
Bijlage 1 Handleiding VKB-fomulieren. 
Deze handleiding bevat informatie over het VKB- formulier, het inzetten en beschrijven van het 
formulier en een korte toelichting op grensoverschrijdend gedrag. 
 

 Het doel van het VKB-formulier. 
Het VKB–formulier is een hulpmiddel voor leerkrachten om kinderen met grensoverschrijdend 
gedrag na te laten denken over hun eigen gedrag. 
Het formulier, ter grootte van een A4formaat, wordt aan de hand van de vermelde vragen op het 
formulier door de leerling ingevuld. Het VKB-formulier biedt leerlingen de gelegenheid constructief 
met probleemsituaties om te gaan. In veel situaties handelt de leerling uit onvermogen om een 
voorval op de juiste sociale manier op te lossen. Het doel van het formulier is het sociaal emotionele 
bewustwordingsproces van de leerling te bevorderen. 
Het VKB- formulier kan tevens als extra pressie- of bewijsmiddel dienen voor de leerling om zijn of 
haar gedrag te verbeteren. Hiervoor is het nodig dat de school de ouders op de hoogte stelt van het 
bestaan en de inzet van het formulier door de school. 
 

 Om welk grensoverschrijdend gedrag van de leerlingen gaat het? 
Het bepalen van het grensoverschrijdende gedrag van de leerling is afhankelijk van de beoordeling 
van de leerkracht, de frequentie  en het soort gedrag. 
In hoofdstuk3 van het gedragsprotocol, staan de verschillende vormen van ongewenst gedrag van 
leerlingen die de school heeft vastgesteld, beschreven. 
 

 Het gebruik van het VKB–formulier. 
We hebben op de Jozefschool twee verschillende VKB–formulieren: 

- In de groepen 1 t/m 3 zal er na een incident een gesprek tussen de leerling en de 
leerkracht plaats vinden. Tijdens dit gesprek zal de leerkracht een aantal vragen stellen, 
de leerkracht schrijft de antwoorden op het VKB-formulier (voor groep 1 t/m 3). 
Wanneer er behoefte aan is kan de leerkracht er voor kiezen om voor dit gesprek het 
kind een tekening te laten maken over het incident. 

- In de groepen 4 t/m 8 bestaat het formulier uit vragen waarop de kinderen antwoord 
moeten geven. 

 
Alvorens het VKB-formulier door de leerling moet worden ingevuld, is het belangrijk dat deze op de 
hoogte is van het doel van het formulier. Dit betekent in de praktijk dat: 

- De leerkracht het VKB–formulier  aan de leerlingen uitlegt in de eerste weken van het 
schooljaar tijdens het “Samen moeten we het maken”-project. 

- De leerkracht, voordat de leerling het formulier in moet vullen,  het stap voor stap met 
de leerling doorneemt.    

 
Ingevulde VKB-formulieren worden door de leerkracht in de klassenmap bewaard. 
 

 Het invullen. 
De probleemsituatie moet door de leerling aan de hand van de vragen op het formulier worden 
verteld (groep 1 t/m 3) aan de leerkracht, de leerkracht schrijft de antwoorden vervolgens op het 
formulier. 
Bij de groepen 4 t/m8 vullen de leerlingen het formulier zelf in, mocht dit om wat voor reden niet 
lukken dan schrijft de leerkracht de antwoorden voor de leerling op. 
Het formulier moet duidelijk leesbaar worden ingevuld, omdat het in een later stadium eventueel 
met de ouders moet worden besproken.  
Voor het invullen heeft de leerkracht de volgende keuzes: 

- Het VKB –formulier wordt samen door de leerling en de leerkracht ingevuld; 



- De leerling vult het formulier zelfstandig in. 
De andere betrokkenen kunnen eventueel worden benoemd. De betrokkenen kunnen in een later 
stadium aanwezig zijn voor het oplossen van het voorval. 
 

 De vragen op het VKB–formulier. 
 
Wanneer is het gebeurd? 
Hier vult de leerling de datum en de tijd in. 
Voorbeeld: donderdag 17 april 2014 om 11.40 uur 
 
Waar is het gebeurd? 
Hier vult de leerling de locatie en het moment in waar de probleemsituatie zich voordeed. 
Voorbeeld: In de kleedkamer na afloop van de gymles. 
 
