vriendin tegen de muur 
Gladys heeft huis problemen: ouders gaan scheiden. 
Reageert woede en verdriet af op school. Inadequaat 
omgaan met boosheid noemen we dat. Maar er volgt 
geen maatregel! Dat vindt de school zielig voor Gla-
dys. Wel meldt de school: “Als Gladys zo doorgaat, 
kunnen wij haar op school niet handhaven..”  (Alweer: 
van veel te licht naar veel te zwaar geschut.) Gladys 
totaal verbaasd: “Hoezo mij niet aankunnen? Als ze 
willen dat ik dat niet meer doe, waarom geven ze mij 
dan gewoon niet een straf? Die softies… Want dan 
hou ik toch vanzelf op. Nu hebben we alleen maar 
gepraat over hoe het thuis gaat.” 
 

 
 
 

Wat goed is voor een ADHD’er, is goed voor veel 
pubers… en vice versa. 
Dus laten we leerlingen eerst helpen het alledaagse, 
voor de hand liggende goed te doen, voordat we het 
bijzonder specialistisch gaan doen. Dat wil zeggen: 
 Veel meer structuur, ordelijkheid, rust (prikkel-

arme omgeving), voorspelbaarheid in de lessen. 
 Duidelijke regels/procedures (preventief regel-

matig oefenen) en overtredingen niet gedogen 
maar snel bestraffen, zodat gedrag (en niet de 
persoon) wordt bestraft. Niet door leerlingen uit 
de les weg te sturen, 

 …. maar eerst een effectieve pedagogische maat-
regel op te leggen die indruk maakt, die de leer-
ling geen lestijd, maar vrije tijd kost. 

 Meteen ouders van elke overtreding op de hoog-
te stellen, zonder de last van het lastige gedrag 
op hun schouders af te wentelen. 

 

 
Effecten van de schrijfstraf 
1. Grote afname van verwijderingen uit de les. 

Landelijk neemt het aantal verwijderingen na 
kerst overal toe, soms met 35 %. Na invoering 
van de schrijfstraf werd op een school een afna-
me van 58 % verwijderingen geconstateerd! 

2. Afname van ongeoorloofde absenties in h/v 
bovenbouw. Een school in het Groene Hart 
schrijft in haar ouderbulletin: “De schrijfstraf 
werkt goed. Het aantal notoire spijbelaars is tot 
bijna nul teruggebracht.” 

3. Minder te laat komen. Een praktijkschool consta-
teert dat “regelmatige te laat komers” daar met-
een mee stoppen na de schrijfstraf. Op een ande-
re school is er een daling van 25 % sinds men de 
schrijfstraf oplegt (1e keer te laat: gratis, 2e keer 
te laat: om 8 uur melden, 3e keer te laat: schrijf-
straf). In plaats van 7000 x te laat komen per 
jaar, naar 5300 maal te laat komen. In plaats van 
4,75 x te laat komen per leerling, naar 3,58 x te 
laat komen per leerling.  
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Naar een halvering van het aantal zorg-
leerlingen?  

Door eerst het algemene pedagogisch handelen 
effectiever te maken, kunnen we de huidige inschat-
ting van 20 % zorgleerlingen terugbrengen naar de 
percentages waar wetenschappers op basis van 
onderzoek van uitgaan: 7 - 12 %4. 

 
Meer weten? 
A. Boon (2009): Wie de leerling liefheeft  straf en regels. 
A. Boon en L. Prick (2010):Te gezellig in de les  
Teitler, P. (2009): Lessen in orde 
Lokerse, M. (2013): Ga d’r maar uit! 

http://snugerstraffen.nl/ 

                                                           
4 J. Hermanns, K. van der Wolf, F. Verhulst 
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Straf moet echt vervelend zijn 
TROUW 

Hanne Obbink– 29 mei 2009 
 
Kinderen de klas uit sturen is nog steeds de 

meest voorkomende straf op middelbare scholen. 

Het werkt niet, maar scholen denken daar nau-

welijks over na, stelt orthopedagoge Astrid 

Boon. Zij pleit voor strafregels.Het effect 

van strafregels kan versterkt worden door de 

inhoud te laten aansluiten op de overtreding. 

Laat daarop volgen hoe het wel moet. Laat rad-

draaiers “Voortaan luister ik naar de docent 

en verstoor ik niet langer de les¿ schrijven. 

“Zo prent je de leerling in wat gewenst gedrag 

is”, meent orthopedagoge Astrid Boon.  

 

Een jongen staat in de pauze wat met z’n klas-

genoten te kletsen. Een van zijn leraressen is 

een ’kutwijf’, zegt hij. Maar uitgerekend die 

ene lerares staat vlak achter hem en hoort het 

hem zeggen. De jongen wordt gestraft met een 

schorsing van twee dagen. 

 

Zomaar een voorval aan een middelbare school 

in Amsterdam. „Verschrikkelijk”, zegt orthope-

dagoge Astrid Boon, die een boek schreef over 

straffen. „Volledig buiten verhouding. Als het 

nou nog tijdens de les gebeurde Maar dit was 

buiten de les, en zo praten leerlingen nu een-

maal onder elkaar. Een schorsing is sowieso 

schadelijk én staat op gespannen voet met de 

wet – want zo’n leerling is toch leerplichtig. 

Waarom zegt zo’n lerares niet gewoon: ’Dat 

komt je op strafregels te staan. Had je maar 

beter moeten opletten of ik in de buurt was’? 

 

Een ander voorbeeld. Een leraar heeft de ge-

woonte om tijdens schriftelijke overhoringen 

de schriften van zijn leerlingen in te nemen 

om te controleren of ze hun werk wel netjes 

doen. Eén leerling is al voor de tweede keer 

z’n schrift vergeten. De leraar straft hem met 

een 1 voor die schriftelijke overhoring. 

