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Vooraf

Het gedrag van je leerlingen doet wat met je als leraar. Het komt 
vast weleens voor dat je zorgen om gedrag van leerlingen mee naar 
huis	neemt,	met	name	het	gedrag	dat	lastig	te	hanteren	is.	Denk	
aan	energievreters	of	externaliserend	gedrag,	of	de	vraag	hoe	je	
kunt	afstemmen	op	alle	soorten	gedrag	in	je	groep.	Veel	leraren	
hebben	behoefte	aan	praktische	ideeën	om	op	de	juiste	manier	om	
te gaan met complex gedrag. Daarnaast blijkt dat leraren het idee 
hebben weinig invloed te hebben op het gedrag van hun leerlingen 
en	de	oplossing	voor	complex	gedrag	buiten	zichzelf	zoeken.	 
Maar ... jij als leraar bent juist de sleutel tot gedragsverandering. 
Dat	is	ook	het	uitgangspunt	van	deze	inspiratiekalender.	Jíj kunt 
bepaald	gedrag	voorkomen.	De	tips	uit	deze	kalender	helpen	je	
daarbij. Probeer dat wat je leest steeds toe te passen in jouw groep 
en je zult merken dat je bekwamer wordt in het naar boven halen 
van	positief	gedrag.	Succes!

Aan de slag
Kinderen die veel aandacht vragen, 
beweeglijke kinderen, moeilijk gedrag... 
genoeg uitdagingen voor jou als 
leerkracht. Wat kun jij doen om hier 
goed mee om te gaan?

Elk weekthema uit deze kalender  
heeft	vier	onderdelen	waar	je	mee	 
aan de slag kunt:

1. Doen:	praktische	tips	en	inspiratie	
voor	activiteiten	die	je	(met	de	
klas) kunt doen.2. Verdieping:	extra	inspiratie	bij	het	
onderwerp.3. Bespreken: met je collega’s in 
gesprek, ervaringen delen en van 
elkaar leren.4. Bezinning:	om	voor	jezelf	over	na	
te denken.

De leraar is de 
sleutel voor gedrags

verandering



Werkwijze
Het	eerste	gedeelte	van	deze	inspiratiekalender	richt	
zich op de basisondersteuning die de grootste groep 
binnen	de	klas	nodig	heeft.	Groepsvorming	is	in	deze	
periode van groot belang. Daarom biedt de kalender 
de eerste zes weken de mogelijkheid om minstens 
twee dagen met dit onderwerp aan de slag te gaan. 
De	leerlingen	die	extra	ondersteuning	of	zelfs	
intensieve ondersteuning op hun gedrag nodig 
hebben, komen later in de kalender aan bod. Het 
is mogelijk om de volgorde van de onderwerpen 
binnen de kalender te veranderen. We raden je wel 
aan	om	dit	binnen	je	team	af	te	stemmen,	zodat	het	
gesprek over de onderwerpen niet verloren gaat.

We wensen 
je veel 

inspiratie, 
werkplezier en 

succes toe!



Voorzien	in	de	lichamelijke	behoeften,	de	
onderste laag van de piramide van Maslow 
(zie	afbeelding	op	de	volgende	pagina), 
is vooral een taak van ouders. Voor jou 
als	leraar	ligt	de	focus	op	het	bieden	van	
zekerheid en veiligheid.

1. Bedenk welke regels jij belangrijk 
vindt voor jouw groep.2. Richt	het	lokaal	zo	in	dat	jijzelf	en	
de	leerlingen	fijn	kunnen	werken	en	
makkelijk bij alle spullen kunnen.3. Bereid je goed voor op het gedrag 
van	leerlingen.	Hoe	stimuleer	je	
positief	gedrag	en	hoe	voorkom	je	
negatief	gedrag?4. Stuur je leerlingen een kaartje 
of	uitnodiging	voor	de	eerste	
schooldag.	Dit	geeft	ze	een	welkom	
gevoel!

Welcome 
back to 
school! 0 Voorbereiding 

schooljaar (1)

Doen



Veiligheid en zekerheid zijn belangrijke voorwaarden 
om te kunnen ontwikkelen. Dit wordt zichtbaar in de 
piramide	van	Maslow.	Dit	model	geeft	een	prioritering	
aan	in	de	behoeften	van	leerlingen.	De	onderste	laag	
is voorwaardelijk voor een goede ontwikkeling van de 
bovenliggende	behoeften.
Om veiligheid en zekerheid te bieden zijn duidelijke 
regels, oog voor de leerling en ruimte voor 
het	kind	om	zichzelf	te	kunnen	zijn	belang-
rijke aandachtspunten in de eerste week. 
Veiligheid wordt zichtbaar in een groep 
waar	iedereen	weet	dat	hij	of	zij	mee	
mag	doen	zonder	negatieve	gevol-
gen. Wanneer deze duidelijkheid 
en structuur ontbreekt, is de 
kans	groot	dat	leerlingen	zelf	
hun gedrag gaan bepalen, 
wat vaak resulteert in onge-
wenst gedrag.

Ga	met	je	(duo-)collega	 
een	kop	koffie	drinken	(buiten	school).	
Praat over: 
• Wat ga jij doen om de kinderen 

zekerheid en veiligheid te bieden?
• Past deze aanpak bij jou?

Bespreken

Verdieping



De	basisondersteuning	(zie	'Verdieping')	
geldt voor 80% van de groep. Voor 
een goede basisondersteuning vormen 
de onderstaande punten een stevig 
fundament.

1. Maak vriendelijk contact met de 
kinderen.	Geef	bijvoorbeeld	bij	
binnenkomst iedereen een hand.2. Zorg ervoor dat de regels goed 
besproken	(bij	voorkeur	samen	
opgesteld)	en	nageleefd	worden.3. Maak een duidelijke taakverdeling 
in de klas. Wie doet wat?4. Plan de eerste weken dagelijks 
groepsvormende	activiteiten	in,	
bijvoorbeeld de Marshmallow 
Challenge	(kijk	op	YouTube).

Probleemgedrag: 
voorkomen is beter 

dan genezen Voorbereiding 
schooljaar (2)

Doen

0



Preventief	in	plaats	van	curatief	werken	is	iets	wat	in	
steeds meer methodieken de aandacht krijgt.
Preventief	werken	zorgt	voor	minder	‘gedoe’	in	de	
klas.	Zoals	in	de	preventiepiramide	van	DeKlerck	
zichtbaar	is,	heeft	ongeveer	80%	van	de	leerlingen	
baat	bij	basisondersteuning	voor	gedrag	(heldere	
regels,	leren	oplossen	van	conflicten).	Door	hierin	te	
investeren wordt de kans kleiner dat leerlingen in de 
extra ondersteuning terechtkomen.
Ongeveer	15%	heeft	extra	ondersteuning	nodig	
(pestsituaties,	gecompliceerde	thuissituatie).	Zo’n	
5%	heeft	een	intensieve	aanpak	nodig	op	gedrag	
(vraagt	expertise	en	externe	begeleiding).	Wil	je	met	
je	preventieve	aanpak	zo	veel	mogelijk	effect	hebben,	
richt je dan vooral op de basisondersteuning. Een 
positieve	groepsvorming	aan	het	begin	van	het	jaar	
zorgt	voor	rust	gedurende	het	hele	schooljaar!

Welke drie kwaliteiten zijn bij jou sterk ont-
wikkeld? Kies uit behulpzaam, betrouwbaar, 
consequent,	creatief,	daadkrachtig,	empathisch,	
enthousiast,	eerlijk,	geduldig,	gedreven,	gul,	loyaal,	
nauwkeurig,	rustig,	optimistisch,	vriendelijk,	zelf-
verzekerd, zorgzaam.

Hoe	ga	je	deze	kwaliteiten	inzetten	bij	de	
positieve	groepsvorming	van	je	klas?	 
Formuleer dit zo concreet mogelijk.

Verdieping
Bezinning



Stel samen met de leerlingen  
groepsregels op.

1. Bedenk van tevoren goed welke 
regels jij belangrijk vindt en zorg dat 
deze ook een plek krijgen.2. Bespreek met de leerlingen welk 
gedrag	er	bij	de	regels	hoort:	‘Hoe	
ziet deze regel eruit?’3. Check	of	iedereen	de	regels	
accepteert door ze te laten 
ondertekenen	of	een	vingerafdruk	
erbij te plaatsen.4. Let	op	je	eigen	voorbeeldgedrag!

Aandacht
maakt 
gehoorzaam 1 Groepsvorming (1)

Fase storming

Doen



Focus deze week bewust op het 
onderhouden	van	de	relatie	met	de	
leerlingen. Denk aan oogcontact maken, 
een	knipoog	of	knikje	geven	en	een	
positieve	opmerking	over	kleding	of	
haar maken. Laat de leerlingen op deze 
manier weten dat zij niet anoniem zijn,  
maar gezien worden. 
Bekijk	het	filmpje	van	‘silly	olympics’	
op	YouTube	over	het	belang	van	het	
gezamenlijk opstellen van groepsregels. 
Het	filmpje	is	overigens	ook	in	de	klas	te	
gebruiken om te laten zien waarom het 
opstellen	van	regels	zo	belangrijk	is!

Tip

De	tweede	fase	binnen	de	groepsvorming	wordt	
‘storming’	genoemd.	Een	goed	gekozen	naam,	want	
over	het	algemeen	‘stormt’	het	in	deze	fase	in	de	
klas.	Daarom	is	het	van	belang	om	in	deze	fase	
samen met de leerlingen aandacht te besteden aan 
de groepsregels. Door deze gezamenlijk op te stellen 
en	er	actief	aandacht	aan	te	besteden	worden	de	
regels	‘de	regels	van	de	groep’.	De	leraar	heeft	in	deze	
fase	vooral	de	taak	om	de	gemeenschappelijkheid	
binnen	de	groep	naar	voren	te	brengen:	‘Wat	vinden	
wij	als	juf/meester	en	als	groep	belangrijk?’	Het	
onderhouden	van	de	groepsregels	heeft	het	meeste	
effect	wanneer	ze	er	bij	een	conflict	direct	bij	gepakt	
worden.	Stilstaan	bij	wat	er	misging,	welke	regel	
daarbij	hoort	en	wat	de	gevolgen	zijn	van	‘het	niet	
houden aan de regel’ moeten dan centraal staan. 
Wanneer	de	leraar	in	deze	fase	van	de	groepsvorming	
bewust	aandacht	aan	de	leerlingen	geeft,	ongeacht	
hun	soms	negatieve	of	schreeuwerige	gedrag,	
zullen de leerlingen nog meer bereid zijn zich aan de 
groepsregels te houden.

Verdieping



Omdat	de	stormingsfase	veel	energie	
van jou kan vragen, is het goed om te 
zorgen dat je die energie hebt. Slaap goed, 
eet goed, bereid je lessen goed voor en 
bedenk	dat	deze	stormingsfase	over	het	
algemeen niet langer dan twee weken 
zal duren. Ga ook na waar jij energie 
van krijgt, zowel op je werk als privé. 
Besteed hier extra aandacht aan. Plan het 
desnoods	in	je	agenda!

Groepsvorming (2)
Fase storming

Wie of 
wat heeft 
het voor 
het zeggen 
vandaag?

