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“Bovendien wijst de OESO in een poging om de ogenschijnlijke 
tegenstelling te verklaren – tussen enerzijds wanorde en 
anderzijds toch goede leerprestaties – op de hoge burn-

outpercentages onder Nederlandse leraren.”

Achter gesloten deuren is het niet stil (Groene Amsterdammer- 2019)

“Nederlandse schoolklassen behoren tot de minst ordelijke ter 
wereld, constateert de Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) al een aantal jaar, zeker 
vergeleken met landen op hetzelfde hoge prestatieniveau.”

“De kinderen ‘aan de onderkant’, met ADHD of andere leerproblemen, 
lijden het meest onder chaos in de klas: slecht klassenmanagement 
vergroot de bestaande verschillen tussen sterke leerlingen en hun 
zwakkere klasgenoten, die vaak zelf de grootste druktemakers zijn.”

Inleiding: Waarom klassenmanagement?



Running the Room / Regie in de Klas
2020 / 2022

Goed gedrag is nodig om goed te 
kunnen leren.

We moeten kinderen niet zeggen dat 
ze zich goed moeten gedragen; we 
moeten het ze leren.



▪ Lesgeven is een complexe vaardigheid:

▪ Simultaneïteit

▪ Veelzijdig

▪ Tempo

▪ Onvoorspelbaarheid

▪ Openbaarheid

▪ Geschiedenis

▪ Klassenmanagement is een vaardigheid die je kunt ontwikkelen.

Klassenmanagement



Kies het onderwerp op Mentimeter



Hoe voorkom ik kortsluiting bij mijn leerlingen?



Gedrag is een vak! Net als het onderwijzen van 
lezen, schrijven en rekenen, moet de leerlingen 
specifiek gewenst gedrag aangeleerd worden.

Het gewenste gedrag moet voortdurend herhaald
worden.

Annemieke Golly & Jeff Sprague
Universiteit van Oregon



• Het werkgeheugen raakt snel 

overbelast. Dit heeft invloed op het 

leren,  het gedrag en de motivatie.

• Gevaar in multitasken en verbale 

instructie.

• Bij overbelasting wordt informatie 

niet óf verkeerd opgeslagen.
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We kunnen in ons werkgeheugen 3 á 4 
brokjes informatie tegelijkertijd in onze 
aandacht houden.

Leren is een verandering in het 
langetermijngeheugen. Je bent in staat 
om het geleerde in nieuwe situaties toe 
te passen. 

Cognitieve Overbelasting



▪ Routines en gewenst gedrag aanleren.

▪ Wisselmomenten

▪ Vragen stellen

Voorkomen van Overbelasting
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▪ Visuele stappenplannen/instructieplannen over 
gedrag bij wisselmomenten

Voorkomen van Overbelasting



▪ Vakspecifieke visuele 
stappenplannen/instructieplannen

Voorkomen van Overbelasting



▪ Formatief handelen

▪ Entrance ticket/ Exit ticket

Voorkomen van Overbelasting

Which sentence(s) is/are correct?

A. Her mother knows not how to help her.

B. Mehmet don’t like sweets.

C. Sarah and Kalisha isn’t friends anymore. 

D. Sylvester often doesn’t do his 
homework.

E. You don’t are the one to decide this.

Antwoord A en/of B: oefen met het werkwoord to do
en het ontkennend maken van ‘gewone’ 
werkwoorden (geen hulpwerkwoorden, can, of to
be).

Antwoord C en/of E: oefenen met het werkwoord to
be en het ontkennend maken van het werkwoord to
be. 

Antwoord D: oefen met het ontkennend maken van 
de verschillende werkwoorden door elkaar. 

▪ Differentiëren

▪ Succeservaringen inplannen



En hoe krijg ik er meer van?

Wat is gezag eigenlijk precies? 

Macht Gezag



Regisseer je klas 
(2017) 

De beste klasmanagers zijn zij die 
problemen kunnen voorkomen. 

Zij maken hun verwachtingen over het 
gewenste gedrag van leerlingen veel 
explicieter dan hun minder effectieve 

collega’s.



gezag

= 

gelegitimeerde 
machtsuitoefening

Je hebt gezag als leraar wanneer leerlingen uit vrije wil akkoord gaan met jouw 
machtsuitoefening, ondanks het feit dat wat jij van ze verlangt niet perse is wat 
ze zelf zouden willen.

Kneyber (2020)



V e n n d i a g r a m  ‘ G e z a g ’

• Balans → prettig 
leerklimaat

• Expertise = je verstaat je 
vak

• Controle = leraar als leider

• Relatie = contact, 
vertrouwen

• VWO - VMBO - PO

• Leerlingen met een niet-
westerseachtergrond

Bron: Orde houden



▪ Persoonsgebonden legitimiteit →

expertise – relatie – controle

▪ Positionele legitimiteit → Je wordt 
gesteund door collega’s en schoolleiding 
(gezamenlijke afspraken); Je wordt 
gesteund door ouders (communicatie).

