
PBS 
Positive Behavior Support



PBS, de weg naar positief gedrag
‘Positief handelen leidt tot positief gedrag’. Daarom stimuleren wij goed gedrag. 
Samen zorgen wij ervoor dat het Breda College een fijne en veilige school is. 
Hiervoor gebruiken wij de schoolbrede aanpak PBS.

Wat is PBS?
PBS betekent Positive Behavior Support. Positief gedrag is net als rekenen en taal een vak:
je kunt het leren. Door hier op school aan te werken, zorgen we met elkaar voor een prettige 
sfeer op school. Wij besteden hier aandacht aan in de lessen PBS. Tijdens deze lessen stimu-
leren en belonen wij het gewenste gedrag. Vervolgens wordt er gedurende de gehele dag en 
dus buiten de lessen, geoefend met dit verwachte gedrag.

Hoe is onze aanpak?  
Er zijn drie basiswaarden vastgesteld: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.

Met deze posters worden de gedragsverwachtingen aangegeven. Door dit gedrag te belonen, 
worden de leerlingen gestimuleerd om dit gedrag vaker te laten zien.



PBS (Positive Behavior Support)
Een veilig en positief schoolklimaat ligt aan de basis van het leer-
proces van al onze leerlingen. Daarom werken wij binnen het Breda 
College met PBS. Dit is een schoolbrede aanpak waarmee gewenst 
gedrag wordt omschreven en aangeleerd. Het hele team heeft een 
training gevolgd en enkele teamleden zijn intussen opgeleid tot 
gecertificeerd PBS-coach.

PBS leert ons: welke waarden vinden wij binnen het Breda College belangrijk? 
Maar ook: welk gedrag verwachten wij concreet van onze leerlingen? 
Dit gedrag wordt actief ingeoefend, bekrachtigd en beloond. Hierbij maken we 
gebruik van individuele en groepsbeloningen en sterk geformuleerde complimenten. 
Het welbevinden van onze leerlingen wordt door PBS sterk vergroot, in fysiek 
en sociaal opzicht. Zo houden we ons schoolklimaat veilig en positief.

De waarden die wij binnen het Breda College hebben vastgesteld 
als meest waardevol zijn respect, veiligheid en verantwoordelijk-
heid. Binnen vastgestelde perioden worden gedragsverwachtingen 
aangeleerd. Deze gedragsverwachtingen gelden in alle ruimtes en 
voor alle gebruikers in en rond het schoolgebouw. Door preventief 
aandacht te hebben voor gewenst gedrag, kunnen we ongewenst 
gedrag voorkomen. Wanneer een leerling toch ongewenst gedrag 
laat zien, wordt dit binnen het hele Breda College op dezelfde manier 
gecorrigeerd.




