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 XI

Woord vooraf
De resultaten van recent onderzoek naar de mate waarin basiscompetenties van leraren in Vlaanderen nagestreefd, 
bereikt en/of gemodelleerd worden in de lerarenopleidingen, wijzen op een duidelijke lacune wat betreft het klasma-
nagement. Ook in service leerkrachten, directies, CLB’s, zorgcoördinatoren, ... wijzen op tekorten in de systematische 
aanpak van klasmanagement op klas- en school niveau. 

Bekijken we de beschikbare literatuur in het Nederlandse taalgebied, dan valt het op dat er weinig recent materiaal be-
schikbaar is dat de klasmanagement aanpakt vanuit de Vlaamse situatie en met een focus op het secundair onderwijs. 
Dit handboek probeert dan ook het beschikbare aanbod te verrijken met een overzichtswerk dat de thematiek meteen 
multidimensionaal benadert. 

Dit handboek vertrekt vanuit de meest recente inzichten rond klasmanagement. Met andere woorden, de klassieke vi-
sie waarbij klasmanagement wordt verengd tot “discipline, regels, straffen, belonen” wordt verlaten. Klasmanagement 
wordt verruimd tot alle beslissingen die een leerkracht neemt bij het plannen en implementeren van instructie zodat 
hij/zij optimaal de leerdoelen kan nastreven en bereiken. Uiteraard zullen die “beslissingen” ook een focus hebben op 
gedragsregels, maar heel wat elementen van klasmanagement overstijgen dit of vermijden zelfs dat er “regels” nodig 
zijn. Een verstandige selectie van leerdoelen, een participatieve insteek bij de werkvormen, een alternatieve klasopstel-
ling, een proactieve visie op takenuitwerking en taakverdeling, ... zorgen er in heel wat gevallen voor dat een focus op 
“controle” overbodig is. 

De basisstructuur van het handboek vertrekt vanuit een onderwijskundig referentiekader dat meer in detail is uitge-
werkt in het handboek Krachtige Leeromgevingen (Valcke, M., 2014,; Academia Press, ISBN 978 90 382 2437 4). Het is 
niet direct nodig om dit handboek bij de hand te hebben om met “Klasmanagement en Reflectie” aan de slag te gaan. 
Enkel wanneer men helemaal niet vertrouwd is met onderwijs-specifieke referentiekaders, is het beter die kaders 
vooraf bij te spijkeren. 

De insteek van het handboek is zeer “positief ”. Met andere woorden, we gaan uit van de overtuiging dat elke leerkracht 
– mits voldoende reflectie op zijn/haar eigen handelen – een adequaat klasmanagement kan realiseren. Het handboek 
geeft dan ook veel concrete handvatten, modellen, beslissingsbomen, ideeën, ... die (student)leerkrachten kunnen 
toepassen in hun klaspraktijk. We gaan wel expliciet in tegen een “tips en tricks” aanpak. Daarvoor is een leer- en in-
structiesituatie te complex en negeert men bij veel “tricks” hoe beslissingen bij één aspect een direct of indirect gevolg 
hebben voor andere beslissingen.

Deze tweede druk omvat een beperkt aantal aanpassingen ten opzichte van de vorige. De grootste wijziging is een 
beperking in kleurgebruik. Door gerichte veranderingen heeft dit in geen geval inhoudelijke consequenties. Wel raden 
we aan om, zoals bij het Proces Communication Model (thema 3), verwijzingen naar aanvullend Internetmateriaal 
op te zoeken!

We wensen je een leerzame leeservaring!