Doen

1



Tijdens	de	stormingsfase	komt	er	beweging	in	de	
rangorde binnen de groep. Wie wordt de leider en 
wat	vinden	we	daarvan?	Wie	heeft	de	meeste	invloed	
binnen de groep en waar ligt de meeste macht? 
Het	is	een	onrustige	periode	die	gepaard	gaat	met	
conflicten,	opstootjes	en	ruzies.	Kinderen	kunnen	
zich	overschreeuwen	om	zich	als	leider	neer	te	zetten.	
Anderen gedragen zich clownesk om bewondering 
te oogsten. Ook zijn er kinderen die zich op de 
achtergrond	houden	en	zich	juist	passief	opstellen.	Zij	
wachten	tot	‘de	storm	weer	gaat	liggen’.	Voor	de	leraar	
is	de	stormingsfase	een	intensieve	periode	binnen	de	
groepsvorming. Er wordt aan alle kanten en op veel 
verschillende manieren om aandacht gevraagd. Dit 
kan veel energie vragen waardoor soms het gevoel 
ontstaat	dat	‘jezelf	voor	de	volle	100%	geven’	nog	niet	
voldoende is.

Bezinning
Welke leerlingen uit je klas herken je in de 
beschrijvingen	uit	het	gedeelte	‘Verdieping’?	
Probeer,	met	de	info	over	de	stormings	fase	in	
je	achterhoofd,	te	plaatsen	waarom	ze	zich	zo	
gedragen.

Verdieping



Wil	je	een	relatie	opbouwen	met	de	 
groep, dan maak je gebruik van je hart  
(zie	Verdieping):

1. Als	leraar	ben	je	gastheer/
gastvrouw. Begroet iedereen 
hartelijk,	houd	de	‘gangcultuur’	
buiten de klas.2. Stel	jezelf	strategisch	op	(bij	de	
deur) en maak een ontspannen en 
energieke indruk.3. Wees betrokken, benaderbaar, 
toegankelijk en vriendelijk.4. Durf	je	eigen	vergissingen	uit	te	
spreken	en	wees	authentiek.

2 Groepsvorming (3)
Fase storming

Volg je 
hart, 

want dat
... klopt!

Doen



1. De	deur	van	het	hoofd	focust	op	de	inhoud	van	
de	les	of	de	dag.	Dit	is	cognitief	gericht	en	spreekt	
met name het denken aan. 2. De	deur	van	het	hart	is	de	ingang	voor	relatie.	Je	
laat merken hoe blij je bent dat iedereen er weer is. 
De	focus	is	ervaringsgericht.	3. De deur van de handen richt zich op de manier van 
werken. Wat wordt er van jou verwacht deze dag? 
De	focus	is	handelingsgericht.	

Wees	je	bewust	van	deze	drie	‘deuren’	die	jou	gelegen-
heid	geven	om	binnen	te	komen	bij	een	groep!	

Wat ga je morgen vooral aandacht 
geven om meer grip op de groep te 
krijgen?	Is	dat	hoofd,	hart	of	handen?	
Maak dit met een collega concreet.

Bij het starten van een groep zijn 
er voor de leraar drie ‘deuren’ om 
bij een groep binnen te komen. 
Deze deuren zijn hoofd, hart en 
handen. 

Bespreken

Verdieping



Communiceren met leerlingen = luisteren 
naar de leerlingen. Besteed deze week 
bewust extra aandacht aan luisteren. 
Is	er	een	conflict?	

1. Luister naar beide	partijen.

2. Zeg wat je hoort en ziet.

3. Benoem de regel die is overtreden.

4. Laat	leerlingen	zo	veel	mogelijk	zelf	
met oplossingen komen.

5. Neem niet te snel genoegen met 
‘weet	ik	niet’.

Groepsvorming (4) 
Fase storming

Een goede 
leraar hoort 
ook wat een 

kind niet 
vertelt

Doen

2



1. Hoe handel je bij de eerste 
ordeverstoorder? 2. Hoe communiceer je met leerlingen  
die de regels overtreden?3. Hoe voorkom je dat het gedrag van een 
leerling jou persoonlijk raakt? 

Tijdens	de	stormingsfase	komen	er	over	het	algemeen	
veel	conflicten	voor.	Om	deze	(snel)	op	te	kunnen	
lossen is het belangrijk om goed te communiceren 
met de leerlingen. Bij een goed groepsklimaat hoort 
een	open	communicatie.	Hierbij	delen	leerlingen	
vaker persoonlijke dingen. Ook praten over wat er 
in	het	heden	gebeurt	of	ervaren	wordt	(‘hij	duwt’	
of	‘zij	doet	gemeen’)	horen	hierbij.	Bij	een	gesloten	
communicatie	wordt	het	verleden	erbij	gehaald	en	
wordt	er	meer	in	generalisaties	gesproken	(‘hij	zit	ook	
altijd	te	duwen’	of	‘	zij	doet	gemeen	en	dat	deed	ze	
ook al toen …’). Het is goed voor het groepsklimaat 
om	de	communicatie	niet	alleen	open,	maar	ook	
effectief	en	zinvol	te	laten	zijn.	Dit	stimuleert	het	
wederzijds vertrouwen binnen gesprekken. Het is 
daarom	belangrijk	een	conflict	zo	veel	als	mogelijk	
beschrijvend uit te spreken, gebruik te maken van de 
ik-boodschap en samen naar een oplossing te zoeken.  
De	stormingsfase	biedt	een	uitgelezen	kans	om	de	
leerlingen	te	leren	de	communicatie	open,	effectief	
en zinvol te maken. Uiteraard moet de leraar hier het 
voorbeeld in geven.

Bezinning

Verdieping



Zorg	ervoor	dat	alle	communicatiedraadjes	
via jou als spin in het web lopen. Als twee 
leerlingen zonder jouw toestemming 
overleggen	moet	je	dit	afkappen.	
Mogen de leerlingen dan niet onderling 
overleggen? Jazeker, maar dan heb je daar 
vooraf	opdracht	voor	gegeven.

Vraag	je	niet	steeds	af	wát	je	moet	zeggen	
(‘Ik	zie	dat	je	achterstevoren	zit,	Marcel,	zo	
kun je niet werken. Draai je om en maak 
straks een praatje in de pauze met Sem.’) 
als er onderling gepraat wordt zonder 
jouw	toestemming.	Het	is	belangrijker	dát	
je	er	iets	van	zegt	(‘Stop!’	of	‘Pardon!’).

3 Groepsvorming (5)
Fase norming 

Wees de 
spin

Doen



Om	de	leider	van	de	groep	positief	
te kunnen beïnvloeden, kan het 
handig zijn om een belangstellend 
gesprek met deze leerling te voeren 
over	zijn	of	haar	hobby’s.

In	de	normingsfase	wordt	bepaald	hoe	de	kinderen	in	de	groep	
met	elkaar	omgaan.	Een	jongen	zal	zich	niet	afvragen	of	hij	sterk	is,	
maar	of	hij	wel	de	sterkste	is	van	de	groep,	of	de	grappigste,	of	de	
intelligenste.	Als	een	leerling	uit	de	vorige	fase	(storming)	als	een	
‘aansteller’	tevoorschijn	is	gekomen	(in	de	beleving	van	de	groep),	
dan	wordt	het	lastig	om	dit	terug	te	draaien.	Het	gaat	in	deze	fase	
om	de	normen	die	de	groep	als	‘normaal’	gaat	zien.	Als	dit	naar	
jouw	idee	‘niet	normaal’	is,	blader	dan	door	naar	week	5.

Heb	jij	het	idee	dat	jij	de	spin	in	het	web	bent	of	lopen	er	allerlei	
communicatielijntjes	tussen	leerlingen	onderling	in	de	groep?	Denk	
aan seinen naar elkaar door oogcontact te maken. Hoe ervaren 
jouw	collega’s	deze	‘sein-lijnen’	tussen	kinderen	onderling?	Doen	zij	
hier	iets	aan	of	laten	ze	het	zo?

Verdieping

Tip Bespreken



Probeer deze week het gewenste 
positieve	gedrag	niet	alleen	te	benoemen	
en	te	belonen	(‘Wat	fijn	dat	Jort	en	
Harmen zo snel hun spullen hebben 
gepakt!	Ik	word	daar	blij	van!’).	Nog	meer	
impact	heeft	het	als	je	het	gewenste	
gedrag ook kunt laten zien door het 
letterlijk	voor	te	doen.	Ga	zelf	achter	
een	tafeltje	zitten	en	laat	de	kinderen	
zien	hoe	het	niet	moet	(eerst	iets	anders	
doen, rondkijken, praatje maken, beetje 
rommelen in je laatje, etc.) en hoe het 
wel	moet	(niet	rondkijken,	laatje	open,	
spullen pakken, boek open doen en in de 
starthouding	gaan	zitten).	Het	lijkt	heel	
simpel, maar sommige kinderen hebben 
deze voorbeelden nodig om te snappen 
wat	je	bedoelt	met:	‘Pak	snel	je	spullen!’

Maak	van	het	gewenste	gedrag	foto’s,	
bespreek deze met de kinderen en hang 
ze op in het lokaal.

Groepsvorming (6)
Fase norming 

They don’t care 
how much you 

know, they want 
to know how 

much you care!

Doen

3



Als	je	het	idee	hebt	dat	een	of	meerdere	leerlingen	gaan	
bepalen wat de groepsnormen zijn en er zo een onveilig 
klimaat ontstaat, dan moet je de natuurlijke route van 
forming	–	storming	–	NORMING	veranderen	in	forming	
–	NORMING	–	storming.	In	deze	route	laat	jij	als	leraar	
zien wat jouw gewenste normen zijn. Je waardeert 
nadrukkelijk gewenst gedrag en keurt het ongewenste 
gedrag	af.	Houd	hier	rekening	mee	in	groepen	die	de	
natuurlijke	neiging	hebben	om	zelf	ongewenst	leiding	te	
nemen. 

Verdieping



Het	staat	in	geen	enkele	reken-	of	
taalmethode, maar opvoeddoelen horen 
bij iedere les. Houd er rekening mee dat 
veel leerlingen niet direct naar jou kijken 
als je uit wilt gaan leggen. Oogcontact is 
wel	een	voorwaarde	om	jouw	instructie	
te kunnen volgen en voor jou om te kijken 
of	jouw	boodschap	ook	echt	landt.	Zet	op	
het	bord	het	woord	ROVER	en	zeg	dat	‘we	
met elkaar’ daar hard aan gaan werken: 
R	=	rechtop	zitten,	 
O = ogen en oren open,  
V = vragen stellen,  
E = even knikken dat je het hebt begrepen, 
R = reageren.  

Bij	al	deze	letters	kun	je	concreet	laten	
zien hoe dit eruit ziet.

4 Groepsvorming (7)
Fase norming  

Als het 
niet vanzelf 

gaat

Doen



Zet je smartphone achter in de klas 
en	maak	een	film	van	ongeveer	tien	
minuten. Bekijk deze alleen en maak 
twee kolommen: HOUDEN ZO en 
AANPAKKEN. Je kunt zowel naar 
gedrag	van	jezelf	als	de	leerlingen	
kijken. Vraag aan een collega om dit 
ook	bij	zijn/haar	les	te	doen.	Wissel	
de opnames uit en vul voor elkaar de 
twee	kolommen	in!

