Kindbegrip
van signaleren naar handelen
Dit najaar is de lancering van een nieuwe digitale
tool van ParnasSys: Kindbegrip. Kindbegrip maakt
het makkelijker om planmatig te werken aan sociaalemotioneel leren (SEL) in de school. In dit artikel
beantwoordt Kees van Overveld enkele vragen over
dit nieuwe systeem.

Enkele weken na ons gesprek is mij
gevraagd of ik een nieuwe digitale
tool wilde ontwikkelen, gebaseerd
op SEL. In het afgelopen jaar ben
ik daarom druk geweest met het
lezen van de theorie, het ontwikkelen van vragenlijsten en het bedenken van het zogenaamde trechter-
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met stellingen over de leerlingen

Ik ben vooral betrokken als ontwik-

heeft de leerkracht de mogelijkheid

kelaar. Ruim een jaar geleden
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kwam ik in contact met een aantal
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vijf SEL-competenties uit de theorie
van sociaal-emotioneel
leren in zo’n leerlingvolgsysteem
zou willen
zien.

voor de werkwijze van Kindbegrip.
In de eerste stap vult de leerkracht
voor alle leerlingen een lijst met
stellingen in. Die stellingen gaan
over de emotionele, de sociale en
de morele competenties. Er is een
lijst voor de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw.
Na het invullen van de stellingen
krijgt de leerkracht een overzicht
van de resultaten. Er volgt een
keuzemoment: voor welke
leerlingen is het niet nodig
nadere gegevens te verzamelen?
De trechter versmalt. De
leerkracht richt zich nu
op een klein percentage leerlingen. Over
die leerlingen wil de
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leerkracht meer te weten komen.
We zitten dan in de analysefase. In
Kindbegrip wordt een aantal analyse-instrumenten aangeboden waar
de leerkracht gebruik van kan
maken. Denk bijvoorbeeld aan een
sociogram, een gedragsfunctieanalyse of een kindgesprek.
Na de analyse is er opnieuw een
keuzemoment: voor welke leerlingen is het niet nodig om een handelingsplan samen te stellen?
De trechter versmalt opnieuw. Er is
nu een heel klein groepje leerlingen
dat in aanmerking komt voor extra
hulp. Kindbegrip biedt de leerkracht
tal van handelingssuggesties op
het gebied van emotionele, sociale
en de morele competenties.
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