De auteurs

Gent, 2 januari 2016
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Thema 1
Een systemische benadering van klasmanagement

Vragen uit de onderwijspraktijk 

•	 Waarom	lukt	groepswerk	bij	mij	nooit?
•	 Hoe	komt	het	dat	ik	zo	snel	in	een	negatieve	spiraal	verzeil	wanneer	ik	leerlingen	aanspreek	op	hun	gedrag?
•	 Waarom	lukt	discipline	wel	bij	een	andere	leerkracht?
•	 Mag	ik	leerlingen	verplichten	om	de	klas	te	verlaten	bij	storend	gedrag?
•	 Waarom	is	de	ene	klas	“moeilijk”	en	de	andere	klas	“gemakkelijk”?
•	 Ik	kan	me	toch	moeilijk	laten	uitlachen	door	die	leerlingen?
•	 Zijn	ouders	geven	hem	gelijk;	welke	autoriteit	heb	ik	dan	nog	als	leerkracht?
•	 Het	pesten	is	begonnen	in	een	andere	les.	Spreek	ik	die	andere	leerkracht	aan?
•	 Wat	hebben	toetsen	met	klasmanagement	te	maken?
•	 …

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit thema beheers je de volgende leerdoelen:
•	 Met	eigen	woorden	het	begrip	klasmanagement	in	brede	en	in	enge	zin	verklaren	met	voorbeelden.
•	 Klasmanagement	relateren	aan	het	onderwijskundig	referentiekader	en	daarbij	relevante	actoren,	variabelen	en	

processen aanduiden.
•	 Voorbeelden	van	klasmanagement	op	het	micro-,	meso-	en	macroniveau	aanreiken.
•	 Beschrijven	hoe	een	geïntegreerde	aanpak	van	schoolmanagement	meer	garanties	voor	succes	oplevert.	
•	 Verklaren	waarom	kenmerken	van	de	instructieverantwoordelijke	een	invloed	hebben	op	de	implementatie	van	

klasmanagement (bv. beliefs, self-efficacy).
•	 Spijbelen	en	uitsluiting	benaderen	vanuit	de	decretale	regelgeving.
•	 Ongekwalificeerde	uitstroom	en	‘verwijderen	van	school’	benaderen	vanuit	het	“recht	op	onderwijs”.
•	 Verschillende	types	in	de	relatie	leerkracht-leerling	onderscheiden	en	toelichten	met	voorbeelden.
•	 Voorbeelden	van	intrinsieke	en	extrinsieke	motivatie	bij	leerlingen	geven.
•	 De	verschillende	verklaringsmodellen	voor	probleemgedrag	bij	leerlingen	illustreren	met	voorbeelden.
•	 De	kern	van	de	zelfdeterminatietheorie	uitwerken	in	relatie	tot	een	ontwikkelingsgerichte	aanpak	van	een	instruc-

tieverantwoordelijke.
•	 De	link	tussen	klasmanagement	en	de	VOETen	illustreren.
•	 De	“organisatie”	van	instructie	beschrijven	in	relatie	tot	klasmanagement.
•	 De	succesvolle	invloed	van	regels	beschrijven	bij	een	klasmanagement	aanpak.
•	 De	breedte	van	regels	voor	klasmanagement	beschrijven.
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2    Thema 1   Een systemische benadering van klasmanagement

•	 Crisisaanpakken	voor	storend	gedrag	beschrijven:	Time-out	en	herstelgericht	werken.
•	 Peer	mediation	situeren	in	een	breder	perspectief	op	klasmanagement.
•	 Oorzaken	van	geweld,	pesten	en	spijbelen	relateren	aan	interne	en	externe	leerlingvariabelen	en	-processen.
•	 De	rol	van	ouders	beschrijven	in	een	geïntegreerde	klasmanagement	aanpak.

Mindmap

Dit verkennend thema is vrij eenvoudig van structuur, maar behandelt wel de volle complexiteit van het begrip klas-
management. 