Of	het	‘goed’	gaat	in	je	groep	is	niet	alleen	maar	een	kwes-
tie	van	gevoel.	De	volgende	vier	vragen	kunnen	hierbij	als	
graadmeter worden gebruikt: 

1. Blijven	de	kinderen	op	hun	plaats	zitten?	

2. Kunnen	ze	vijftien	minuten	stil	zijn	en	luisteren 
naar jou? 

3. Gaan ze snel aan het werk? 

4. Blijven ze ook aan het werk?

Als	je	een	of	meerdere	vragen	met	‘nee’	hebt	beantwoord,	
moet je goed nadenken welk gedrag je graag zou willen 
zien.	De	regel	‘In	dit	lokaal	gedragen	wij	ons	normaal!’	bete-
kent	voor	kinderen	dat	ze	gewoon	hun	potlood	tijdens	jouw	
instructie	mogen	slijpen,	naar	hun	vriendin	mogen	seinen	
tijdens	een	kringgesprek	of	met	een	ander	groepje	verderop	
hard roepend kunnen overleggen … Sommige groepen ver-
langen	nadrukkelijk	om	uitleg	bij	het	begrip	‘normaal’.	Dat	is	
overigens gewoon jouw taak als opvoeder. Je kunt ook niet 
verwachten dat alle groepen even handig zijn met rekenen 
of	uitblinken	in	taal.

Bespreken

Verdieping



De hele dag waarschuwen kost veel 
energie!	Je	wilt	straf	geven	voorkomen.	
Maak vandaag zo veel gebruik van non-
verbale	communicatie	om	storend	gedrag	
te beïnvloeden:

1. Onderbreek je verhaal opeens en 
kijk naar je bureau.2. Hetzelfde	als	1,	maar	nu	kijk	je	de	
leerling aan.3. Loop	tijdens	je	verhaal	in	de	richting	
van de leerling en pauzeer opeens.4. Hetzelfde	als	3,	maar	nu	kijk	je	de	
leerling aan.5. Hetzelfde	als	4,	maar	nu	leg	je	ook	
een hand op zijn schouder.

Als	het	allemaal	geen	effect	heeft,	ga	dan	
na	schooltijd	in	gesprek	met	de	leerling	
terwijl jullie samen het lokaal opruimen.

Groepsvorming (8)
Fase norming  

Handen 
omhoog en 
schiet eens 
in de lach!

Doen

4



Bespreek	met	je	collega’s	(tijdens	een	
teambijeenkomst) de volgende stelling over 
gedrag van leerlingen: Wat aandacht krijgt 
groeit, wat je negeert gaat woekeren. 

Als	je	op	afstand	een	leerling	beloont,	kan	iedereen	
het	horen	en	heeft	het	veel	effect.	
Corrigeren kun je beter doen als je dicht bij de leerling 
staat,	omdat	dit	meer	impact	heeft	en	je	daarmee	het	
risico van verkeerde aandacht van de groep voorkomt. 
Waar je voor op moet passen, is het ontstaan van 
knellende	patronen	in	de	interactie	met	een	leerling.	
Iedere	keer	als	jij	de	grens	aangeeft	(‘Dit	is	de	laatste	
keer	dat	je	door	de	klas	praat!’)	en	Timon	reageert	
opstandig	(‘Ik	ben	toch	niet	de	enige?’)	moet	je	
proberen	je	primaire	reactie	uit	te	stellen.

Bespreken

Verdieping



Je wilt dat kinderen luisteren naar je 
instructie,	aan	het	werk	gaan	en	elkaar	
niet storen. Je kunt niet steeds bezig 
zijn	om	kinderen	aan	specifieke	regels	
te herinneren. Wat moet je doen als 
kinderen	op	hun	tafel	schrijven,	‘houd	je	
bek’	zeggen,	grappig	scheel	gaan	zitten	
kijken, etc.? Als je niet zeker weet wat je 
moet	doen,	dan	zeg	je:	‘Zo	wil	ik	het	(niet)	
hebben!’	Wat	de	specifieke	regels	zijn,	
dat zoek je dan nog wel uit, maar op dat 
moment moet je gewoon een beslissing 
nemen en gelden jouw regels. 
Als je minder aandacht wilt geven aan 
het ongewenste gedrag, maar juist wilt 
belonen wat goed gaat, denk dan aan: 

1. Beloon snel.

2. Beloon	op	maat	(een	vriendelijke	
knipoog	of	een	duim	omhoog	
kunnen prima zijn).3. Beloon niet alles, maar vooral 
bijzondere	prestaties.

5 Groepsvorming (9)
Fase performing

Nu moet 
er gewerkt 

worden!

Doen



Bespreek	met	je	(duo-)collega	de	stelling:	
Als je kleine dingen groot maakt,  
krijg je minder grote dingen.

Motivatie	lijkt	een	ongrijpbaar	begrip:	het	is	er	of	het	
is	er	niet.	Je	kunt	er	als	leraar	invloed	op	uitoefenen	
door leerlingen te belonen. Maar leerlingen vergeten 
dat je 10.000 vlieguren moet maken om ergens  
goed	in	te	kunnen	worden.	Oefenen	is	gewoon	niet	
altijd	leuk	en	daarom	moet	je	het	gewoon	doen	…	
‘Omdat	ik	het	zeg!’	
Als	leerlingen	ergens	intrinsiek	voor	gemotiveerd	zijn	
(het	uit	zichzelf	graag	leren),	dan	kan	een	beloning	een	
averechts	effect	hebben:	leerlingen	gaan	het	gedrag	
als extrinsiek gestuurd ervaren en hebben zo het 
gevoel	minder	autonomie	te	hebben,	wat	een	negatief	
effect	kan	hebben	op	de	motivatie.	Uiteraard	is	het	
geven	van	complimenten	als	feedback	nooit	verkeerd,	
maar	waak	ervoor	dat	je	bijvoorbeeld	punten	of	
stickers	geeft	voor	iets	waarvoor	een	leerling	al	zeer	
gemotiveerd	is	van	zichzelf.

Bespreken

Verdieping



De	relatie	tussen	een	leraar	en	een	leerling	
wordt sterk beïnvloed door de nabijheid 
van de leraar. Voer de komende week een 
of	meer	van	onderstaande	acties	bewust	
uit. 

• Zeg aardige dingen over het werk 
van leerlingen. Wees eerlijk en 
oprecht in wat je zegt.

• Help	een	leerling	als	hij	of	zij	iets	
niet begrijpt.

• Beantwoord de vragen van 
leerlingen.

• Maak plezier met de klas.

Bespreek met de leerlingen hoe zij dit 
hebben	ervaren.	Wat	vonden	ze	prettig,	
wat	niet?	Laat	de	positieve	reacties	
binnenkomen en ga aan de slag met wat 
beter zou kunnen. 

6 Leerlingpercepties 
(1)

“De beste leraar 
is hij die het 

meeste van 
zijn leerlingen 

opsteekt.”
(Jean De Boisson)

Doen



Leg	de	actiepunten	van	‘Doen’	voor	aan	
een	collega.	Laat	hem/haar	één	punt	uit-
kiezen waar jij volgens deze collega sterk 
in bent. Laat ook één punt uitkiezen waar 
jij volgens deze collega het meest aan 
moet werken. Komt dit overeen met de 
reacties	van	de	leerlingen?	Bedenk	wat	je	
hier concreet mee gaat doen. 

De komende weken staat het onderwerp 
‘leerlingpercepties’	centraal:	het	onderwijs	vanuit	het	
perspectief	van	de	leerling.	Vaak	probeert	een	leraar	
van	alles	om	de	motivatie	van	leerlingen	te	vergroten	of	
goed	te	houden.	Interessante	lessen	of	leuke	projecten	
zijn	voorbeelden	hiervan.	Toch	blijkt	uit	onderzoek	
dat	een	goede	leraar-leerlingrelatie	(LLR)	de	grootste	
invloed	heeft	op	de	motivatie	van	kinderen.	Een	goede	
LLR	zorgt	op	zowel	cognitief	als	sociaal	gebied	voor	veel	
succes.	Deze	relatie	wordt	het	meest	beïnvloed	door	de	
nabijheid van de leraar. Het gaat hierbij om de warmte 
en	openheid	die	van	de	juf	of	meester	uitgaat.	Deze	
houding zorgt ervoor dat een leerling veel meer bereid 
is	deel	te	nemen	op	school.	Toch	wordt	de	LLR	over	het	
algemeen	belicht	vanuit	het	perspectief	van	de	leraar.	
Dat is onterecht. De leerlingen kunnen heel anders 
tegen	woorden	of	gebeurtenissen	aankijken.	Een	leraar	
kan	wel	het	idee	hebben	dat	hij	of	zij	goed	handelt	of	
dat problemen goed worden opgelost, maar een leerling 
kan daar heel anders over denken. 

Verdieping

Bespreken



De	relatie	tussen	een	leraar	en	een	
leerling wordt niet alleen versterkt door 
de nabijheid van de leraar. Ook de mate 
waarin de leraar de autonomie van de 
leerlingen ondersteunt is van groot belang. 
Voer daarom de komende week bewust 
een	of	meer	van	onderstaande	activiteiten	
uit.

• Laat de leerlingen verschillende 
soorten opdrachten doen.

• Laat leerlingen kiezen waar ze 
zitten.

• Voer samen met de leerlingen 
opdrachten uit.

• Laat leerlingen eigen werk kiezen.

Bespreek met de leerlingen wat hun 
ervaringen zijn. Is het voor herhaling 
vatbaar? Hoe ga je verder met dat wat je 
hoort van de leerlingen?

7 Leerlingpercepties 
(2)

“Een leraar 
moet met de 

hersenen van 
zijn leerlingen 

kunnen denken.” 
(S.W.F. Margadant)

Doen



• Welke	intrinsieke	motivatie	
zorgt ervoor dat jij dit werk 
doet? Wat zien de leerlingen 
daarvan terug?

• Hoe laat jij jouw leerlingen 
weten dat ze hun eigen 
keuzes en interesses mogen 
nastreven?

Leerlingen	leren	vaak	voor	een	cijfer	of	een	beoordeling	
en	niet	omdat	ze	het	zelf	graag	willen.	Het	leren	heeft	
echter	het	meeste	effect	wanneer	de	motivatie	om	te	
werken	van	binnenuit	komt	(intrinsiek).	Leren	voor	iets	
van	buitenaf	(extrinsiek)	heeft	geen	groot	leereffect.	
Werken	voor	een	beloning	is	dus	minder	effectief	
dan	werken	omdat	je	het	zelf	wilt.	Een	goede	leraar-
leerlingrelatie	(LLR)	is	belangrijk	voor	de	motivatie	
van	leerlingen	(zie	vorige	week).	De	leraar	kan	iets	in	
de leerlingen losmaken waardoor zij denken: dit wil ik 
graag	doen	of	leren!	Dat	is	echter	wel	een	voorbeeld	van	
extrinsieke	motivatie	van	leerlingen;	het	leren	komt	niet	
van binnenuit. Een autonomie-ondersteunend klimaat 
in	de	klas	zorgt	juist	voor	de	intrinsieke	motivatie	van	de	
leerlingen.	Het	gaat	hier	om	een	sfeer	in	de	klas,	waarbij	
de leraar de leerlingen laat weten dat ze hun eigen 
keuzes en interesses mogen nastreven.

