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Effectief klassenmanagement 

(Kees Vernooy heeft op 28 september 2017 een lezing gegeven over professioneel leiderschap. In 

een aantal artikelen wordt deze samengevat. Vandaag deel 3) 

 

Inleiding 

Klassenmanagement is ‘het creëren van een ondersteunende en ordelijke omgeving voor leerlingen, 

die voorwaardelijk is voor goed functioneren en leren’. Goed klassenmanagement is preventief van 

aard, omdat het allerlei ordeverstoringen en gedragsproblemen voorkomt. In het vorige artikel zijn 

er al een aantal belangrijke aspecten van effectief klassenmanagement genoemd; het onderwerp zal 

nu nog verder uitgediept worden.   

Rust in de school 

Effectief klassenmanagement is belangrijk om een goed leerklimaat te creëren. Dit begint al bij 

binnenkomst van de school. Het helpt bijvoorbeeld al als de kinderen rustig in rijen naar binnen lopen. 

Ook lege gangen, waarbij alle spullen opgehangen of op een vaste plek gelegd kunnen worden, zorgen 

voor een rustig en opgeruimd gevoel.  

 

Inrichting van de klas 

De klas is de plaats waar geleerd moet worden. Dit betekent dat de inrichting van de klas gericht 

moet zijn op leren.  

- Tijdens klassikale lessen is de bus-opstelling gangbaar. Hierdoor kan de leerkracht makkelijk bij 

ieder kind komen, zonder andere leerlingen te storen. Bovendien zijn alle leerlingen gericht op 

het bord, als er instructie gegeven wordt.  

- De leerkracht heeft een vaste looproute tijdens het zelfstandig werken van kinderen. Zo kunnen 

kinderen inschatten wanneer zij geholpen kunnen worden.  

- Het klaslokaal is de leefruimte van een kleine gemeenschap. Richt het dus gezellig in en hang 

kinderwerk op. Ook planten (en dieren) dragen bij aan een gezellige inrichting. 
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- Het bord is bedoeld voor instructie. Gebruik het functioneel, zonder er teveel afleiding op aan te 

brengen.  

- De plaats van je bureau, instructietafel, leeskast, leerlingcomputer, enzovoorts is strategisch. Zet 

alles zo neer dat kinderen niet afgeleid worden en dat je als leerkracht makkelijk overzicht kan 

houden.  

 

Regels & Routines 

Regels en routines moeten geoefend worden. Besteed daarom exclusieve oefentijd voor de regels en 

routines aan het begin van het jaar (en door het jaar heen). Oefen ontspannen en maak het uitdagend. 

Kinderen vinden het zelf ook fijn om niet na te hoeven denken over de routines. Het is belangrijk om 

voor jezelf de regels en routines helder te hebben en te weten waarom je die belangrijk vindt. Zo 

kun je ze makkelijk uitleggen, maar ze zijn ook een stimulans om ze te handhaven. Hieronder volgen 

er een aantal: 

- Binnenkomen: hoe komen ze binnen? Waar sta je zelf? Groet je iedereen? Wat gaan kinderen doen 

(staat er een taak op het bord, stillezen, kletsen)? Hoe weten kinderen dat je aandacht wil? 

- Lege tijd: het kan gebeuren dat kinderen even niets te doen hebben. Wat doen ze dan? Hebben ze 

extra werk, een leesboek of een tekenschrift? Waarom kies je daarvoor? Toon interesse voor hun 

lege-tijdactiviteiten; daardoor laat je merken dat je dat ook belangrijk vindt en het verhoogt hun 

inzet. 

- Vragen stellen: wanneer mogen kinderen een vraag stellen en hoe doen ze dat? Veel leerkrachten 

werken met het stoplicht bij zelfstandig werken; anderen met een vraagkokertje. Voorkom dat 

kinderen lang met hun vinger in de lucht zitten, want daardoor gaat er veel tijd verloren.  

- Klasopstelling veranderen: voor toetsen en samenwerkingsopdrachten is een andere opstelling van 

de tafels vereist. Oefen dit, zodat kinderen in een minuut weer klaar zitten (of sneller).    

- Het klassengesprek: Er zijn allerlei momenten waarop je met de klas in gesprek bent. Doen alle 

kinderen altijd mee? Praten ze tegen jou of tegen elkaar? Wordt er geluisterd en meegedacht? 

Maak kinderen actief door ze te laten ‘soppen’ (stoeien op papier).  

- Straf/time-out: Negatieve aandacht is ook aandacht. Storend gedrag wil je niet teveel aandacht 

geven. Zorg ervoor dat je hier ook routines voor hebt. Time-out is er om een kind te helpen die 

even niet met het klassenproces mee kan doen. Straf is er om een fout ongedaan te maken en om 

de relatie te herstellen. Bij straf is er altijd een nagesprek om aan deze aspecten invulling te 

geven.  

- Nakijken: je hebt veel nakijkwerk. Soms kun je kinderen daarbij laten helpen of kijk je 

gezamenlijk na. Het nakijken van het werk van iemand anders is een veelgebruikte methode. 

Oefen het doorgeven van schriften en het nakijken zelf, omdat kinderen snel over fouten heen 

kijken.  
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- Lopen in de klas: er zijn allerlei momenten waarop kinderen lopen in de klas. Dit lopen moet altijd 

doelgericht zijn. Maak afspraken over wanneer kinderen zelf mogen gaan lopen en wanneer ze 

toestemming nodig hebben.  

 

Lesgeven 

Ook tijdens het lesgeven is goed 

klassenmanagement belangrijk. Bedenk de 

volgende dingen: 

- Leren is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. Dit mogen kinderen 

gerust weten. Jij geeft goed les, maar de 

kinderen zullen echt zelf moeten werken om 

zich nieuwe kennis eigen te maken. Dit kan je 

laten zien aan de hand van het GOVI-model (zie afbeelding), waarin de verschillende fasen van 

instructie staan afgebeeld.  

- Heb altijd een duidelijk doel voor ogen en bespreek dit. Hierdoor hebben jij en de leerling een 

maatstaf, waardoor ze kunnen weten of ze een bepaald doel bereikt hebben. Dit doel helpt je ook 

om je lessen voor te bereiden; je kan dan makkelijker kiezen welke activiteit je wel/niet doet, 

zonder dat je je schuldig hoeft te voelen als je de methode niet helemaal volgt.  

- Bereid activiteiten goed voor en zorg dat de materialen klaar liggen. Dit hoeft geen verdere uitleg.  

 

Combinatiegroepen 

In combinatiegroepen is het onderwijsproces een stuk ingewikkelder. Effectief klassenmanagement is 

daar een vereiste. Toch is het opvallend dat kinderen in combinatieklassen vaak zelfstandiger zijn 

dan in een normale groep. Gewone groepen kunnen de zelfstandigheid van kinderen oefenen door er 

af en toe niet te zijn. Bedwing jezelf en stap niet direct op een leerling af als hij een vraag heeft. 

Stimuleer ze om het zelf op te lossen en toon je waardering als ze dat doen.  

 

Tenslotte, je klas is geen machine. Geniet van de dagelijkse worsteling om kinderen te laten leren. 

 

Volgende keer deel 4: de schoolinspectie. 

Bij vragen helpen wij u graag. Kijk voor ons aanbod op www.kocdiensten.nu/diensten/.   

http://www.kocdiensten.nu/diensten/

