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Waar hebben we het vandaag 
over?

Wat kost verslaving aan de maatschappij?

We zijn op de goede weg!

Zijn we op de goede weg?

Unplugged 1ste graad + TRIP

TOPspel - Good Behaviour Game



Wat kost verslaving aan de maatschappij?
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We zijn op de goede weg!
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Bron: Syntheserapport leerlingenbevraging 2017 (VAD)

We zijn op de goede weg



Bron: Syntheserapport leerlingenbevraging  2017 (VAD)

We zijn op de goede weg



Bron: Syntheserapport leerlingenbevraging  2017 (VAD)

We zijn op de goede weg



Zijn we op de goede weg? 
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Tabaksgebruik naar onderwijsvorm

ASO BSO TSO
DSBO (-18 

en +18)

Nooit 77,40% 48,00% 61,50% 24,10%

Ooit 22,60% 52,00% 38,50% 75,90%

Laatste jaar 18,10% 40,10% 29,10% 67,90%

Laatste 
maand 8,80% 25,70% 16,10% 50,00%

Regelmatig 3,70% 24,10% 10,80% 56,20%

Bron: Syntheserapport leerlingenbevraging 2017 (VAD)

Zijn we op de goede weg?



Alcoholgebruik naar onderwijsvorm

ASO BSO TSO
DSBO (-18 en 

+18)

Nooit 30,40% 19,00% 20,70% 18,50%

Ooit 69,60% 81,00% 74,10% 81,50%

Laatste jaar 65,90% 74,10% 74,90% 76,80%

Laatste 
maand 50,00% 52,40% 57,40% 57,70%

Regelmatig 12,70% 21,30% 22,80% 28,50%

Bron: Syntheserapport leerlingenbevraging 2015-2016 (VAD)

Zijn we op de goede weg?



Cannabisgebruik naar onderwijsvorm

ASO BSO TSO
DSBO (-18 en 

+18)

Nooit 85,90% 68,00% 76,60% 48,30%

Ooit 14,10% 32,00% 23,40% 51,70%

Laatste jaar 11,00% 23,30% 17,40% 38,30%

Laatste maand 5,00% 12,80% 7,90% 23,70%

Regelmatig 1,60% 8,20% 4,10% 19,90%

Bron: Syntheserapport leerlingenbevraging 2015-2016 (VAD)

Zijn we op de goede weg?



Tijdsbesteding gamen

ASO BSO TSO
DSBO (-18 en 

+18)

Niet 27,20% 30,70% 25,60% 38,50%

1 min tot 7 uur 55,10% 43,30% 51,10% 40,40%

7 tot 14 uur 11,30% 9,80% 11,30% 6,00%

meer dan 14 
uur 6,30% 16,20% 12,10% 15,20%

Bron: Syntheserapport leerlingenbevraging 2017 (VAD)

Zijn we op de goede weg?
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De gezondheidskloof 
dichten

Hoe lager opgeleid … hoe meer risico

Daarom bijzondere inzet voor BSO en 

BuSO scholen noodzakelijk (met de steun 

van de RC Ieper)

De Sleutel wil het verschil maken!



Unplugged secundair onderwijs

Vele clubs ondersteunen Unplugged

in hun gemeenschap

Ieper, Poperinge, Maldegem, Tielt, …

We komen graag naar uw club om 

deze programma’s voor te stellen en 

wegen te zoeken naar implementatie

Zie ook toneel TRIP 
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TOPspel

omgaan met beginnend 
grensoverschrijdend gedrag in 

de lagere school



Succes op school

Belangrijke sociale vaardigheid in de 

klas: betrokken zijn op de taak, fysisch 

georiënteerd naar de leerkracht, 

aandacht schenken, luisteren en 

klasregels volgen …



TOPspel en 
zelfbeheersing



Vierjarige kleuters kregen 

een snoepje

Een kwartiertje alleen

Een dilemma – directe 

genot of doorbijten? 

De Marshmallow 
test

TOPspel en 
zelfbeheersing

Walter Mischel



1974 Marshmallow test

file:///C:/01 Johan/0 reportages/Lager Onderwijs/marshmallowvoorbeeld.avi


Direct genot

Lager zelfbeeld

Meer problemen 

met anderen

Beheersing

Gelukkiger

Socialer

Hogere cijfers op 

school

18-jarigen

1988 Marshmallow test



Direct genot

Minder gelukkig

Minder goede 

banen

Problemen in 

relatie

Beheersing

Succesvoller

Goede banen

Fijne relaties

41-jarigen

2011 Marshmallow test



Het vermogen om het eigen gedrag 

te reguleren, is niet alleen belangrijk 

voor leerprestaties, maar ook voor 

persoonlijk succes.

Zelfbeheersing - inhibitie 



Kinderen die hun gedrag kunnen 

beheersen, vertonen minder boosheid, 

angst en onbehagen en meer empathie 

dan andere leeftijdsgenoten – zijn dus 

socialer …

Zelfbeheersing - inhibitie



Doel van TOPspel

De externaliserende problemen in de 

lagere school verminderen en 

voorkomen. 