Bezinning

Verdieping



Ga deze week bewust om met de manier 
waarop	je	leerlingen	complimenten	geeft	
en de manier waarop je hen corrigeert.
Let daarbij op het volgende:
• Een compliment voor een leerling 

mag door iedereen gehoord worden. 
Schroom niet om goed gedrag in het 
zonnetje	te	zetten	waar	iedereen	bij	
is. Let op: Een onterecht of overdreven 
compliment bouwt de sfeer niet op, 
maar breekt af.

• Een	correctie	moet	in	eerste	instan-
tie	juist	niet door iedereen gehoord 
worden. Maak oogcontact, probeer 
eerst	non-verbaal	te	corrigeren	of	
loop naar de leerling toe.

8 Leerlingpercepties  
(3)

Geef een 
compliment 
dat iedereen 

kan horen, 
maar corrigeer 

persoonlijk

Doen



Verdiep	je	in	het	effect	van	lichaamstaal	op	
jezelf	en	je	omgeving.	Amy	Cuddy	heeft	hier	
veel onderzoek naar gedaan, bijvoorbeeld 
naar	het	effect	van	lichaamstaal	op	jezelf	en	
je omgeving. Zoek maar eens op internet en 
doe	er	je	voordeel	mee!

Het complimenteren en corrigeren van leerlingen is 
een hele kunst. Een leraar die belangstelling toont 
(relatie)	voor	de	manier	waarop	een	leerling	de	
taak	aanpakt	(autonomie)	versterkt	daarmee	het	
zelfvertrouwen	(competentie).	De	wijze	waarop	
complimenten	worden	gegeven	of	leerlingen	
worden gecorrigeerd is hierbij van belang. Niet 
alle complimenten bouwen op. Soms kunnen ze 
nietszeggend	zijn	of	zelfs	onterecht.	Wanneer	er	te	
veel complimenten worden gegeven, verliezen ze 
hun	kracht.	Een	goed	compliment	geeft	een	leerling	
zelfvertrouwen	en	motiveert	gewenst	gedrag.	Dit	
mag daarom gerust door andere leerlingen worden 
gehoord.	Bij	een	correctie	is	dat	in	eerste	instantie	
niet	het	geval.	Door	oogcontact	te	maken	of	non-
verbaal te waarschuwen, voorkom je onrust in 
de klas. Je lichaamstaal is bij het corrigeren van 
leerlingen daarom belangrijk. Wanneer je bijvoorbeeld 
van	een	zittende	houding	naar	een	staande	houding	
gaat, zul je de aandacht trekken waardoor oogcontact 
mogelijk wordt. Ook ben je in een staande houding 
groter, waardoor je onbewust meer gezag uitstraalt. 
Je	lichaamstaal	zegt	soms	veel	meer	dan	woorden!

Leestip

Verdieping

Stel voor dat jij de leerling 
bent die je moet corrigeren. 
Hoe zou je dan willen dat dit 
gedaan wordt?

Bezinning



Een belangrijke basisvaardigheid is het 
kennen	van	de	emotionele	woordenschat.	
Schrijf/teken	de	vijf	basisemoties	(bang,	
blij,	boos,	bedroefd,	beschaamd)	op	grote	
vellen	papier.	Laat	bij	iedere	emotie	zo	
veel	mogelijk	synoniemen	bedenken.	
Schrijf	alle	gevonden	woorden	op	de	
vellen papier en hang deze in de klas. 
Door	te	oefenen	met	de	emotionele	
woordenschat	geef	je	leerlingen	
handvatten	om	hun	emoties	op	een	
verbale	manier	te	uiten.	Dit	kan	heftige	
uitingen	van	emoties	verminderen	of	 
zelfs	oplossen.	

Ga deze week met een leerling in gesprek 
en	probeer	de	emotie	achter	het	gedrag	
te ontdekken. Hoe zit het trouwens 
met	jouw	eigen	emoties	in	reactie	op	
probleemgedrag van leerlingen?

Omgaan met 
emoties (1)

“I can is 100 
times more 

important 
than IQ.” 

(Robin Sharma)

Doen

9



‘SEL.	Sociaal-emotioneel	leren	als	basis’	
door Kees van Overveld.

Er	zit	altijd	een	kleine	waarheid	achter	‘grapje’,	een	
kleine	emotie	achter	‘het	boeit	me	niet’	en	een	kleine	
pijn	achter	‘het	is	oké’.	Wanneer	kinderen	niet	in	staat	
zijn	hun	emoties	te	verwoorden,	zoekt	de	emotie	een	
andere uitweg, bijvoorbeeld in woedeaanvallen, agressie 
of	verdriet	en	soms	zelfs	in	sociale	isolatie.	Het	is	
daarom	belangrijk	om	kinderen	emotietaal	aan	te	leren	
en	met	hen	te	oefenen	met	het	gebruik	van	emotietaal.	
Wanneer	de	emotionele	woordenschat	groeit,	kan	
de leerling steeds beter duidelijk maken wat hij vindt, 
voelt	en	wil.	Door	emoties	te	verwoorden	ontstaat	er	
duidelijkheid	naar	de	leerling	zelf	en	de	omgeving.	

Leestip

Verdieping



Wanneer	leerlingen	emotietaal	beheersen,	
moeten	zij	ook	leren	om	dit	in	te	zetten.	
Dit kan bijvoorbeeld door een rollenspel 
of	door	het	bekijken	van	een	filmpje.	Als	
leraar	ben	je	zelf	het	beste	voorbeeld/
rolmodel.
Bekijk	het	filmpje	‘Fishing	with	Sam’	op	
YouTube.	Bespreek	bij	de	personages	wat	
hun	emoties,	gevoelens	en	gedrag	zouden	
kunnen zijn en wat de leerlingen hiervan 
vinden. Zouden de personages ook anders 
kunnen reageren? Zo ja, hoe?

10

Je boos 
voelen mag … 

Doen

Omgaan met 
emoties (2)



Praat met elkaar over de opdracht van vori-
ge	week.	Is	het	gelukt	om	de	emotie	achter	
het gedrag van de leerling te ontdekken? 
Waardoor	lukte	het	wel	of	juist	niet?

Bij	het	oplossen	van	conflicten	zijn	er	grofweg	drie	moge-
lijkheden: 

1. Weglopen

2. Vechten

3. Het	conflict	aangaan

Op	lange	termijn	is	alleen	de	derde	optie	succesvol.	Bij	
deze	aanpak	is	er	aandacht	voor	emoties	van	jezelf	en	de	
ander,	zelfverzekerdheid	en	openheid.	Het	kennen	van	
emotietaal	vormt	de	basis,	maar	is	niet	voldoende.	De	leer-
ling moet het ook kunnen toepassen. 
Hiervoor	is	het	belangrijk	dat	de	leerling	zichzelf	kent,	
fysieke	signalen	(zoals	snelle	hartslag,	buikpijn,	gespannen	
spieren)	opmerkt	en	hierop	kan	anticiperen.	Durven	en	
kunnen ze deze gevoelens onder woorden brengen tegen 
de ander? Wanneer leerlingen hiertoe in staat zijn en dus 
besef	van	zichzelf	hebben,	houdt	dit	ook	in	dat	zij	hun	
gedrag	hierop	kunnen	afstemmen.	Een	fysiek	agressieve	
uiting	van	woede	kan	worden	omgezet	in	een	verbale	uiting	
van	boosheid.	Hierdoor	is	de	leerling	in	staat	zijn	emoties	
te reguleren. 

Bespreken

Verdieping



Analyseer	jouw	gedrag	ten	opzichte	
van	een	‘lastige’	leerling.	Dit	kun	je	
bijvoorbeeld doen door een deel van je 
les	op	te	nemen	met	je	telefoon.	Hoe	
reageer jij op deze leerling? En waar komt 
deze	reactie	vandaan?	Vul	voor	jezelf	het	
GGGG-model in. 
Beschrijf	de	situatie.	

• Wat gebeurde er?
• Wat waren jouw gedachten?
• Wat was jouw gevoel?
• Wat was jouw gedrag?

Bekijk jouw antwoorden op de 
bovenstaande vragen. Wat is je ideaal? 

11 Omgaan met 
emoties (3) 
Het GGGG-model

Feelings are 
just visitors, 

let them come 
and go

Doen



Wat	heeft	het	invullen	van	het	GGGG-
model jou gebracht? Zet dit model ook 
in bij een leerling. Bespreek met een 
collega	wat	dit	heeft	opgeleverd.	

Emoties	kunnen	sterke	impulsen	geven	en	tot	directe	
actie	leiden.	Pas	als	we	bewust	en	rationeel	met	onze	
gevoelens omgaan, ontstaat controle over ons hande-
len.	Dat	kost	echter	wel	tijd:	denktijd	en	inspanning	is	
nodig	om	niet	direct	vanuit	emotie	te	handelen.	Het	
GGGG-model helpt om inzicht te krijgen in processen 
van Gebeurtenis via Gedachte en Gevoel naar Ge-
drag	(en	eventueel	Gevolg).	Gedachten	en	gevoelens	
beïnvloeden	het	gedrag.	Het	GGGG-model	geeft	niet	
alleen inzicht in, maar vooral ook controle over dat 
wat er is gebeurd. Ook biedt het een opening om het 
gedrag te veranderen. 

Bespreken

Verdieping



Gemoetiveerd!
Als	je	gemotiveerd	bent,	gaat	werken	
vanzelf.	Maar	als	je	‘gemoetiveerd’	
bent	omdat	je	denkt	dat	de	taak	lastig	
is, probeer je deze uit de weg te gaan. 
Je krijgt last van uitstelgedrag. Bewust 
of	onbewust	proberen	leerlingen	
vervelende	ervaringen	van	gisteren	(lastige	
rekenopgave, ingewikkelde spelling) te 
voorkomen, door eenvoudig niet aan 
hun werk te beginnen. Zo voorkomen 
ze	teleurstellingen!	Het	geheugen	heeft	
de opgedane ervaring opgeslagen en 
deze	komt	als	vanzelf	terug	bij	het	zien	
van de taak. De leerling onderneemt wel 
pogingen, maar is zo weer met iets anders 
bezig.	Hij	heeft	niet	echt	het	gevoel	dat	
hij	grip	heeft	op	de	taak.	Je	ziet	dan	vooral	
niet-taakgericht gedrag ontstaan.

12 Niet-taakgericht 
gedrag (1)

Plan je 
uitstelgedrag. 

Kun je lekker 
doen waar je 

zin in hebt!

Verdieping



Bij welke klus duikt bij jou vooral uitstelgedrag de 
kop	op?	Probeer	(1)	na	te	denken	hoe	het	komt	
dat	zulke	klussen	voor	jou	als	volwassene	zo	lastig	
zijn	om	gewoon	te	gaan	doen	en	(2)	te	begrijpen	
hoe	lastig	het	voor	een	kind	is	om	hier	grip	op	te	
krijgen.

Probeer deze week bij één leerling te noteren 
hoe het niet-taakgerichte gedrag eruit ziet. 
Probeer	de	leerling	te	observeren	tijdens:

• het	pakken	van	het	werk	(boek	is	kwijt,	
potlood is gebroken)

• tijdens	de	instructie	(bewerkt	
paperclipjes, tekent poppetjes)

• tijdens	het	opstarten	(moet	naar	de	
wc, staart naar buiten)

Welke geschiedenis zou er achter dit niet-
taakgerichte	gedrag	kunnen	zitten?

