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Sinds 2009 is Fontys OSO in samenwerking met een aantal Nijmeegse VO-scholen , een regionaal
expertisecentrum en het Samenwerkingsverband VO-ROC gestart met School Wide Positive Behavior
Support (SWPBS). De scholen ontwikkelden binnen het raamwerk van SWPBS hun eigen aanpak van
gedragsvraagstukken met als doel de leermogelijkheden binnen de scholen te vergroten en tot minder schooluitval te komen. De scholen hebben de volgende thema’ uitgewerkt: de waarden als fundament, PBS lessen, een positieve benadering van leerlingen, sturen op data, coachen van teamleden.
In deze uitgave zijn de opbrengsten van de ontwikkelde praktijken en de mogelijkheden om SWPBS
teambreed te implementeren helder en praktisch voor alle VO-ROC scholen uiteengezet. Elk hoofdstuk
in dit boek bevat naast voorbeelden uit de praktijk een theoretische inleiding, interviews met teamleden en verwerkingsopdrachten. Het is een toegankelijk en bruikbaar boek voor scholen die met PBS
aan de slag willen, voor leden van PBS teams en voor bachelor en master studenten van Educatieve
opleidingen en studenten van PBS opleidingen.
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