 

„Dat is schadelijk voor zijn schoolcarrière”, 

reageert Boon. „Die 1 is voor gedrag, niet 

voor hoe goed hij de stof kent. Als je cijfers 

wilt geven voor gedrag, moet je dat apart 

doen. Dát is fair play. Stel je voor dat deze 

jongen zo op een onvoldoende op z’n eindrap-

port komt te staan, en daardoor blijft zitten” 

Er gaat veel mis met straffen op middelbare 

scholen, vindt Boon. Kinderen de klas uit stu-

ren en – in zware gevallen – schorsen zijn nog 

steeds de meest voorkomende straffen. „Maar 

voor grote groepen kinderen zijn die straffen 

ondoeltreffend. Terwijl het zowel voor kin-

deren die de les verstoren als voor hun klas-

genoten die daar last van hebben, ontzettend 

belangrijk is dat leraren straffen opleggen 

die helpen.” 

 

Boon, verbonden aan vier Amsterdamse middelba-

re scholen, ziet het in de praktijk gebeuren. 

Leraren proberen de orde in hun klas te bewa-

ren door te vragen om stilte. Ze wachten tot 

die stilte er is. Maar even later moeten ze 

weer om stilte vragen. En daarna nog eens en 

nóg eens. De gewone, rustige leerlingen hebben 

daar last van. „Voor uitleg blijven er meestal 

maar nul minuten over”, kreeg Boon eens van 

zo’n leerling te horen. Maar ook de raddraai-

ers begrijpen vaak niet wat er gebeurt: „Eerst 

deed de leraar een hele tijd niets, en toen 

werd ik er opeens uit gestuurd.” 

 

In haar boek bepleit Boon een andere methode: 

strafregels. „Eruit sturen maakt geen indruk; 

een time-out betekent alleen maar dat leer-

lingen een tijdje op de gang staan, met hun 

iPod of zo. En een schorsing is vaak veel te 

zwaar. Je moet leerlingen treffen in wat hen 

raakt, door ze iets af te nemen waar ze echt 

aan hechten: hun vrije tijd. Dat kan door ze 

na schooltijd strafregels te laten schrijven. 

Straf moet echt vervelend zijn.” 

 

Voor leraren zijn schrijfstraffen veel beter 

te hanteren dan het geijkte eruit sturen. „Le-

raren proberen altijd te voorkomen dat ze er 

iemand uit sturen. Zo’n leerling mist tenslot-

te een deel van de les. En je kunt er in de 

praktijk per les maar een paar uit sturen. Dus 

blíjven leraren maar waarschuwen – één keer, 

twee keer, vijf keer. Dat werkt niet. Voor een 

schrijfstraf waarschuw je één, hoogstens twee 

keer. Dan zeg je: ’Kom na de les maar langs 

voor een schrijfstraf’.” 

 

Het effect van strafregels kan versterkt wor-

den door de inhoud ervan te laten aansluiten 

op de overtreding. Laat een leerling schrij-

ven: ’Ik mag niet kletsen onder de les, want 

zo verstoor ik de concentratie van mijzelf en 

mijn klasgenoten.” Laat daarop volgen hoe het 

wel moet: ’Voortaan luister ik naar de docent 

en verstoor ik niet langer de les.’ En dat 

vijftig keer. Boon: „Zo prent je de leerling 

in wat gewenst gedrag is.” 

 

Het sluitstuk van Boons aanpak betreft de ou-

ders. Want die moeten de strafregels onderte-

kenen voordat ze ingeleverd worden. „Ook dat 

versterkt de maatregel. Want leerlingen vinden 

het vaak heel vervelend dat hun ouders precies 

weten wat ze op school uithalen.” 

 

„Nu horen ouders vaak niets van wat er op 

school gebeurt, of ze horen het maar van één 

kant – die van hun kinderen. Pas na een optel-

som van overtredingen krijgen ze een brief of 

een telefoontje van de school met het verzoek 

in te grijpen. Maar wat kunnen ze doen? Door 

hen strafregels te laten ondertekenen, breng 

je ouders eerder op de hoogte. Je geeft ouders 

en kind de gelegenheid erover te praten, hun 

kind zíjn kant van het verhaal te laten ver-

tellen, hem misschien wel te troosten.” 

 

Voor de school, ten slotte, heeft de schrijf-

straf het voordeel dat die goed te doseren is. 

Schorsen wordt dan bijna altijd overbodig. 

„Schorsingen worden meestal opgelegd door 

schoolleiders, vaak in een vlaag van emotie. 

Ze willen laten merken dat ze hun docent steu-

nen én ermee uitdrukken hoe boos ze zijn. Maar 

dat kan ook door strafregels: leg iemand ge-

woon tien uur schrijfwerk op.” 

 

Maar een eerste vereiste voor de methode van 

Boon is dat scholen gaan nadenken over hun 

eigen straffen. En dat gebeurt zelden. De 

meeste schooldirecties laten het aan afzonder-

lijke leraren over wat voor straffen er worden 

opgelegd en bemoeien zich daar liever niet 

mee. Dat komt de eenduidigheid van de straf-

fen, en dus ook de effectiviteit ervan, uiter-

aard niet ten goede. 

 

„Bovendien weigeren schoolleiders vaak erover 

na te denken, omdat ze ervan uitgaan dat 

straffen eigenlijk niet nodig moet zijn”, 

stelt Boon. „De onderliggende gedachte is vaak 

dat kinderen zelf hun verantwoordelijkheid wel 

nemen, dat ze uit zichzelf gemotiveerd zouden 

moeten zijn, dat er een dialoog moet ontstaan. 

Modieuze gedachten. Maar zo wérkt het bij pu-

bers helaas niet.” 
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