Bezinning

Doen



Om niet-taakgericht gedrag te kunnen 
begrijpen, is het belangrijk om te weten 
wat de oorzaak hiervan is. Om herhaling 
van	een	faalervaring	te	voorkomen,	is	het	
handig	om	niet	te	beginnen	aan	die	taak!	
Als kinderen het idee hebben dat het ze 
gaat lukken, dan zullen ze eerder aan de 
slag gaan en ook aan het werk blijven als 
het even tegenzit. Attributies	(de	redenen	
die	je	bedenkt	of	iets	wel	of	niet	gaat	
lukken)	geven	informatie	over	de	vraag	
in	hoeverre	de	leerling	denkt	zelf	al	dan	
niet invloed te hebben op zijn werk. De 
leerling kan denken dat hij het nooit gaat 
leren omdat hij dom is. Als de opdracht 
dan gemaakt moet worden, is het steeds 
die	oude	informatie	(emotie)	die	beslist	om	
niet aan het werk te gaan.

13 Niet-taakgericht 
gedrag (2)

I can 
do it! 

Verdieping



Jouw	communicatie	wordt	voor	40%	bepaald	
door de klank en de kleur van jouw stem. 
Ben	jij	je	bewust	van	het	verschil	in	‘klank	en	
kleur’	tussen	de	leerling	die	jou	energie	geeft	
en de leerling die jou veel energie kost? Ga 
in gesprek met een collega en probeer het 
verschil eens onder woorden te brengen.

Ga met een leerling in gesprek om te horen 
wat	hij	of	zij	als	oorzaak	ziet	van	het	niet-
taakgerichte	gedrag.	De	attributies	van	leerlingen	
verschillen	nogal	en	kunnen	intern	of	extern	
worden gelegd.
Intern: ik kan gewoon niet rekenen, ik snap het 
nooit, ik kan mij niet goed concentreren, etc.
Extern:	de	sommen	zijn	veel	te	moeilijk,	de	juf	
kan niet uitleggen, de stagiaire kan geen orde 
houden, etc.

Je	begrijpt:	als	de	oorzaak	van	het	falen	
(negatief)	ook	bij	jezelf	(intern)	wordt	gelegd,	
dan	valt	het	niet	mee	om	gemotiveerd	aan	het	
werk	te	gaan	en	te	blijven!	In	deze	fase	is	het	in	
de	eerste	plaats	belangrijk	om	deze	emotie	die	je	
ziet	of	hoort	serieus	te	nemen.	Emoties	kunnen	
het	leren	aanjagen	of	afremmen!

Bespreken

Doen



Om kinderen meer grip te laten krijgen op 
hun taak, is een leraar nodig die responsief 
is. Het tegenovergestelde is in dit geval 
niet	handig:	de	directieve	aanpak.	‘Nee,	
dat	moet	je	zo	doen!’	In	dit	voorbeeld	is	
de	intonatie	niet	hoorbaar	en	ook	het	
gezicht	van	de	juf	ontbreekt,	maar	je	kunt	
wel raden wat de klankkleur is … Probeer 
aan	te	sluiten	bij	de	emotie	die	je	ziet	door	
die	te	benoemen:	‘Het	lijkt	alsof	je	het	
lastig	vindt,	zullen	we	er	eens	samen	naar	
kijken?’ Verandering bij de leerling treedt 
pas op als hij weer ervaart dat hij invloed 
uit	kan	oefenen	op	het	resultaat.

14 Niet-taakgericht 
gedrag (3)

Connectie  
in plaats van 

correctie

Verdieping



Spreek	met	je	collega	af	om	vijf	minuten	van	
je	klassikale	instructie	op	te	nemen	en	deze	
samen	te	bespreken.	Kijk	of	je	vooral	responsief	
(vragend)	of	meer	directief	(stellend)	instructie	
geeft.	Het	gaat	niet	om	goed	of	fout,	maar	om	
bewustwording!

Roep	de	leerling	(die	niet-taakgericht	gedrag	
vertoont)	bij	je	aan	de	instructietafel	en	help	hem	
om weer grip te krijgen op het resultaat door vragen 
te stellen als:

• Wat was ook alweer de opdracht?
• Hoeveel sommen moest je maken?
• Hoeveel	sommen	mag	je	fout	maken	of	

hoeveel denk je er goed te gaan maken?
• Hoe	kun	je	deze	som/taak	het	beste	doen/

oplossen/aanpakken?
• Hoeveel	tijd	heb	je	nodig?

Als	je	deze	responsieve	instructie	verschillende	
keren herhaalt, zal de leerling weer grip krijgen op 
zijn	werk.	De	meeste	kans	van	slagen	heeft	deze	
aanpak als je de leerling in kunt laten zien dat hij 
invloed	heeft	op	het	succes	van	vandaag.

Bespreken

Doen



1. Zorg	dat	je	altijd	als	eerste	in/bij	je	
lokaal bent. Jij ontvangt de kinderen 
en	niet	andersom!2. Jongens willen de pikorde weten. 
Gebruik daarom je lengte, laat 
zien dat het hele lokaal van jou 
is	en	loop	door	het	lokaal	tijdens	
instructiemomenten.	Oogcontact	
en	dichtbij	komen	maken	indruk!3. Jongens	zijn	fysiek	ingesteld.	
Geef	ze	gerust	een	letterlijke	
schouderklop	of	leg	een	hand	op	
hun schouder om hun aandacht te 
vangen.

15 Jongensgedrag (1)

Ik ben de 
sterkste!

Doen



Jongens willen weten hoe zij scoren in de 
pikorde van de groep. Ze komen het lokaal 
binnen	met	een	‘verticale	bril’:	wie	is	hier	
de snelste, de grappigste en de sterkste? 
Daarbij	schatten	ze	zichzelf	meestal	sneller	
en	sterker	in	dan	ze	in	werkelijkheid	zijn!	
Het belangrijke hormoon testosteron helpt 
jongens	om	voor	zichzelf	op	te	komen	en	
competitief	te	zijn.	Jongens	scoren	vaak	
beter als ze iets op het laatste moment 
moeten doen en als er gezonde concur-
rentie	is.	Ook	meten	jongens	graag	hun	
fysieke	krachten	en	komen	met	z’n	drieën	
tegelijk naar binnen, om iemand vervolgens 
te vloeren. Beoordeel niet alles als vechten, 
meestal is het stoeien. Ontneem jongens 
dat	fysieke	contact	niet,	het	is	voor	hen	heel	
belangrijk.

• ‘Boys	&	girls.	Strategieën	voor	
onderwijs aan jongens en meisjes in het 
basisonderwijs’ door Michael Gurian, 
Kathy	Stevens	en	Kelley	King.

• ‘Jongens.	Hoe	voed	je	ze	op?’	door	
Steve Biddulph.

Leestip

Verdieping



Omdat jongens pas een handleiding 
gaan lezen als iets echt niet werkt, kan 
het handig zijn om juist daarvan gebruik 
te maken. Meestal is de les als volgt 
opgebouwd:	uitleg	–	werken	–	bespreken	
–	opruimen.	Draai	de	volgorde	van	uitleg	
en werken eens om. Laat alle kinderen 
eerst kijken wat de bedoeling is, wat er 
precies gemaakt moet worden. Ze mogen 
dan	starten	(het	gaan	proberen)	en	zeg	dat	
je	(als	dat	nodig	blijkt)	na	10-15	minuten	
uit gaat leggen. Grote kans dat de jongens 
die het moeilijk vinden nu meer bereid 
zijn om te luisteren naar de uitleg. Loop 
tijdens	deze	10-15	minuten	wel	rond	om	
vooral die jongens in de gaten te houden 
die	lijden	aan	‘zelfoverschatting’!	Je	kunt	
ze adviseren om straks hun aanpak te 
vergelijken	met	die	van	jou	of	andere	
kinderen …

16 Jongensgedrag (2)

Snap ik 
allang!

Doen



Bespreken

Jongens	lijden	aan	zelfoverschatting.	Ze	hebben	een	minder	
goed beeld van hun mogelijkheden en beperkingen. Van 
nature zijn jongens geneigd tot een zekere mate van arrogan-
tie.	In	sommige	culturen	worden	jongetjes	als	prinsjes	be-
handeld. Wij vinden dat zulke jongens al snel onuitstaanbare 
ventjes worden met wie je niet graag te maken hebt. Het is 
belangrijk	om	ook	hun	te	leren	om	bescheiden	te	zijn,	sorry	
te zeggen, hun best te doen om anderen te helpen. 
Risico	durven	nemen	heeft	ook	mooie	kanten!	Jongens	pro-
beren graag nieuwe dingen uit, hebben plezier in ontdekken 
en	krijgen	zelfvertrouwen	om	iets	onmogelijks	onder	de	knie	
te	krijgen.	Daarbij	vertillen	ze	zich	weleens	en	overschreeu-
wen	zichzelf.	Ze	hebben	geen	behoefte	om	eerst	te	luisteren,	
want	ze	‘snappen	het	toch	allang’.	Ze	lezen	zeker	geen	hand-
leiding, maar doen dat pas als iets echt niet lukt.
Deze	neiging	tot	zelfoverschatting	heeft	ook	te	maken	met	
de	sterke	behoefte	aan	autonomie.	Als	jou	wordt	gevraagd	
of	je	dat	‘helemaal	alleen	hebt	gedaan’,	dan	is	het	prettig	om	
daar	‘ja’	op	te	kunnen	zeggen!	Het	is	dan	ook	niet	zo	verwon-
derlijk	dat	verreweg	de	meeste	zelfstandige	ondernemers	
(zzp’ers)	mannen	zijn!

Spreek	met	een	collega	af	om	de	instruc-
tie	een	aantal	keer	niet	direct	te	geven,	
maar	pas	nadat	de	leerlingen	het	zelf	
hebben geprobeerd. Bespreek hoe dit is 
gegaan!

Verdieping



1. Het uitpraten van ruzies tussen 
jongens	kan	een	flink	deel	van	je	
kostbare	tijd	in	beslag	nemen.	Laat	
de	betreffende	jongens	het	samen	
op	de	gang	uitzoeken	en	geef	ze	de	
opdracht om niet eerder terug te 
komen voordat het is opgelost.2. Tijdens	de	instructie,	maar	ook	
tijdens	het	werken,	blijven	veel	
leraren praten, praten, praten … 
Kinderen kunnen niet denken als jij 
praat!	Let	daar	eens	op	de	komende	
week.3.	 Wil	je	na	schooltijd	een	goed	
gesprek hebben met een jongen? 
Ruim dan samen het lokaal op en 
praat intussen over de dag en maak 
je punt.4. Regels	als	‘In	dit	lokaal,	gedragen	wij	
ons normaal’ zijn vooral woorden. 
Maak	door	middel	van	foto’s	je	
klassenregels visueel. 

