Overzicht van beschikbare interventies in Nederland en hun effectiviteit

Programma

Doel

Doelgroep

Onderzoek

Oordeel

Taakspel

Taakspel is gericht op het bevorderen van
taakgericht gedrag bij kinderen, het verminderen
van regelovertredend gedrag en het bevorderen
van een positief onderwijsklimaat. Uiteindelijk
doel is beginnend probleemgedrag bij kinderen in
een vroeg stadium te verminderen en om te
buigen in positiever gedrag
De Kanjertraining heeft tot doel sociale
problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en
sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of
te verminderen en het welbevinden te vergroten
bij kinderen en jongeren
Het doel van PAD is het stimuleren van de
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen

Taakspel is ontwikkeld voor
leerlingen van groep 4 - 8 van het
basisonderwijs. Er is ook een
variant van Taakspel voor het VO

De werkzaamheid van Taakspel is in
diverse nationale en internationale
experimentele studies onderzocht

Effectief volgens
sterke aanwijzingen

De kanjertraining op school in
bedoeld voor groep 1 - 8 van het
basisonderwijs en klas 1 en 2 van
het voortgezet onderwijs

Er zijn twee Nederlandse onderzoeken
uitgevoerd naar de effecten van de
Kanjertraining op school. Er is geen
internationaal onderzoek

Effectief volgens
goede aanwijzingen

PAD richt zich op kinderen van 4 12 jaar in het regulier en speciaal
basisonderwijs

Effectief volgens
goede aanwijzingen

VRIENDEN

VRIENDEN heeft als doel het voorkomen en
behandelen van angststoornissen en depressies

Het programma is bedoeld voor
kinderen van 7 tot en met 11 jaar
en jongeren van 12 tot en met 16
jaar

De Vreedzame
School

Het doel is het vergroten van de sociale
betrokkenheid van de leerlingen. De Vreedzame
school richt zich op een positief pedagogisch
klimaat, sociale competenties en burgerschap
Het doel van Zippy's Vrienden is het verbeteren
van copingvaardigheden en het aanleren van
sociale en emotionele vaardigheden. Het
uiteindelijke doel is voorkomen dat kinderen

De Vreedzame School is een
programma voor kinderen en
leerkrachten uit groep 1 t/m 8 van
het primair onderwijs
De doelgroep van Zippy's Vrienden
zijn basisschoolleerlingen uit groep
2,3 en 4 (kinderen van 5 t/m 8
jaar)

Er is een quasi-experiment uitgevoerd
naar de effecten van PAD in het
reguliere onderwijs; daarnaast is het
effect van PAD geevalueerd in het
speciaal onderwijs bij leerlingen met
gedragsproblemen en bij dove
leerlingen. Er is ook internationaal
onderzoek beschikbaar
Er is geen Nederlands onderzoek
beschikbaar naar de uitvoering van
VRIENDEN in de klas. In Nederland is
uitsluitend de effectiviteit van VRIENDEN
als behandelprogramma onderzocht. Er
zijn wel verschillende internationale
effectstudies
Er is geen effectonderzoek gedaan naar
De Vreedzame School

Er is een RCT uitgevoerd om de
effectiviteit van Zippy's Vrienden in
Nederland aan te tonen. Daarnaast zijn
er verschillende internationale studies
beschikbaar

Theoretisch Goed
Onderbouwd

Kanjer-training

Programma
Alternatieve
Denkstrategieën (PAD)

Zippy's
Vrienden
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School Wide
Positive
Behavior
Support

Rots en Water

Leefstijl

(later) psychosociale en emotionele problemen of
stoornissen ontwikkelen
Het doel van SWPBS is het bevorderen van
sociaal gedrag en het verminderen van
gedragsproblemen bij
leerlingen

Algemene doelstelling van Rots en Water is
jongeren te begeleiden en te sturen in hun
sociaal-emotionele en
mentale ontwikkeling. Een meer specifiek doel is
jongens te leren omgaan met andermans en
eigen macht, kracht en onmacht. In die zin leren
de jongens zich te verdedigen tegen verschillende
vormen van geweld en tegelijkertijd oog en
gevoel te krijgen voor eigen grensoverschrijdend
gedrag
Doel van Leefstijl is om opbouwend sociaal
gedrag en positieve betrokkenheid van kinderen
en jongeren thuis, op school, bij vrienden en in
de gemeenschap te stimuleren. Leefstijl voor het
basisonderwijs moedigt ook een gezonde leefstijl
aan

SWPBS is een aanpak die
beschikbaar is voor alle
schooltypen en dus voor alle
leerlingen, van basisonderwijs tot
en met voortgezet onderwijs,
inclusief speciaal onderwijs
Rots en Water bestaat uit een
basisprogramma, dat geschikt is
voor leerlingen in het
basisonderwijs (vanaf 4 jaar en
ouder) en een vervolgprogramma
dat op oudere leeftijdsgroepen (14
jaar en ouder) is gericht

In Nederland zijn tot nog toe geen
effectstudies gedaan naar SWPBS. Wel
zijn er verschillende internationale
studies beschikbaar. Sinds januari 2015
loopt een onderzoek naar resultaten en
de implementatie van SWPBS in NL
Er zijn twee Nederlandse studies verricht
naar Rots en Water: een
veranderingsonderzoek en een quasiexperiment. Beide studies hebben alleen
jongens geïncludeerd

Theoretisch Goed
Onderbouwd

Het onderwijsprogramma is voor
leerlingen van 4 t/m 18 jaar in het
regulier en speciaal basisonderwijs
(groep 1 t/m 8), in de onder- en
bovenbouw van alle typen
voortgezet onderwijs en
opvoedkundige organisaties zoals
kinderopvang, jeugdwerk en
sportclubs

Er zijn geen Nederlandse studies bekend
naar de effecten van Leefstijl, er zijn wel
verschillende procesevaluaties en een
internationale studie. In deze
internationale studie wordt echter alleen
gekeken naar het effect op
middelengebruik
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