Wat is er gebeurd? 
Bij deze vraag probeert de leerling zo duidelijk mogelijk te beschrijven.  
Voorbeeld: Ik heb  geschopt of ik was brutaal tegen de juf. 
 
Wat heb jij gedaan en/of  gezegd? En niet iets wat een ander heeft gedaan of heeft gezegd. 
Het doel van deze vraag is dat de leerling probeert zoveel mogelijk zijn eigen rol bij het voorval te 
beschrijven. De leerling beschrijft bij deze vraag tevens wat hij of zij heeft gezegd. Omdat de leerling 
zijn eigen aandeel beschrijft, komt de andere partij hier niet ter sprake. Het beschrijven van het eigen 
aandeel  van de leerling dient als zelfreflectie. Door op zich zelf te reflecteren kan het 
bewustwordingsproces van de leerling op gang worden gebracht. 
Voorbeeld: Ik was het niet eens met een spelregel bij de tafeltennistafel. Ik werd toen boos op een 
klasgenoot  en toen heb ik hem geschopt. 
 
Wat voelde je erbij? Wat dacht je hierbij? (alleen op het formulier van groep 4 t/m 8) 
Het is voor de leerling belangrijk dat deze de gelegenheid krijgt zijn emoties tijdens het voorval te 
beschrijven. Dit is tevens een onderdeel van het bewustwordingsproces van de leerling. Het geeft 
ruimte om de opgetreden emoties bij het voorval te bespreken met de leerkracht. 
Voorbeeld: Omdat de spelregel nooit eerder is gebruikt voelde ik me benadeeld, daar werd ik 
verdrietig van. Ik werd daar zo verdrietig van dat ik daarna ook boos werd en ging schoppen. 
 
Hoe had je het kunnen voorkomen? 
De leerling probeert bij zichzelf na te gaan hoe hij of zij zich anders op had kunnen stellen waardoor 
de ontstane problemen wellicht voorkomen hadden kunnen worden. 
Voorbeeld: Toen ik zo boos werd had ik naar een leerkracht moeten gaan en het probleem uit moeten 
leggen. Misschien had die me kunnen helpen, dan  had ik waarschijnlijk niet geschopt. 
 
Heb je vaker dit probleem gehad? Zo ja, hoe vaak? (alleen op het formulier van groep 4 t/m 8) 
De leerling beschrijft hier de frequentie en vergelijkbare voorvallen die door zijn of haar toedoen zijn 
voorgekomen. 
Voorbeeld: Voor de herfstvakantie werd ik ook een keer boos en ik  heb toen iemand gestompt. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 De afkoelingsperiode. 
Het kan voorkomen dat de betrokken partijen van de probleemsituatie tijd nodig hebben de 
emoties te laten bezinken. Wanneer dit nodig is voor een positieve oplossing van de 
problematiek, moet dit door beiden partijen worden gerespecteerd. Dit kan namelijk belangrijk 
zijn voor het verloop van het nagesprek. Tevens krijgen de betrokken partijen zo de gelegenheid 
na te denken over constructieve oplossingen van het voorval. 
 

 Het nagesprek 
Het VKB–formulier moet niet op zichzelf staan. Na het uitschrijven van de situatie op het 
formulier en een eventuele rustperiode, waarin de emoties kunnen bezinken, volgt er een 
nagesprek van de leerling met de leerkracht. Juist dit nagesprek zorgt voor het inzicht van de 
leerling in zijn eigen handelen en het aanleren van nieuwe sociale vaardigheden. 
Het is belangrijk voor de leerling dat de leerkracht de emoties van de leerling erkent. Hierdoor zal 
het nagesprek minder belast zijn met de weerstand van de leerling. 
Tijdens dit nagesprek krijgt de leerling feedback van de leerkracht. De leerling kan tevens 
besluiten zijn excuses aan de andere betrokkenen aan te bieden. Samen met de leerkracht wordt 
er afgesproken wanneer de leerling dit gaat doen en hoe de leerling dit gaat verwoorden. 
Wanneer excuses niet genoeg zijn, wordt er besproken wat de leerling nog meer moet doen om 
het probleem adequaat af te ronden. Hierbij valt te denken aan het vergoeden van eventuele 
schade die de leerling aangericht heeft. 
 