17 Jongensgedrag (3)

Een goede leraar 
haalt het beste 
uit kinderen in 

plaats van ze vol 
te stoppen

Doen



Vrouwen gebruiken per dag doorgaans drie keer 
zoveel woorden als mannen. Dat is begrijpelijk als 
we weten dat er structurele verschillen zijn tussen 
de hersens van vrouwen en mannen. Bij mannen 
liggen de taalverwerkingsgebieden centraal in 
de	linkerhersenhelft,	terwijl	vrouwen	in	beide	
hersenhelften	meerdere	taalverwerkingsgebieden	
hebben. Ook het vermogen om gedrag te 
motiveren	met	woorden	gaat	meisjes	beter	af	
dan jongens. Als je vraagt waarom er gevochten 
werd op het plein, dan kunnen jongens daar 
hun schouders over ophalen en niet veel meer 
zeggen	dan:	‘Hij	begon	…’	Ook	als	je	vraagt	
hoe	iets	is	uitgerekend	(verwoorden	vind	je	bij	
rekenen immers belangrijk), dan is het antwoord 
vaak:	‘Gewoon,	in	m’n	hoofd	…’	De	vooral	talige	
basisschool	is	in	eerste	instantie	meer	geschikt	
voor	meisjes!

Op de site www. laukwoltring.nl staat 
een	schat	aan	informatie	over	het	
inspelen	op	typerend	jongensgedrag.

Leestip

Verdieping



Kamillethee!	Kinderen	die	veel	prikkels	
binnen	krijgen	kunnen	onrustig	worden.	
Dit kun jij als leraar voor ze doen:

• Doe	ademhalingsoefeningen	
waarbij de leerlingen vlot inademen 
en met de handen op de buik 
gecontroleerd uitademen op sssss 
(ballon	leeg	laten	lopen).

• Laat de leerlingen handje drukken 
met	zichzelf.	De	leerlingen	duwen	
de	handen	krachtig	tegen	elkaar	aan	
en verminderen geleidelijk de druk.

18 Onrustig gedrag 
(overprikkeld)

Een kop extra 
sterke, dubbele 

espresso 
of een glas 

kamillethee?

Doen



Op welke momenten op de dag raak jij als leraar 
overprikkeld? Welke prikkels kan je wegnemen? 
Waar	op	de	dag	kan	je	rustmomenten	voor	jezelf	
inbouwen?

Onrustig	gewiebel	en	gefriemel	door	leerlingen	
kan storend zijn voor een leraar. 
Veel	wiebel-	en	friemelgedrag	heeft	te	maken	
met prikkelverwerking: de leerlingen krijgen een 
continue	stroom	aan	prikkels	te	verwerken.	De	
hersenen	hebben	een	portierfunctie	die	bepaalt	
of	een	prikkel	wel	of	niet	tot	de	hersenen	door-
gelaten wordt. Echter, bij sommige leerlingen 
werkt	deze	functie	te	sterk	of	te	zwak.	Er	wor-
den te veel prikkels tegengehouden waardoor 
de	leerling	te	weinig	opmerkzaam	is	of	er	wor-
den te veel prikkels doorgelaten waardoor de 
leerling zich moeilijk kan concentreren en snel 
is	afgeleid.	In	beide	gevallen	heeft	de	leerling	
de neiging om zijn alertheid te reguleren, omdat 
het	lastig	is	om	te	veel	of	te	weinig	prikkels	te	
ervaren. 

Bezinning

www.7zintuigen.nl

Leestip

Verdieping



Dubbele	espresso!	Onrustige,	
onderprikkelde leerlingen moet je 
activeren:

• Doe	ademhalingsoefeningen	waarbij	
de	leerlingen	rustig	inademen	en	
met de handen op de borst met veel 
energie snel uitademen.

• Laat de leerlingen handje drukken 
met	zichzelf.	Laat	ze	de	handen	
tegen	elkaar	aanzetten,	waarna	ze	
snel	druk	opbouwen	en	krachtig	de	
handen tegen elkaar aan duwen.

• Maak	een	‘silly	walk’.	Zie	YouTube,	
zoekterm	‘silly	walk’.

19 Onrustig gedrag 
(onderprikkeld )

Ik ben niet lui. 
Ik ben zeer 

gemotiveerd om 
niets te doen

Doen



Welke	activiteiten	kun	je	zelf	nog	bedenken	om	
onderprikkelde	leerlingen	te	activeren?

Het	reguleren	van	te	veel	of	te	weinig	
doorgelaten prikkels kan zich uiten in wiebel- 
en	friemelgedrag.	De	onderprikkelde	leerling	
voelt zich slaperig en niet alert. Om dat tegen te 
gaan	komt	deze	leerling	in	actie	en	gaat	prikkels	
opzoeken. Bijvoorbeeld door veel en intens te 
gaan bewegen, veel te gaan praten. Deze leerling 
is	niet	gebaat	bij	een	leraar	die	zegt	dat	hij	stil	
moet	zitten	en	op	moet	letten.	Dit	frustreert	hem	
juist omdat hij hiertoe op dat moment niet in 
staat is. Wel is deze leerling gebaat bij een leraar 
die hem helpt bij het reguleren van prikkels. Een 
leerling bij wie te veel prikkels tegengehouden 
worden, raakt onderprikkeld. Deze leerling moet 
geactiveerd	worden	om	zich	weer	te	kunnen	
focussen.

Bezinning

‘Wiebelen	en	friemelen	in	de	klas’	door	
Monique	Thoonsen	en	Carmen	Lamp.

Leestip

Verdieping



Observeer vandaag het gedrag van je 
leerlingen	tijdens	een	vak	dat	op	de	
meeste dagen wordt gegeven en noteer 
welke leerlingen moeite hebben met 
zelfsturing.	Probeer	nauwkeurig	waar	te	
nemen	wat	deze	leerlingen	lastig	vinden.	
Bedenk wat ze van jou als leraar nodig 
hebben.	Kijk	of	de	opdrachten	voor	de	
komende weken je hierbij je kunnen 
helpen.

20 Executieve 
functies (1)

Leer kinderen 
hoe ze moeten 

denken, niet 
wat ze moeten 

denken

Doen



Bedenk wat er gebeurt als het gedrag van de 
leerling niet verandert.

Om je eigen gedrag te kunnen sturen heb je 
executieve	functies	nodig.	Executieve	functies	
zijn belangrijk voor het uitvoeren van sociaal en 
doelgericht	gedrag.	We	denken	dan	aan	inhibitie,	
cognitieve	flexibiliteit,	werkgeheugen,	plannen	
en	organiseren	en	metacognitie.
Het	voorste	deel	van	het	brein	is	essentieel	
voor het aansturen van gedrag. Recent 
neuropsychologisch	onderzoek	heeft	
aangetoond	dat	executieve	functies	een	
belangrijke	basis	vormen	voor	het	‘schoolse	
leren’ en voor het leergedrag in het algemeen.
Wanneer	een	kind	problemen	heeft	met	
executieve	functies,	heeft	dat	grote	gevolgen	
voor	het	vooruitdenken	op	dat	wat	komt	of	juist	
met meerdere dingen tegelijk onthouden.

Verdieping

Bezinning



• Je helpt leerlingen hun impulsen 
te onderdrukken wanneer je 
duidelijkheid biedt over wat ze 
moeten doen. Bijvoorbeeld over 
wanneer	ze	vragen	mogen	stellen!

• Bedenk een stopteken waarmee 
leerlingen aan elkaar kunnen 
aangeven dat ze niet gestoord 
willen worden.

• Laat	de	leerlingen	de	instructie	in	
eigen woorden herhalen.

• Plan moeilijke opdrachten in de 
ochtend!

21 Executieve functies 
(2): inhibitie

Geloof 
niet alles 

wat je denkt

Doen



Wat gebeurt er bij jou als je kiest om niet 
te reageren op een prikkel vanuit de klas? 
En	wat	gebeurt	er	bij	de	leerling(en)?

Bij inhibitie hebben we het over het onderdrukken van 
impulsen	om	iets	nu	te	doen	of	te	zeggen	als	dat	nodig	
is.	Impulsen	kunnen	verbaal	zijn,	zoals	iets	eruit	flappen	
of	voor	je	beurt	praten,	maar	ook	fysiek,	zoals	opstaan	
terwijl	er	verwacht	wordt	dat	je	blijft	zitten.	Controle	
hebben over je impulsen is een belangrijke vaardigheid 
voor	zelfsturend	gedrag.	

Er	zijn	verschillende	vormen	van	inhibitie:
• je inhouden en wachten
• je gedrag stoppen
• je	niet	laten	afleiden

Het onderdrukken van impulsen kost veel energie. Ver-
moeide	kinderen	worden	vaker	impulsief,	zij	geven	eer-
der toe aan impulsen omdat het hen te veel energie kost 
om deze impulsen in bedwang te houden. Zorg daarom 
voor	een	goede	balans	tussen	uitstellen	en	doen!

Bezinning

Verdieping



Instructies	geven	en	hulp	bieden	bij	
opdrachten doe je zo:

Wees	specifiek	over	een	opdracht
• wat?
• hoe?
• volgorde
• goed gedaan?
• wat als je klaar bent?

Geef	inzicht	in	oplossingsstrategieën:
‘Deze	opdracht	gaat	net	als	…’

22 Executieve functies 
(3): cognitieve 
flexibiliteit

Eén ding 
blijft: alles 
verandert!

Doen



• Wat	is	volgens	jou	de	functie	van	rust	
en regelmaat?

• Worden kinderen hier niet steeds 
afhankelijker	van?

• Hoe zorg jij dat het slechts een 
hulpmiddel	blijft?

Een	andere	executieve	functie	is	cognitieve flexibiliteit. 
Iemand	die	flexibel	is,	kan	zich	goed	aanpassen	(schakelen	
van	activiteit/oog	voor	perspectief	of	inbreng	van	de	
ander	bij	samenwerken/veranderen	van	aanpak	als	iets	
niet	werkt).	Naarmate	kinderen	ouder	en	zelfstandiger	
worden, kunnen ze zich steeds beter aanpassen aan nieuwe 
situaties.	Kinderen	die	moeite	hebben	met	veranderingen	
hechten	veel	waarde	aan	een	vaste	routine	en	hebben	
moeite onderscheid te maken tussen belangrijke en minder 
belangrijke	veranderingen.	Voorspelbaarheid	en	routine	zijn	
kernwoorden voor hen. Het maakt de wereld begrijpelijk en 
overzichtelijk.
De meeste vooruitgang vindt plaats tussen 6 en 10 jaar. 
Rond het vierde levensjaar beginnen leerlingen vooruit te 
denken en kunnen zij eenvoudige problemen oplossen. 
Deze	vaardigheden	blijken	specifieke	groeispurten	te	
vertonen	tussen	7	en	9	jaar	en	tussen	11	en	13	jaar.

Bespreken

Verdieping



Om leerlingen te leren plannen, moet je in 
het begin gezamenlijk het planningsproces 
doorlopen. Begin met overzichtelijke taken 
(la	opruimen,	rekentaak	maken).	Bespreek	
de volgende stappen:

1. Wat is je doel? (Een opgeruimd 
laatje.)2. Welke	stappen	moet	je	zetten	om	
je	doel	te	bereiken?	(La leegmaken, 
stapel voor thuis, stapel voor school, 
stapel voor thuis in je tas, stapel voor 
school in je la van groot naar klein.)3. Is het doel behaald? (Plaatje van hoe 
het laatje eruit moet zien.)

23 Executieve functies 
(4): plannen en 
organiseren

Make it 
simple and 
make it fun 

to do

Doen



Welke	acties	helpen	jou	om	structuur	
te geven aan je dag?

