Positief gedrag
stimuleren met
PBS IN DE WIJK!
Doel: een duurzaam positief pedagogisch wijkklimaat

Uniek in Nederland

Een positief wijkklimaat, waarbinnen mensen en organisaties
elkaar kennen en positief aanspreken; waar positief gedrag
benadrukt wordt en het heel helder is voor kinderen en
jeugdigen, wat er, qua gedrag, van hen wordt verwacht. Dat
is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en
jeugdigen. En daar zet de Gemeente Rotterdam dan ook op
in!

De aanpak is gestoeld op Schoolwide Positive Behavior
Support (SWPBS), een gedragsaanpak die in Amerika en
Noorwegen effectief is gebleken. Samen met de
Gemeente Rotterdam, het landelijke Kenniscentrum
SWPBS NL en betrokken PBS-coaches wordt deze
schoolaanpak nu doorontwikkeld naar een aanpak op
wijkniveau.

Dit doet zij met Positive Behavior Support (PBS) in de wijk,
een preventieve aanpak van gedrag, die organisaties
stimuleert om vanuit een helder kader, in een aantal
stappen, gezamenlijk toe te werken naar een duurzaam,
positief pedagogisch klimaat.
Vanuit waarden helder zijn in wat je verwacht
Kern van de aanpak is dat verschillende organisaties in de
wijk (denk aan een basisschool, sportschool, speeltuin en
buurthuis), met elkaar bepalen welke waarden zij belangrijk
vinden om de kinderen en jeugdigen in hun ontwikkeling
mee te geven, bijvoorbeeld respect en veiligheid. Vervolgens
bespreken de organisaties met elkaar hoe deze waarden er
uitzien, vertaald naar gedragsverwachtingen. Hoe ziet het er
uit als je respectvol bent naar elkaar? Het gaat om hele
concrete gedragsverwachtingen, in positieve termen
geformuleerd. Deze gedragsverwachtingen worden zichtbaar
opgehangen en vormen de basis voor het handelen van de
verschillende organisaties.

Feyenoord gaat voor goed gedrag!
Waarden en gedragsverwachtingen
in de wijk


We groeten elkaar.



We praten rustig en vriendelijk met
elkaar en luisteren naar elkaar.



We helpen elkaar als dat nodig is.



We houden onze handen en voeten bij ons.



Samen houden we de omgeving opgeruimd en
netjes - we gooien rommel in de afvalbak.

Feijenoord

Groei, door:
•
Betrokkenheid
•
Respect
•
Veiligheid

Eerste resultaten zijn positief!
Ervaringen in Feijenoord: – de Agnesschool, speeltuin de
Feijenoordse Middenstip, Buurthuis CJV en Monteiro
Gym:
‘We ervaren binnen onze eigen organisatie veel meer
rust en positiviteit. Kinderen gedragen zich beter. En het
is makkelijker om de kinderen aan te spreken’.
‘We zijn we enorm blij met het intensievere contact met
elkaar. Informatie over kinderen wordt veel makkelijker
uitgewisseld. En we leren als organisaties heel veel van
elkaar en elkaars aanpakken. Ik heb niet meer het gevoel
dat we er alleen voor staan, we doen het echt samen!’
Wilt u meer informatie?
Dan kunt u contact opnemen met Emilie van Leeuwen:
e.vanleeuwen@piresearch.nl.

Bouwstenen PBS in de wijk
Onderdeel van de aanpak is ook dat de volwassenen,
leerkrachten, andere professionals, vrijwilligers en ouders,
concrete tips en handvatten krijgen om de kinderen op een
positieve manier aan te spreken op hun gedrag. En kinderen
leren we hoe het gewenste gedrag er uit ziet.
It takes a village to raise a child
Dit mooie Afrikaanse spreekwoord geeft het belang aan van
samen sterk staan voor de kinderen in de wijk. Bij deze
aanpak zijn dan ook de professionals en vrijwilligers van de
verschillende organisaties betrokken. Maar ook ouders en de
kinderen zelf kunnen nauw betrokken worden.