Externaliserend
probleemgedrag

Leerkrachten spreken van ‘ergerlijke 

gedragingen’ die het lesgeven 

moeilijk maken

Bv. verbale storingen, verkeerde 

werkhouding, prutsen, antisociaal 

gedrag, rondlopen, niet meewerken, 

gebrek aan orde …



Hoe groot is het probleem

Alle kinderen vertonen wel eens 

externaliserend probleemgedrag

De omschrijving van het begrip is 

niet zo gemakkelijk

Meest frequent: verbale storingen, 

praten voor zijn beurt, roepen

Ernstige vormen komen minder voor 

Meer jongens dan meisjes



Gevolgen van dit gedrag

Verband tussen sociale vaardigheden, 

academische prestaties en 

gedragsproblemen

Vele van deze kleine gedragsproblemen 

lijken onschuldig maar hebben wel 

ernstige gevolgen



Risicofactor voor

negatieve schoolse prestaties

sociale verwerping

negatieve interacties met leerkrachten

schooluitval

gedragsproblemen (delinquentie, fysiek 

geweld)

Alcohol en druggebruik in adolescentie en 

volwassenheid



En de leerkracht …

De trainingen richten zich naar alle 

leerkrachten van het gewoon basis 

onderwijs 

Via die trainingen worden alle 

leerlingen van het gewoon 

basisonderwijs de uiteindelijke 

doelgroep



Doel van TOPspel

Externaliserend probleemgedrag 

voorkomen en verminderen

Taakgerichtheid van de leerlingen 

bevorderen

Coöperatief gedrag tussen kinderen 

bevorderen

Verbeteren van het klasklimaat



En de leerkracht?

Leerkrachten structureren de klas zo 

dat de kans op externaliserend

probleemgedrag van leerlingen kleiner 

is dan bij aanvang van de interventie. 



En de leerkracht?

Leerkrachten geven minder negatieve 

opmerkingen op het externaliserend

probleemgedrag van leerlingen dan bij 

aanvang van de interventie 

Leerkrachten geven meer positieve 

gedragsgerichte feedback aan 

leerlingen, vaker dan bij aanvang van 

de interventie 



In de klas…

TOPspel wordt geïmplementeerd in de 

klas door de klasleerkracht



Historiek van TOPspel

Bijna 50 jaar geleden, USA

Muriel Saunders, lkr 4e lj

Veel tijd naar corrigeren van storend 

gedrag => Good Behavior Game



Good Behaviour Game

50 jaar onderzoek naar de effecten van 

het GBG

Onmiddellijke resultaten:

meer productieve lessen

betere schoolresultaten 

betere interactie tussen de leerlingen

verminderen van het storend gedrag 



Good Behaviour Game

Resultaten op langere termijn:

minder schoolverlaters

betere resultaten in het middelbaar

minder agressief en antisociaal gedrag

minder depressies, 

zelfmoordgedachten en –pogingen

minder delinquentie 



Good Behaviour Game

Resultaten op langere termijn:

minder gebruik van diensten voor 

gedragsstoornissen, drugs, emotionele of 

leermoeilijkheden, (jeugd)rechtbanken

vermindering van risicovol seksueel gedrag

minder roken, alcohol- en druggebruik en 

minder drugproblemen



Good Behaviour Game

Nu ook in enkele landen in Europa

Nederland: Taakspel

Oxford - Groot-Brittannië 
http://www.mentoruk.org.uk/2014/05/the-good-behaviour-game/

PAX Good Behavior Game 
https://www.youtube.com/watch?v=SdBFa-g2Qts

Duitsland

10 jaar geleden ook in België: Taakspel

file:///C:/01 Johan/0 Reportages voor presentaties/TOPspel/Taakspel PO_ belonen van gewenst gedrag.wmv
http://www.mentoruk.org.uk/2014/05/the-good-behaviour-game/
https://www.youtube.com/watch?v=SdBFa-g2Qts




Hoe spelen we het spel?

Drie klasregels aankondigen

Gewone didactische activiteit

De leerkracht geeft de teams en 

individuele leerlingen positieve 

gedragsgerichte feedback

Bij het overtreden wordt één ster 

weggenomen – zonder commentaar



Hoe spelen we het spel?



Na het spel

Elke groep die sterren heeft 

overgehouden krijgt een beloning

Aanduiden op de TOPspelteller



TOPspel in de praktijk

file:///C:/01 Johan/0 reportages/Lager Onderwijs/TOPspel/Topspel rotary filmpje (aangepast).mp4


Hoe begeleiden we scholen?



1ste pedagogische studiedag (3uur 30 min)

De leerkrachten spelen minstens 20 keer 

TOPspel

1ste coaching in de klas (6 leerkrachten per 

dag)

2de pedagogische studiedag (3 uur)

De leerkrachten hebben minstens één TOPster

2de coaching in de klas (6 leerkrachten per 

dag)

3de pedagogische studiedag (3 uur)

Begeleidingstraject



Waarom de hele school?

iedereen kent het spel, steun bij elkaar

leerlingen zullen er naar vragen

grotere effecten

na - traject voor ZOCO

grotere kans op blijvende 

implementatie



TOPspelkoffer

handleiding

sterren voor op tafel

TOPspelteller

handleiding

TOPminuten

…



Ondersteuning van RC

RC Maldegem

RC Ronse

RC Antwerpen

RC Herentals

RC Ieper (Wijtschate)

file:///C:/01 Johan/0 reportages/Lager Onderwijs/TOPspel/2017 RC Topspel rotary filmpje (aangepast).mp4


Johan Van de Walle

Jozef Guislainstraat 43 a – 9000 Gent

 0486-23 37 69

 09-231 57 48 

 preventie@desleutel.be
www.desleutel.be

www.hetgatindehaag.be

www.hettopspel.be

www.unplugged123.be

http://www.desleutel.be/
http://www.hetgatindehaag.be/
http://www.hettopspel.be/
http://www.unplugged123.be/