Veel mensen ervaren problemen bij planning en orga-
nisatie.	Plannen gaat om het vermogen om een plan te 
bedenken,	waarmee	je	doelen	kunt	verwezenlijken	of	een	
taak kunt voltooien, en over prioritering. Problemen met 
plannen en organiseren uiten zich bijvoorbeeld in het niet 
kunnen	ordenen	en	opruimen	van	bureaulaatjes	of	bij	het	
onderverdelen van een taak in kleinere stappen. Een ge-
structureerd en simpel stappenplan kan hierbij helpen.

Organiseren gaat onder meer over het ordenen van zaken. 
Vooral	het	ordenen	van	informatie	is	lastig.	Vaak	wordt	de	
informatie	‘los’	opgeslagen,	alsof	je	een	dossiermap	met	
losse bladen hebt die door elkaar liggen. Dit zorgt voor 
problemen bij grotere projecten, maar ook bij de uitleg 
tijdens	een	taal-	of	rekenles.	Het	is	daarom	belangrijk	om	
informatie	te	koppelen	aan	bestaande	kennis.

Bezinning

Verdieping



Handvatten	om	informatie	op	het	gebied	
van gedrag vast te houden:

• Geef	herhaling	van	de	groepsregels.
• Gebruik	een	(visueel)	

geheugensteuntje	van	de	afspraken	
op het gebied van gedrag.

• Laat	kinderen	zelf	hun	
‘gebruiksaanwijzing’	opstellen.

Zorg	als	leraar	voor	tijd	om	te	monitoren.	
Zijn	de	aanwijzing(en)	opgevolgd?	Hoe	
heeft	de	leerling	jouw	handvatten	
opgepakt?

24 Executieve functies 
(5): werkgeheugen

“Een beetje 
geheugenverlies 

is wel prettig 
vond ik daarnet, 

maar ik weet niet 
meer waarom” 

(Guus Kuijer)

Doen



Wat doe jij al op het gebied van het ontwik-
kelen van het werkgeheugen? Is er een door-
gaande lijn zichtbaar binnen de school? Wat 
zou er nog kunnen verbeteren?

Executieve	functies	zijn,	net	als	taal,	bij	
de geboorte als vermogen aanwezig. 
Ze	ontwikkelen	zich	echter	niet	vanzelf.	
Amerikaans onderzoek wijst uit dat in de 
kinder-	en	tienertijd	sprake	is	van	‘use	it	or	
lose it’. Als het werkgeheugen niet goed is 
ontwikkeld, wordt het uitvoeren van een 
complexe taak een grote uitdaging.
Leerlingen die deze taken niet kunnen 
uitvoeren, gaan de taak vermijden door 
bijvoorbeeld storend gedrag te vertonen 
of	andere	afleiding	te	zoeken.	Om	deze	
leerlingen te ondersteunen kan het 
werkgeheugen	worden	geoefend	met	
verschillende geheugenspelletjes. Het maken 
van	een	mindmap	of	woordweb	is	ook	een	
goede manier om het geheugen te trainen.

Bespreken

‘Wijzer	in	executieve	functies’	door	
Maaike Houtman, Maaike Losekoot,
Tjitske	van	der	Waals en Mickey	Waringa.

Leestip

Verdieping



Er zit vast een leerling in jouw groep met 
wie	het	niet	zo	klikt,	die	vaak	lastig	is	of	
gedrag vertoont dat jij liever niet ziet.

• Welk gedrag vertoont de leerling en 
hoe	reageer	jij	hierop	(zowel	verbaal	
als non-verbaal)?

• Zou je ook anders kunnen reageren? 
Wat zou een andere manier zijn 
die ook bij jou past? Reageer de 
volgende keer eens op deze manier 
op het gedrag van de leerling.

25 Executieve functies 
(6): metacognitie

The expert 
in anything 

was once 
a beginner

Doen



Bespreek	de	‘Doen’-opdracht	binnen	het	
team. Hoe heb je deze ervaren? Is het 
gelukt	om	jouw	gedrag,	jouw	reactie	op	
de leerling te veranderen? Wat was het 
resultaat?

Metacognitie gaat om het vermogen het eigen gedrag, 
denken, leren en handelen te observeren. Je bent dan in 
staat	om	te	kijken	naar	jezelf	en	de	situatie	waarin	je	je	
bevindt. Je bent in staat om jouw gedrag aan te passen aan 
dat wat je ziet en de signalen die je oppikt. Door leerlingen 
goed	naar	de	ander	(of	naar	hun	eigen	werk)	te	laten	kijken,	
leren	ze	te	letten	op	non-verbale	signalen	die	mensen	
uitzenden.

Voor	leerlingen	is	dit	lastig.	Ze	hebben	hier	hulp	bij	
nodig.	Metacognitie	kun	je	oefenen	door	te	reflecteren	
op het eigen gedrag en zo nodig een andere aanpak te 
bedenken. De leerling kan die nieuwe aanpak uitproberen 
en	vervolgens	weer	reflecteren:	werkte	het?	Dan	is	het	
een	goede	aanpak!	Wanneer	de	aanpak	niet	het	gewenste	
resultaat oplevert, moet er een andere worden gevonden.

Bespreken

Verdieping



• Neem	deze	week	de	tijd	om	te	
bekijken	wat	goed	liep	tijdens	je	
werk.

• Om	het	zelfvertrouwen	van	
leerlingen te vergroten kun je ze 
een compliment geven. Neem 
een	leerling	in	je	hoofd	die	je	niet	
zo	vaak	een	compliment	geeft.	
Benoem	positief	gedrag	van	
deze	leerling	en	geef	zo	specifiek	
mogelijk aan wat je goed vindt.

26 Self-efficacy (1)

Zelfvertrouwen 
is weten dat 

je een kracht 
bezit groter 
dan je angst

Doen



• Welke	leerling	laat	jou	twijfelen	aan	jezelf?
•	 Wat	geeft	jou	zelfvertrouwen	in	je	werk	

met je leerlingen?
•	 Wat	vind	je	sterk	bij	je	collega	in	zijn/haar	

omgang met de leerlingen?
•	 Als	je	merkt	dat	jouw	zelfvertrouwen	

een knauw krijgt, heb je drie natuurlijke 
reacties:	fight,	flight	of	freeze.	Welke	
hiervan past vooral bij jou?

•	 Wat	zou	jouw	zelfvertrouwen	kunnen	
vergroten?

Je	hebt	zelfvertrouwen	nodig	als	je	op	
een goede manier leiding wilt geven aan 
een groep leerlingen. Geloven in je eigen 
kunnen en je eigen vermogen om te slagen 
in	een	bepaalde	situatie	wordt	ook	wel	‘self-
efficacy’	genoemd.
Stilstaan	bij	wat	goed	gaat	kan	het	
zelfvertrouwen	in	je	eigen	kunnen	vergroten.	
Als	je	sterk	in	je	eigen	kunnen	gelooft,	sta	
je meer open voor het verbeteren van jouw 
onderwijs.
Als je je bekwamer voelt, stel je vaak hogere 
doelen	en	ben	je	tegelijkertijd	weerbaarder	in	
geval	van	tegenslag.	Je	durft	ook	een	stapje	
terug te doen, je kwetsbaar op te stellen als 
iets even niet lukt.

Bespreken

Verdieping



• Verbind aan elke regel een 
consequentie.

• Zorg	dat	er	aan	een	consequentie	
geen aandacht is gekoppeld.

• Vraag	het	kind	zelf	wat	het	gedrag	
oplevert.

27 Self-efficacy (2)

Geen 
consequentie 
is geen regel!

Doen



• Vraag	aan	je	collega	of	ze	ook	leerlingen	
hebben	die	hun	zelfvertrouwen	op	de	proef	
stellen.	Je	zult	zien	dat	je	niet	de	enige	bent!

• Zoek een collega op school die minimaal 
drie	jaar	ervaring	heeft	in	het	onderwijs	en	
bespreek	met	diegene	hoe	hij	of	zij	grip	op	
gedrag	krijgt	bij	leerlingen	die	hem/haar	na	
schooltijd	bezighouden.

Jouw	attitude	is	van	doorslaggevend	belang	om	grip	te	
krijgen	op	specifieke	onderwijsbehoeften	van	jouw	leer-
lingen. Hierbij onderscheiden we:
• cognitief	niveau	(denken)
• affectief	niveau	(voelen)
• gedragsniveau (handelen)

Op het cognitieve niveau gaat het om de mate van 
zelfvertrouwen:	hoe	sterker	dat	aanwezig	is,	hoe	hoger	
het doel is dat je stelt en hoe meer je je daarvoor inzet. 
Leraren die sterk geloven in hun eigen kunnen zijn meer 
gemotiveerd	en	zullen	langer	doorzetten	bij	problemen.
Op het affectieve niveau	spelen	emoties	een	rol.	
Wanneer je overtuigd bent van je eigen kunnen zul je 
minder stress ervaren dan wanneer je je minder bekwaam 
voelt. 
Op gedragsniveau	kiezen	leraren	situaties	omdat	ze	
ervan	overtuigd	zijn	in	die	bepaalde	situatie	te	kunnen	
slagen. Ze komen tot handelen, waarbij ze denken dat ze 
de	situatie	aankunnen	of	kiezen	ervoor	iets	niet	te	doen.

Bespreken 

Verdieping



• Laat leerlingen drie kwaliteiten van 
zichzelf	verwoorden.

• Vraag de leerlingen hoe ze deze 
kwaliteiten	in	de	groep	inzetten.

• Laat leerlingen elkaar aanspreken 
op elkaars kwaliteiten.

• Geef	leerlingen	de	opdracht	met	
elkaar te delen waarin ze juist 
verschillen van de ander.

28 Self-efficacy (3)

I don’t need a 
medal. A good 
word is a good 

enough reward 
for me

Doen



• Bedenk	voor	een	collega	(of	een	leerling)	
wat je het meest in diegene waardeert en 
schrijf	dit	op	een	leuk	kaartje.

• Laat	dit	op	zijn	of	haar	werkplek	achter	of	
spreek je waardering uit als je het kaartje 
persoonlijk	geeft.

Uit studies blijkt dat verbale ondersteuning een 
rol	speelt	in	de	mate	van	zelfvertrouwen.	Een	
compliment	van	een	collega	of	een	leidinggevende	
die zijn vertrouwen in jouw kundigheid uitspreekt 
is hier een voorbeeld van. Hierdoor kan het 
geloof	in	je	eigen	kunnen	voor	de	klas	groeien.	
De	andere	kant	is	ook	dat	negatieve	feedback	
je	zelfvertrouwen	kan	afbreken.	Wees	hiervoor	
beducht	in	de	communicatie	met	collega’s.	Houd	
de	toon	zo	veel	mogelijk	positief!

Bij het geven van een compliment kun je een 
kernkwaliteit benoemen. Voorbeelden hiervan 
zijn	spontaan,	voorzichtig,	geduldig,	fantasierijk,	
behulpzaam, sociaal, precies, opgewekt, 
vriendelijk,	creatief,	gezellig,	enthousiast,	sportief,	
tevreden, handig, energiek, aardig, vrolijk, 
bedachtzaam,	dapper,	gevoelig,	zelfstandig,	
goedaardig, ordelijk, nieuwsgierig en avontuurlijk.