De verschillende onderdelen vallen overigens terug op de kennisbasis m.b.t. de cursus Krachtige Leeromgevingen 
(http://users.ugent.be/~mvalcke/KL_1314/). Het gebruikte referentiekader en de inzichten m.b.t. leren en instructie 
vormen opnieuw de basis voor het nemen van beslissingen rond klasmanagement. De mindmap geeft een overzicht 
van de elementen die in de volgende thema’s meer uitgewerkt aan bod komen. Met andere woorden, heel wat van de 
hier	behandelde	invalshoeken,	inzichten,	aandachtspunten,	aanpakken,	…	zullen	meer	in	detail	worden	opgepakt	in	
de volgende thema’s. Belangrijk is dat ze hier in samenhang worden gepresenteerd en dat je beseft dat klasmanage-
ment niet kan gereduceerd worden tot het invoeren van enkele gedragsregels of tot het maken van strikte afspraken 
m.b.t. eventuele straffen. 

Klasmanagement blijkt de volle complexiteit van een leer- en instructiesituatie te weerspiegelen en is als dusdanig een 
systemisch gegeven. Elke actor speelt zijn/haar rol, elke beslissing heeft gevolgen voor andere variabelen en processen. 
Instructieverantwoordelijken groeien in het nemen van goed onderbouwde beslissingen. De basis hiervoor is echter 
een stevige kennisbasis over de ingrediënten van een goed klasmanagement. 
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Advance organizer

Bekijk de volgende tabel uit een onderzoek naar de professionaliseringsbehoeften van leerkrachten in het Vlaamse 
onderwijs (Vandercruysse, De Fraine & Van den Noortgate, 2011). De auteurs onderzochten de “vragen” naar profes-
sionalisering bij 328 leerkrachten secundair onderwijs. 
Op een vierpuntenschaal gaven de leerkrachten aan in welke mate ze bepaalde topics belangrijk vonden (1 = helemaal 
niet belangrijk – 4 = zeer belangrijk). Je ziet per topic ook de gemiddelde professionaliseringsbehoefte bij deze 328 
leerkrachten. 
Markeer de onderwerpen die met “klasmanagement” te maken hebben. Bekijk ook de mate van belangrijkheid van 
deze onderwerpen.

Overzicht van prioritaire professionaliseringsbehoeften van leerkrachten in het Vlaamse onderwijs (Vandercruysse, De Fraine & Van 
den Noortgate, 2011). 

Het zal je opvallen dat het thema “klasmanagement” zelf ook in de lijst van prioritaire nascholingsonderwerpen 
voorkomt. Het verwijst in dit geval naar – meestal organisatorische – beheersmatige aspecten van de klas (bijhou-
den aanwezigheden, administratie rond deelname aan bepaalde extrascolaire activiteiten, maaltijden, deelname aan  
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4    Thema 1   Een systemische benadering van klasmanagement

studiereizen,	schooluitstappen,	…).	Dit	suggereert	meteen	dat	het	begrip	klasmanagement	soms	eng	en	soms	breed	
geïnterpreteerd	wordt.	In	dit	thema	bekijken	we	het	begrip	in	de	volle	breedte.	We	vallen	daarbij	terug	op	het	onder-
wijskundig referentiekader. Klasmanagement wordt dus niet verengd tot organisatorische maatregelen, tot discipli-
naire	ingrepen,	tot	conflictbeheersing,	…	.	Het	wordt	ruimer	bekeken	zoals	het	ook	in	de	literatuur	aan	bod	komt:	
verweven met het totale leer- en instructieproces en gericht op het garanderen van een doelgerichte leeromgeving.

Geweld is voor veel leerkrachten een moeilijk item. Vooral blijkt dat leerkrachten zich niet voorbereid voelen op het omgaan met 
geweld in de klas en slechts in beperkte mate werden opgeleid in het omgaan met een geweldsituatie (http://www.dailymail.co.uk/
news/article-1248951/New-teachers-lack-training-handle-violence-classroom-survey-reveals.html).