 Gesprek met de ouder(s)/verzorger(s). 
Wanneer een kind een VKB-blad heeft ingevuld worden de ouders hierover geïnformeerd via de 
telefoon. De leerkracht bewaart de ingevulde VKB-formulieren in zijn klassenmap en maakt 
nadat er een VKB-formulier is ingevuld een kort verslag van het incident in Esis. 
Wanneer er binnen een half schooljaar 3 keer sprake is van een soortgelijk voorval en 3 keer een 
VKB-formulier is ingevuld rondom ongeveer dezelfde overtredingen, worden de ouders op school 
uitgenodigd voor een gesprek met leerkracht, IB-er of directie. 
 De school zorgt dat er van dit gesprek een verslag met afspraken wordt gemaakt, ouders dienen 
dit te ondertekenen. Het ondertekende verslag wordt opgeruimd in het papieren dossier van het 
kind (Deze is in de IB-kamer te vinden). 
Wanneer er sprake is van een ernstig vergrijp kan de school er voor kiezen om stappen over te 
slaan er volgt dan altijd een gesprek met de betreffende ouders.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Volgende Keer Beter-formulier (Groep 4 t/m 8) 
 
 

 

Wat is er gebeurd? (Beschrijf wat er gebeurd is, vb. Ik heb een andere leerling geschopt of ik ben brutaal geweest                   

                                                                                                                                                                                                          tegen de leerkracht) 

 

 
Wat heb jij gedaan/gezegd? (beschrijf wat jij hebt gedaan of gezegd, vb. ik was het niet eens met de spelregels 

bij het tafeltennissen, ik werd toen boos en ik heb toen een klasgenoot geschopt. Let op! Beschrijf hier niet wat de ander deed of zei, 
het gaat hier om jouw gedrag!)  
 
 

Wat voelde je erbij?/ Wat dacht je hierbij? (vb. Omdat de spelregel nooit eerder was gebruikt voelde 

ik mij benadeeld. Ik werd toen boos op  een klasgenoot en heb hem toen geschopt) 

 

 

Hoe had je het kunnen voorkomen? (beschrijf wat je anders had kunnen doen waardoor het niet zo uit de 

hand was gelopen, vb. Toen ik zo boos werd had ik beter naar een leerkracht kunnen lopen, die had me dan kunnen helpen waardoor 
ik niet was gaan schoppen.)  

 

 

 

 
Heb je vaker zo’n probleem gehad? Zo ja, hoe vaak? Vb. Voor de herfstvakantie werd ik ook 

een keer boos en heb toen iemand een stomp gegeven.) 

 

 

Opmerking van de leerkracht 

 

 

 
Handtekening leerling      Handtekening leerkracht      Handtekening ouder/verzorger 

Datum: 

Naam: 

Groep: 

Wanneer is het gebeurd? (dag en tijd, bv. donderdag 17 april 2014 om 11.42 uur) 

 

Waar is het gebeurd? (plek en moment, bv. in de kleedkamer na de gymles) 

 

 



Volgende Keer Beter -formulier (Groep 1 t/m 3) 
 

 

 

Wat is er gebeurd? (Beschrijf wat er gebeurd is, vb. Ik heb een andere leerling geschopt of ik ben brutaal geweest                   

                                                                                                                                                                                                          tegen de leerkracht) 

 

 

 

Wat heb jij gedaan/gezegd? (beschrijf wat jij hebt gedaan of gezegd, vb. ik was het niet eens met de spelregels 

bij het tafeltennissen, ik werd toen boos en ik heb toen een klasgenoot geschopt. Let op! Beschrijf hier niet wat de ander deed of zei, 
het gaat hier om jouw gedrag!)  
 

 

 
 

Hoe had je het kunnen voorkomen? (beschrijf wat je anders had kunnen doen waardoor het niet zo uit de 

hand was gelopen, vb. Toen ik zo boos werd had ik beter naar een leerkracht kunnen lopen, die had me dan kunnen helpen waardoor 
ik niet was gaan schoppen.)  

 

 

 

Opmerking van de Leerkracht 

 

 

 
 

Handtekening leerling      Handtekening leerkracht      Handtekening ouder/verzorger  

Datum: 

Naam: 

Groep: 

Wanneer is het gebeurd? (dag en tijd, bv. donderdag 17 april 2014 om 11.42 uur) 

 

Waar is het gebeurd? (plek en moment, bv. in de kleedkamer na de gymles) 

 

 