Het benoemen van deze kernkwaliteiten helpt ook 
om die kwaliteiten te laten groeien.

Doen

Verdieping



• Sta	eens	stil	bij	wat	je	allemaal	goed	
doet	tijdens	het	kijken	naar	een	
video-opname	van	jezelf	in	jouw	
groep.	Laat	jezelf	verrassen!

• Ga	na	of	je	afgelopen	week	
een	leerling	onrechtvaardig	of	
onredelijk hebt behandeld doordat 
iets je irriteerde, iets niet lukte, je 
chagrijnig	was	of	moe	was.

• Bedenk wat je van deze week mee 
wilt nemen naar volgende week. 
Waar wil je nog aan werken? Waar 
wil je nog over praten? Waar wil je 
je nog in verdiepen?

29 Self-efficacy (4)

Ik vind jou 
geweldig. 
Nu jij nog

Doen



Bespreek een recent voorval waarbij jij 
geïrriteerd	of	onredelijk	was	tegen	een	of	
meerdere leerlingen. Waar denk je dat dit 
door kwam? Wat was het gevolg van jouw 
houding? Wat neem je je voor om te veran-
deren, zodat dit niet weer gebeurt?

De ervaringen die je opdoet, hebben het 
grootste	effect	op	je	zelfvertrouwen.	Een	
mooie manier om begeleid ervaringen op te 
doen	is	co-coaching.	Daarbij	geef	je	les	terwijl	
een	coach/collega	in	je	klas	is.	De	coach/
collega neemt zo nu en dan de les over om 
jou te laten zien hoe het ook kan. Dit vraagt 
wel	een	kwetsbare	en	lerende	houding!	Uit	
onderzoek blijkt dat de meeste leraren dit 
spannend vinden.
Een andere goede manier om begeleide 
ervaringen op te doen is door middel van 
videobegeleiding.	Een	collega	filmt	een	
les	en	samen	ga	je	de	beelden	analyseren.	
Je	zou	kunnen	kiezen	om	fragmenten	te	
bespreken waarin gedrag voorkwam waar je 
je	aan	ergerde	en	te	kijken	naar	de	interactie	
die	hierbij	plaats	vond.	‘Wat	zou	jij	gedaan	
hebben als je de leerling was geweest?’

Bespreken

Verdieping



Pas	de	volgende	acties	toe	als	je	te	maken	
hebt met een leerling met agressie:

• Beweeg zo weinig mogelijk.
• Blijf	kalm,	praat	zacht	en	houd	je	

stem zo laag mogelijk.
• Kijk het kind niet te lang aan.
• Hef	je	handen	niet	op,	zet	je	handen	

niet op je heupen.
• Ga niet recht voor het kind staan, 

maar	in	een	hoek	van	45	graden.

30 Rol van de leraar 
bij kinderen met 
agressie

Komt er stoom 
uit de oren?  

Dan gaat er niets 
naar binnen!

Doen



Vraag aan een collega: Wanneer kwam bij jou 
tijdens	het	werk	boosheid	opzetten?	Hoe	kwam	
dat?	Welke	factor	(jezelf,	omgeving,	team)	speelde	
hierin de grootste rol?

Wanneer	een	leerling	agressief	gedrag	vertoont,	is	
het gedrag van de leraar heel belangrijk. Een leraar 
die	juist	handelt,	kan	een	escalatie	voorkomen.	Grote	
gebaren,	verheffen	van	stem,	de	leerling	strak	aan-
kijken en dominante lichaamstaal kan agressie juist 
verergeren.	Om	een	escalatie	te	voorkomen	moet	de	
leraar	dit	juist	niet	doen,	zie	‘Doen’.
Wanneer	de	situatie	toch	uit	de	hand	loopt,	is	het	
van belang dat de leraar volgens deze drie stappen 
handelt:

1. Time-out.	Zorg	ervoor	dat	er	geen	andere	
leerlingen bij de leerling in de buurt zijn, 
desnoods door de klas ergens anders heen te 
sturen.2. Afleiden.	Leid	de	aandacht	van	de	leerling	af	
van hetgeen de agressie veroorzaakt en richt de 
aandacht op iets heel anders.3. Forceren.	Als	het	niet	lukt	om	een	time-out	
te	regelen	of	om	af	te	leiden,	moet	de	leraar	
krachtig	ingrijpen	om	de	agressie	te	stoppen.

Bespreken

Taakspel	is	een	methode	die	ook	werkt	
ter	preventie	van	agressie.	 
Kijk op www.taakspel.nl.

Tip

Verdieping



Grote kans dat er een leerling met ADHD 
bij	je	in	de	klas	zit.	Ideeën	om	een	goede	
relatie	met	deze	kinderen	op	te	bouwen	
zijn:

• Schrijf	vijf	positieve	eigenschappen	
op	een	mooi	kaartje	en	geef	dit	als	
compliment aan deze leerling.

• Bedenk	een	klusje	waar	hij	of	zij	bij	
kan helpen.

• Stel een medeleerling aan als 
buddy.	Deze	buddy	kan	helpen	als	
de	leerling	tijdens	de	les	even	niet	
meer	weet	wat	hij	of	zij	moet	doen.	
Zo leren andere kinderen ook om 
betrokken te zijn op de ander en het 
scheelt	jou	werk!

• Is het echt zo dat deze leerling 
leraren	saai	vindt?	Durf	er	eens	naar	
te	vragen!

31 Rol van de leraar bij 
kinderen met ADHD

Kinderen met 
ADHD hebben 

een serieus 
probleem: al 

hun leraren zijn 
saai ...

Doen



Geef	de	interactie	met	leerling	X	met	ADHD	een	
cijfer.	Welk	cijfer	zou	je	graag	willen	halen?
En wat ga je doen om morgen 0,1 vooruit te gaan?

ADHD is een ontwikkelingsstoornis 
van het zenuwstelsel. Pijlers ervan zijn 
aandachtstekort,	hyperactiviteit	en	
impulsiviteit. ADHD komt vaak voor in 
combinatie	met	een	andere	stoornis.	
Leerlingen met ADHD vallen op in de 
klas.	Ze	vertonen	wat	je	noemt	‘acting	
out-gedrag’. Je hoort het, je ziet het. De 
kinderen	hebben	er	zelf	last	van	en	hun	
omgeving lijdt vaak mee. Het kind kan 
er weinig aan doen. Veel gedragingen 
hebben te maken met gebrekkig werkende 
executieve	functies,	zoals	impulsbeheersing.	
Leerlingen met ADHD krijgen vaak 
negatieve	feedback	van	medeleerlingen,	
maar ook van ouders en leraren. Dit kan tot 
een	negatief	zelfbeeld	leiden.

Bezinning

Verdieping



Jouw	rol	is	om	communicatie	af	te	stem-
men	op	de	leerling	met	autismespectrum-
stoornis	(ASS).	Hiermee	voorkom	je	veel	
verwarring bij deze leerling. Aandachts-
punten hierbij zijn:

1. Spreek in concreet, gewenst 
gedrag.2. Zorg voor een prikkelarme 
omgeving door onnodige 
wandversieringen te vermijden.3. Vertel duidelijk wat de leerling 
moet doen als hij klaar is met zijn 
werk.

32 Rol van de leraar 
bij kinderen met 
ASS (1)

Autisme is 
geen bug in de 

software, maar een 
compleet ander 

besturingssysteem

Doen



Welk	gedrag	van	kinderen	met	ASS	kostte	jou	
vandaag	(veel)	energie?
Welke	tips	heb	je	voor	elkaar?

Autisme	is	een	stoornis	in	de	informatieverwerking.	
In	de	vele	processen	die	zich	in	onze	hersenen	af-
spelen,	kan	veel	fout	gaan.	Bij	kinderen	met	autisme	
is sprake van een gebrekkig zien van de samenhang 
tussen	afzonderlijke	waarnemingen,	waardoor	dingen	
en	situaties	voor	deze	kinderen	een	andere	betekenis	
krijgen.	Daarnaast	hebben	kinderen	met	autisme	gro-
te moeite met het zich verplaatsen in anderen, zodat 
sociale	situaties	niet	worden	begrepen	of	aangevoeld	
en sociaal gedrag moeizaam tot ontwikkeling komt. 
Dit	alles	kan	ervoor	zorgen	dat	een	leerling	met	autis-
me in de klas gedrag laat zien dat de leraar als proble-
matisch	ervaart	(pesten,	met	spullen	gooien,	klieren,	
gillen, het tegenovergestelde doen van wat de leraar 
vraagt). Een logisch gevolg is boos worden en deze 
leerling	straffen.	Hoe	begrijpelijk	ook,	dit	helpt	niet.	
Om grip te krijgen op het gedrag van deze leerling, 
is het nodig om de oorzaak van het probleemgedrag 
te achterhalen. Door met deze oorzaak aan de slag 
te gaan kan het probleemgedrag een volgende keer 
worden voorkomen.

Bespreken

‘Geef	me	de	5’	door	Colette	de	Bruin.

Leestip

Verdieping



Jouw rol is om de leerlingen met ASS te 
ondersteunen door duidelijke opdrachten 
te	geven.	Een	duidelijke	opdracht	geeft	
antwoord	op	vijf	vragen:	wat,	wanneer	
(begin-	en	eindtijd),	met	wie,	waar	en	hoe?
Formuleer een opdracht die aan deze 
vijf	vragen	beantwoordt	en	geef	deze	
opdracht	vandaag	of	morgen	aan	een	
leerling	of	aan	de	groep.	Merk	je	het	
effect?

33 Rol van de leraar 
bij kinderen met 
ASS (2)

“If a child can’t 
learn the way we 
teach, maybe we 
should teach the 

way they learn”
(Michael J. Fox)

Doen



Hoe merkt een leerling met ASS aan jou dat 
hij	of	zij	hartelijk	welkom	is?

De uitdagingen van een leerling met ASS liggen op het ge-
bied	van	contact	en	relatie.	Daarbij	komt	dat	school	voor	
een kind met ASS onoverzichtelijk is: een onoverzichtelijk 
gebouw,	onvoorspelbare	mensen,	gefragmenteerde	en	
onsamenhangende	leerstof.	Dit	maakt	dat	een	leerling	met	
ASS	zich	niet	zo	snel	op	zijn	gemak	voelt	op	school.	Emoti-
onele ondersteuning van de leraar is dus noodzakelijk voor 
deze leerlingen. Als eerste is daarin belangrijk dat de leraar 
in	alles	uitstraalt	dat	de	leerling	met	autisme	welkom	is	en	
er	helemaal	bijhoort.	Communicatie	moet	dus	positief	zijn.	
Op	vragen	als	‘Waarom	deed	je	dat?’	kan	een	kind	met	
ASS	niet	antwoorden.	Een	vraag	als	‘Wat	gebeurde	er?’	is	
dan	veel	duidelijker.	Een	kind	met	ASS	kan	mimiek	(zoals	
gefronste	wenkbrauwen)	en	lichaamstaal	verkeerd	opvat-
ten. Hier moet de leraar zich van bewust zijn. Een leraar 
die communiceert met veel woorden zorgt voor chaos. 
Voor	een	leerling	met	ASS	is	het	fijn	als	de	boodschap	kort	
en to the point is, en eventueel visueel wordt gemaakt.

Bezinning

Verdieping