Klasmanagement een eerste situering

Vraag	een	willekeurige	leerkracht	wat	met	“klasmanagement”‘	kan	bedoeld	worden	en	je	krijgt	al	snel	één	van	de	vol-
gende	synoniemen	voorgeschoteld:	autoriteit,	discipline,	tucht,	orde,	regels,	…	of	je	krijgt	een	reeks	voorbeelden	van	
typische klasmanagement “problemen” aangereikt: een moeilijke klas, lage motivatie, gedragsproblemen, geweld in de 
klas, pesten, boycotten van de les, eten en drinken tijdens een les, vervalsen van afwezigheidsattesten, uitlachen van 
een	leerkracht,	diefstal	aan	de	schoolpoort,	steaming,	wapens	aan	de	schoolpoort,	spijbelen,	een	slecht	klasklimaat,	…	. 
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In bovenstaande begrippen en voorbeelden m.b.t. klasmanagement ligt het accent telkens op andere actoren, varia-
belen en processen. 

Klasmanagement blijkt een zeer breed spectrum aan activiteiten/ingrepen/acties te omvatten. Bekijken we een reeks 
omschrijvingen of definities van het begrip dan valt dit nog beter op. Bij elke omschrijving/definitie in de tabel wordt 
– in de kolommen – aangegeven welke actor, proces of variabele vooral benadrukt wordt.

Definitie / Analysedimensie
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Management van een ordelijke rustige atmosfeer (Creemers, 1994). X X
Klassenmanagement strategieën gebruiken die leerlingen stimuleren om coöperatief te zijn en 
zich blijvend te engageren aan curriculumgerelateerde activiteiten (Bergen, 2005).

X X X

Classroom	management	(…)	is	comprised	of	three	central	components:	maximized	allocation	
of time for instruction, arrangement of instructional activities to maximize academic engage-
ment and achievement, and proactive behavior management practices (Simonsen, Fairbanks, 
Briesch, Myers & Sugai, 2008).

X X X X X

Teachers who possess the ability to manage their classrooms are able to create an environment 
where learning is the focus (Burden, 2003).

X X X

Research has shown that teachers can minimize inappropriate or disruptive student behavior 
and increase academic engagement through the use of evidence-based classroom management 
practices (MacSuga & Simonsen, 2012, p.4).

X X X

De vijfde klasvariabele is klasmanagement . Items van deze schaal gaan na of de lessen tijdig 
stoppen	en	starten,	of	er	voldoende	orde	heerst	in	de	klas,…	.	Nadat	een	factoranalyse	werd	
uitgevoerd	op	de	items	van	deze	schaal	bleken	er	twee	factoren	uit	de	bus	te	komen	(…)	inrich-
ting van de klas en duidelijke structuur en afspraken (Moens, Smits, Van Droogenbroeck & Van 
Damme, 2009). 

X X X

Voor een goed klasmanagement zijn de volgende zes uitgangspunten van belang: (1) Bij de aan-
pak van probleemgedrag moeten de drie actoren betrokken worden: leerkracht, leerling en klas. 
(2) Deze actoren hebben onderling een relatie met elkaar die bindend of ontbindend kan zijn, 
positief of negatief geladen. (3) De interacties tussen leerkracht-klas-leerling doen zich voor 
binnen een bepaalde context (school, ouders, buurt, leeftijdsgenoten, samenleving. (4) Een ne-
gatief of destructief thema bindt nooit. (5) Probleemgedrag aanpakken impliceert relaties tussen 
leerkracht-leerling-klas op een positief peil houden. (6) De kwaliteitskenmerken bij het lesge-
ven: hoe een leerkracht voor de klas staat, zich tussen de leerlingen begeeft, ze aankijkt, toezicht 
houdt tijdens het lesgeven, enz. (VLOR, 2006, p.47).

X X X X X X

Het treffen van maatregelen en voorzieningen die noodzakelijk zijn om een omgeving in het 
leven te roepen en te handhaven waarin onderwijzen en leren kunnen plaatsvinden (Redant, 
2005, p.21).

