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Meer informatie
• Wilt u meer weten over Taakspel, kijk dan op www.taakspel.nl. Bekijk de
Taakspel-videoclips! U kunt ook contact opnemen via taakspel@cedgroep.nl. 

• Wilt u ons relatiemagazine KlasseApart ontvangen? Mail naar 

klasseapart@cedgroep.nl. 

• Via www.cedgroep.nl/nieuwsbrief kunt u zich inschrijven voor onze digitale

nieuwsbrieven.

• Kijk voor cursussen en workshops op www.cedgroep.nl/cursussen. 

• Meer informatie over onze onderzoeksprojecten en innovatieve ontwikkelingen:

www.cedgroep.nl/innovatie.

De CED-Groep traint professionals en adviseert beslissers in onderwijs en kinderopvang. En
ontwikkelt innovatieve educatieve producten. Dat is wat we doen. Maar niet wat we zijn. Bij de
CED-Groep zijn we van alle onderwijsmarkten thuis. We zijn innovatief en hebben een grote
passie voor kansen voor kinderen. Maar voor alles zijn we trots op resultaat. Als het een
professional lukt om kinderen het beste uit zichzelf te laten halen, hebben wij echt iets bereikt.

CED-Groep bereikt
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Verbeter de sfeer op uw school

kleuters, po en vo



Praten tijdens de uitleg, naar buiten kijken tijdens het werken, wiebelen op de stoel; 
in elke klas komt wel eens ongewenst gedrag voor. De oplossing? Taakspel! 
Met Taakspel stimuleert u gewenst gedrag. En dát verbetert de sfeer in de klas.
Taakspel is bovendien één van de dertien (voorlopig) goedgekeurde anti-pest-
programma’s.

Wat is Taakspel?
Taakspel is een interventie waardoor leerlingen zich
beter aan klassenregels houden. Daardoor neemt 
onrustig en storend gedrag af. Leerlingen kunnen dan
beter en taakgericht werken. Zo ontstaat er een prettiger
klassenklimaat.

Voor wie?
De CED-Groep ontwikkelde Taakspel in de klas voor
groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs. Daarnaast is er
Taakspel op de speelplaats, waarmee leerkrachten
regels op de speelplaats kunnen invoeren. Ook is er 
een speciale versie van Taakspel voor de buitenschoolse
opvang en is er Taakspel voor kleuters. Voor het voort-
gezet onderwijs is Taakspel voor gevorderden ontwikkeld.

Hoe werkt Taakspel?
Leerlingen spelen Taakspel in teams tijdens de reguliere
lessen of activiteiten. De leerkracht of docent bespreekt
welke klassenregels er tijdens Taakspel gelden. 
Bij Taakspel in het voortgezet onderwijs worden er ook
gedragsregels voor de docent afgesproken. De leerlingen
stimuleren elkaar om zich aan de regels te houden.
Alleen dan komen ze in aanmerking voor de beloning, die
zij van te voren met elkaar afspraken. Bijvoorbeeld een
traktatie of een leuk spel. De leekracht of docent deelt
tijdens het spelen van Taakspel alleen 
complimenten uit en negeert negatief gedrag.

Bekijk de Taakspel-videoclips op www.taakspel.nl!

Achtergrond van Taakspel
Taakspel is geïnspireerd op The Good Behavior Game 
uit Amerika. Deze methodiek is gebaseerd op de leer-
theorie. De belangrijkste technieken uit deze theorie
voor Taakspel zijn: gedragsinstructie (vertellen welk
gedrag gewenst is), modelleren (leerlingen leren van
elkaar), positieve bekrachtiging van gewenst gedrag
(complimenteren/ belonen), afzwakken van ongewenst
gedrag (door middel van een passende ‘boete’), uitdoven
van ongewenst gedrag (negeren) en visuele feedback
van resultaten (bijvoorbeeld op een teamposter).

Licentie
Taakspel is alleen in licentie verkrijgbaar. Training en 
begeleiding zijn nodig om de beoogde effecten te 
behalen, zo blijkt uit de praktijk. U kunt Taakspel
alleen inclusief begeleiding kopen. 

Implementatie van Taakspel
De implementatie van Taakspel verloopt in drie fasen: 
de uitvoeringsfase, de uitbreidingsfase en de 
generalisatiefase. Iedere fase bevat een training. Een
Taakspel-adviseur ondersteunt en coacht leerkrachten
tijdens de implementatie. In de eerste fase is de 
begeleiding vooral instruerend, u leert Taakspel goed
uitvoeren. In de tweede fase gaat u Taakspel toepassen
in verschillende onderwijssituaties. Het doel van de
derde fase is dat u de effecten die u binnen Taakspel
bereikt, ook zonder Taakspel gaat realiseren.

BEWEZEN
EFFECTIEF
De Erkenningscommissie
Interventies van het
Nederlands Jeugdinstituut
heeft Taakspel erkend op 
het hoogste niveau: 
erkend volgens sterke
aanwijzingen.
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