
 

Essentiële componenten van een systeem van 
bekrachtiging 

Wat je aandacht geeft groeit. Als schoolmedewerkers structureel aandacht schenken aan wat leerlingen 
goed doen en dit gedrag positief bekrachtigen, dan neemt gewenst, sociaal gedrag toe en worden 
leerlingen hier steeds vaardiger in. Een schoolbreed systeem van bekrachtiging is een hulpmiddel voor het  
schoolteam om leerlingen op systematische wijze positief te blijven ‘zien’.  

Wie benut het systeem? Het hele schoolteam 

Welke tokens worden gebruikt? 

Een token is een tastbaar symbool 
waarmee je een compliment af en 
toe extra kracht bij kunt zetten. 
Leerlingen kunnen tokens 
inwisselen voor een beloning. 

Muntjes. Deze worden in een piekenpijp verzameld. De piekenpijpen 
hangen in iedere klas.  

Kunnen leerlingen individueel of 
klassikaal sparen voor een 
beloning of allebei? 

Klassikaal 

Hoeveel tokens deelt een 
schoolmedewerker (ongeveer) uit 
per dag? 

Minimaal vijf per dag.  

Waar en wanneer kunnen 
leerlingen hun tokens inleveren 
voor een beloning? 

Als de piekenpijp vol is, dan verdient de klas een beloning aan het 
einde van die dag.   

Welke beloningen kunnen 
leerlingen verdienen? Wat  zou 
interessant voor hen zijn?  

N.B. Leerlingen zullen hier ook 
over meedenken.  

Iedere klas gebruikt de inspiratielijst met beloningen en de ideeën van 
leerlingen om te komen tot een menu.  

Beloningen nemen maximaal een kwartier in beslag.  

 

Hoe kunnen we leerlingen van 
het verder betrekken bij het 
komen tot een passend systeem 
van positieve bekrachtiging? 

Leerlingen in het PBS kidsteam worden structureel om feedback 
gevraagd op het systeem van bekrachtiging. Voorbeelden van vragen 
waarover zij kunnen meedenken zijn: 

• Welk gedrag in de school kan beter en zouden we kunnen 
versterken met muntjes?  

• In hoeverre zijn de beloningen nog interessant genoeg? 

• In hoeverre ontvangen alle leerlingen voldoende muntjes voor 
dingen die zij goed doen.   

Hoe kunnen we bijhouden  
hoeveel tokens een leerling heeft 
verdiend?  

Leerlingen zetten een streepje achter hun naam op het moment dat zij 
een muntje ontvangen. De lijst hangt achter in de klas.  



 

 

 

Dit is belangrijk om ervoor te 
zorgen dat we alle leerlingen 
positief ‘zien’ .  

Wanneer evalueren we het 
systeem? 

Iedere maand wordt het systeem geëvalueerd in de teamvergadering.  