X X X X

An outgrowth of this increasing tendency to conceptualize classroom management broadly has 
resulted in a more expansive definition of the term to include a variety of teacher actions: esta-
blishing/maintaining an orderly environment conducive to academic instruction, developing 
positive relationships with students, fostering social/emotional development, and addressing 
problematic behavior (Drang, 2011, p.4).

X X X X

Analyse van definities en omschrijvingen van klasmanagement.
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6    Thema 1   Een systemische benadering van klasmanagement

Leiden we uit bovenstaande tabel een werkdefinitie af, dan heeft klasmanagement betrekking op alle ingrepen, keuzes, 
maatregelen die garanderen dat een doelgericht leerproces kan plaats grijpen. 

Analyseren we verder de verschillende omschrijvingen en definities, dan valt op dat vrijwel alle actoren, processen 
en variabelen een rol spelen bij leren en instructie op het microniveau, dus een invloed hebben op klasmanagement. 
Met andere woorden, klasmanagement is niet in te perken tot een aspect van organisatie (bv. reglementen, regels, 
disciplinaire	maatregelen)	of	kenmerken	van	de	leerlingen	(spijbelgedrag,	agressie,	…).	Het	speelt	in	op	de	complexe	
interactie van alle elementen in een onderwijskundig referentiekader. Hoe meer het vervlochten is met verschillende 
elementen, hoe sterker het ook een impact zal hebben op het leren. Daarom geven we in de volgende figuur opnieuw 
het onderwijskundig model weer om de complexe interactie tussen de interne en externe elementen te illustreren.

Onderwijskundig referentiekader dat verwijst naar de actoren, processen en variabelen die samenhangen in een leer- en instructie-
setting (Valcke, 2010, p.21).

In de literatuur benadrukt men ook die verwevenheid tussen klasmanagement en de ruimere leer- en instructiesitu-
atie.	Zo	benadrukt	Brophy	(1988)	bij	klasmanagement	de	relatie	tussen	(1)	de	instructie,	(2)	het	klasmanagement,	(3)	
de socialisatie van leerlingen en (4) disciplinaire interventies. Dit sluit aan bij Doyle (1986) die ook benadrukt hoe 
klasmanagement zeer nauw verweven is met instructieactiviteiten. Alle klasmanagement maatregelen zijn en blijven 
– volgens hem – gericht op het realiseren van een goede leeromgeving en zijn dus geen doel op zich. In dit thema en 
de volgende thema’s volgen we deze redenering. We bestuderen daarom de verschillende processen, variabelen en  
actoren en gaan na hoe ze samenhangen bij het realiseren van een gepaste leeromgeving. Doyle (1986, p.3) drukt 
dit als volgt uit: “although I agree (…) that for purposes of analysis one can separate classroom management activities 
designed to elicit student cooperation from instructional activities designed to elicit cognitive engagement with academic 
content, I also argue that the intertwining of classroom management activities and instructional activities during actual 
classroom practice is so complete as to require that management and instruction be considered simultaneously”.

In de omschrijvingen voor klasmanagement (zie hoger) valt minder op dat meerdere aggregatieniveaus een rol kun-
nen spelen. De meeste analysedimensies in de eerste tabel grijpen primair terug op maatregelen op het microniveau: 
de directe interactie tussen leerlingen en de instructieverantwoordelijke. Maar soms wordt (1) expliciet verwezen 
naar de acties van meerdere leerkrachten; (2) of wordt het schoolniveau benadrukt. Ook in de VLOR-publicatie Leer-
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kracht – Veer-kracht wordt expliciet verwezen naar stappen te nemen door (1) de leerkracht; maar evenzeer naar (2) 
stappen te nemen door het team en (3) ook samen met schoolnabije organisaties. Dit alles moet gekaderd worden 
vanuit een schoolbeleid. Het mesoniveau is dus zeker aan zet. Wat minder uit de verf komt is het belang van het  
macroniveau.	Toch	speelt	dit	een	rol	bv.	via	de	regelgeving.	Zo	zijn	er	–	vooral	naar	aanleiding	van	incidenten	–	regels	
en maatregelen ingevoerd m.b.t. onwettige afwezigheid (spijbelen) en is er bv. aandacht voor leerkrachtcompetenties 
die betrekking hebben op klasmanagement. In heel wat gevallen worden de bepalingen op het macroniveau omgezet 
in een reglement op het mesoniveau. Scholen laten dit “schoolreglement” in heel wat gevallen expliciet ondertekenen 
door de ouders en door de leerlingen.