▪ Institutionele legitimiteit → breed 
gedeelde waarden en normen.

Grenzen stellen aan ‘vrije wil’ en toch als legitiem 
worden ervaren Gezag vs. Macht



Hoe krijg ik meer gezag?

▪ Je bent goed voorbereid, zodat je je 
(gedrags)verwachtingen helder kunt 
communiceren.

▪ Je bent betrouwbaar en geeft het goede 
voorbeeld. 

▪ Je draagt actief de schoolse codes uit.

▪ Je lessen hebben een herkenbare structuur.

▪ Je bent voorspelbaar. Je doet wat je zegt.

▪ Je bent vriendelijk, benoemt wat goed gaat en 
geeft het voordeel van de twijfel.

▪ Je bent beslist en grijpt in als dat nodig is. 

▪ Je hebt hoge verwachtingen t.a.v. het gedrag 
van je leerlingen en kunt een negatieve 
boodschap positief brengen.

▪ Je reflecteert op jouw rol in lastige 
situaties → expertise – relatie - controle

https://doorloopjes.nl/doorloopjes/positief-framen/


Hoe draag ik bij aan de motivatie om te leren?

Motivatie

Prestatie



Motivatie d.m.v. Prestatie

▪ Succeservaringen leiden eerder tot 
motivatie dan andersom.

▪ Een succeservaring moet snel volgen 
nadat een leerling aan de slag is gegaan.

▪ Een succespercentage van ongeveer 80% 
is ideaal.

▪ We bieden gepaste ondersteuning bij het 
behalen van successen. 

▪ Onze lessen moeten bijdragen aan de 
successen van leerlingen.

▪ Lessen sluiten aan bij de leefwereld van 
onze leerlingen, maar alleen waar dat 
logisch is.

“Het organiseren van 

succeservaringen staat 

voorop bij het motiveren 

van leerlingen.”



Motivatie

▪ Ondersteuning bij motivatie als onderdeel 
van klassenmanagement.

▪ Te veel sturing bij voldoende intrinsieke 
motivatie werkt vaak averechts.

▪ Een lage motivatie vraagt om externe 
prikkel. → Dwang/ straf vs. relatie.

▪ Hoe bouw je aan de relatie tussen jou en 
je leerlingen?

▪ Belonen… of niet?

Intrinsieke- en  extrinsieke motivatie

Motivatie beschreven volgens de zelfdeterminatietheorie,
De Klein, Prinz, Lutz, Van Look & Van Tartwijk (2016)

Waarom maak je je huiswerk Engels?



Het klaslokaal

Hoe zet ik ruimte, afstand en tijd in voor orde&sfeer in de klas?

• Opstelling

• Plattegrond

• Beurten geven

• Fysieke afstand

• Stilte – Samenwerken –Vragen stellen

https://wheelofnames.com/nl/


Opstelling in rijen

▪ Beter studiegedrag dan in groepjes van vier. 
(Axelrod, Hall and Tams, 1979)

▪ Minder praten zonder toestemming dan tegenover elkaar. 
(Axelrod, Hall and Tams, 1979)

▪ Meer taakgericht gedrag.
(Wheldall e.a., 1981; Hastings & Schweiso, 1995) 

▪ Gedragsproblemen? Verdubbeling taakgericht gedag 
en drie keer minder storend gedrag dan in groepjes.  (Wheldall en Lam, 1987). 

▪ Meer werk zonder afname kwaliteit. (Bennett en Blundell, 1983)

▪ Meer positieve en minder negatieve commentaren van de lkr.    
(Wheldall e.a., 1981)



Reageren op problemen

▪ Groepsprocessen, ladders, sociale 
pijn en gezichtsverlies (ook wel: 
sociale zelfmoord)→ de leraar als 
beschermer.

▪ Persoonlijke grenzen en 
professionele grenzen.

▪ Stoppen of doorgaan? (klas 1-6)

▪ Kleine (non)-verbale correcties →
waarschuwingen → consequentie/ 
straf.

▪ Straffen zonder waarschuwing.
▪ De (subjectieve) waarheid? Of een 

oplossing?

“Welke regel je precies hanteert is niet het 
belangrijkste. Het belangrijkste is dat de 
leerlingen kunnen weten wat die regel is, 

niet omdat je die ooit hardop hebt 
uitgesproken, maar omdat je hem 

consequent toepast.” (Kneyber)



Escalatiepiramide- Reageren op problemen

In balans Disbalans

Bron: Orde houden



Goed klassenmanagement . . .

• zorgt voor voorspelbaarheid en veiligheid

• geeft rust en orde

• voorkomt probleemgedrag

• laat de leraar lesgeven

• laat de leerlingen leren

• versterkt relatie docent - leerling

• draagt bij aan kansengelijkheid



Dankjewel voor je aandacht!