Uittreksel uit de decretale bepalingen m.b.t. onwettige afwezigheden: Besluit van de Vlaamse regering van 12 november 1997 betref-
fende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering 
van 21 maart 2003, 9 mei 2003, 27 augustus 2004 en 6 juli 2007. 

In de volgende paragrafen analyseren we een eerste invulling van klasmanagement vanuit het perspectief van ver-
schillende actoren, processen en variabelen in het onderwijskundig referentiekader. Samen vormen deze paragrafen 
een “eerste” inleiding op de probleemstelling, schetsen ze de hoofdlijnen van aanpakken in het onderwijs of geven ze 
empirisch onderbouwde praktijkervaringen. 
In de volgende thema’s worden bepaalde aspecten grondiger uitgediept om – naast een sterke kennisbasis – ook de 
reflectie over de eigen opvattingen als leerkracht op gang te brengen en de eigen praktijk verder vorm te geven.

Instructieverantwoordelijke

Bij klasmanagement staat uiteraard de instructieverantwoordelijke centraal. Hij/zij stuurt de ingrepen, afspraken, 
strategieën aan die leiden tot een gepast klasmanagement. Maar daarbij speelt “de persoon zelf ” van de instructiever-
antwoordelijke	een	belangrijke	rol.	Zijn/haar	opvattingen,	overtuigingen	(beliefs)	spelen	daarbij	een	belangrijke	rol.	
Wat je als leerkracht belangrijk vindt, of als gepast vindt voor de opzet van de leer- en instructiesituatie speelt continu 
een rol. Ten tweede blijkt uit onderzoek dat de relatie tussen leerlingen en instructieverantwoordelijke een terug-
kerend element is in de discussie over klasmanagement.
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8    Thema 1   Een systemische benadering van klasmanagement

We bespreken beide invalshoeken vanuit de instructieverantwoordelijke meer in detail in de volgende paragrafen.

Beliefs

Opvattingen,	verwachtingen,	visies,	meningen,	…	van	leerkrachten	blijken	een	kritische	rol	te	spelen	bij	het	aanpak-
ken van klasmanagement. Drang (2011) vat in de onderstaande tabel de beschikbare literatuur samen die dergelijke 
beliefs in kaart brengt. 

Overzicht van literatuurreferenties m.b.t. beliefs die raken aan klasmanagement processen en variabelen (zie Drang, 2011, p.18).

Zo	blijken	de	opvattingen	van	een	leerkracht	over	zijn/haar	manier	om	leerlingen	onder	controle	te	houden,	het	al	
dan niet “geloven” in een pedagogische tik, de mate waarin leerling problemen intern of extern geattribueerd worden, 
opvattingen	over	controle	en	orde	in	de	klas,	…	te	bepalen	in	welke	mate	een	leerkracht	wel	of	niet	bepaalde	klasma-
nagement-maatregelen	zal	invoeren.	Maar	al	even	belangrijk	is	dat	“kennis	over”	klasmanagement	ook	beïnvloedend	
is. Onderzoek wijst dan ook uit dat een verdere professionalisering van leerkrachten over klasmanagement wel dege-
lijk	zin	heeft,	het	klasgebeuren	positief	beïnvloed	en	resulteert	in	betere	leerprestaties	van	de	leerlingen	(zie	verder).	
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