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Inleiding 

Klasmanagement is kortweg het scheppen van voorwaarden om tot succesvol onderwijs te komen.  

Een groot deel van klasmanagement zit, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, in de periode 

voor het eigenlijke lesgebeuren. Door je op voorhand goed voor te bereiden, duidelijke regels en 

afspraken te voorzien, over tijdsgebruik en klasindeling na te denken, te bepalen wat voor jou 

ordeverstorend gedrag is, kan je al heel wat zaken voorkomen. Een belangrijk deel zit dus in het 

peventief klasmanagement. 

 

In dit kader is het kunnen leiden en managen van een groep en het herkennen van fasen in een 

groepsproces een even belangrijk aandeel.  

 

Ten slotte heb je dan ook het reactieve klasmanagement want hoe goed je ook bent voorbereid, er 

kunnen nog steeds situaties ontstaan die het lesgebeuren storen. Ook hieraan besteden wij 

aandacht. 

 

Leerstof 
 

De cursus bevat 5 hoofdstukken. Eerst besteden we aandacht aan het preventieve karakter van 

klasmanagement. Daarna bekijken we groepen, de Roos van Leary en leiderschapsstijlen. En we 

eindigen met het reactieve klasmanagement. 

 

We focussen vooreerst op wat preventief klasmanagement inhoudt. We besteden aandacht aan het 

organiseren van de les en de organisatie van de klas. Ook time-management heeft hier zijn aandeel 

in. Het gebruik van je agenda en de klasindeling zijn een handig hulpmiddel bij het managen van je 

klas. We sluiten dit deel af met aandacht voor diversiteit in de klasgroep. 

 

Vervolgens gaan we dieper in op de wetmatigheden van de groepsdynamica om meer inzicht te 

krijgen in wat er in alle mogelijke groepen speelt. Vervolgens gaan we kijken welke mogelijke 

interactiepatronen er zijn en welke verschillende leiderschapsstijlen we kunnen onderscheiden. 

 

Ten slotte hebben we aandacht voor ordeverstorend gedrag. Wat vinden we ordeverstorend? Hoe 

reageren we erop? Welke technieken zijn er en hoe gebruik je ze?  

 

Werkwijze 
 

De theoretische achtergrond vormt een basis. Daarnaast zal er aandacht zijn voor oefeningen, 

inbreng van studenten en rollenspelen, toneeloefeningen en  ervaringsoefeningen. Toepassingen 

vind je per hoofdstuk. Voorwaarde om iets bij te leren is dat je je openstelt en je eigen houding 

tegenover groepen en je houding als leidinggevende kritisch wil bekijken.  

 

Studielast en overzicht van de opdrachten 
 

Tijdens de lessen klasmanagement wordt er aandacht besteed aan opdrachten, rollenspelen, 

trainingen, ervaringsoefeningen en theorie. Het examen vervolledigt dit geheel.  
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1 Preventief klasmanagement 

Doelstellingen: 

De studenten kunnen: 
− Verschillende preventieve en reactieve middelen bespreken  waarmee zij de orde tijdens de 

lessen kunnen bewaren en een gestructureerd werkklimaat bevorderen; (BC 1.3 1.4 1.5 2.3 2.5 

4.1 4.2 4.4 ) 

− Verklaren hoe regels en rollen in een groep ontstaan en steeds in beweging blijven; (BC 1.2 2.2) 

− Omgaan met de diversiteit van de lerenden; (BC 1.7 1.12 2.2) 
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1.1 Inleiding 

 

Klasmanagement zijn alle maatregelen die je als leerkracht neemt om de orde in de klas en tijdens de 

les te handhaven.  

 

Vaak denken we bij klasmanagement aan het oplossen van problemen om op die manier de rust in 

de groep te bewaren of terug te brengen. Goed klasmanagement bestaat echter vooral uit 

preventieve maatregelen m.a.w. alles wat we doen en ondernemen om problemen te voorkomen.  

 

Een aantal van die zaken vinden we vanzelfsprekend. Een goede lesvoorbereiding, voldoende kennis 

over onze lesinhoud, een lijst met namen van leerlingen bijhebben, het nodige materiaal voorzien, 

uitdagende werkvormen en voldoende afwisseling in werkvormen. Waar we misschien minder bij 

stilstaan is het gebruik van de ruimte, plaatsing van leerlingen, gebruik van onze eigen agenda, 

timemanagement, lichaamstaal, … een grote invloed kunnen hebben op het gebeuren in de klas. 

Duidelijke regels en afspraken maken is absoluut een must. Dat dit soms eenvoudiger klinkt en lijkt 

dan het is, durven we al eens uit het oog verliezen.  

 

Bijna iedereen is het erover eens dat een goede voorbereiding minsten het halve werk is. Dat dit niet 

zal voorkomen dat het zo nu en dan fout loopt, verliezen we niet uit het oog. In REACTIEF 

KLASMANAGEMENT zullen we ons nadien meer focussen op hoe we kunnen omgaan met 

ordeverstorend gedrag en ordeverstorende situaties.  

Maar we concentreren ons dus eerst op preventie. We besteden achtereenvolgens aandacht aan: 

 

• Lesvoorbereiding, 

• Organisatorische voorbereiding, 

• Gebruik van agenda, 

• Regels en afspraken, 

• Bepalen wat ordeverstorend is. 

 

1.2 Voorbereiding 

1.2.1 Inleiding 

In deze inleiding doen we een aantal denkoefeningen waarbij we stilstaan bij een aantal elementen 

die invloed kunnen hebben op het les- en/of klasgebeuren.  

 

Vervolgens besteden we aandacht aan kennismaking, iets waar iedere leerkracht mee 

geconfronteerd wordt en bijgevolg – voor het eigen gemak en nut - best aandacht aan kan besteden.  

 

Tot slot gaan we aan de slag met een lesbegin en hoe we dat kunnen aanwenden om onze klas te 

managen. 

 

Een aantal toepassingen zullen deze leerstof verduidelijken. 
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1.2.2 Lesvoorbereiding 

Een goede lesvoorbereiding is noodzakelijk om de structuur en het verloop van je les voor te breiden.  

 

Je denkt na over de beginsituatie, de doelstellingen die je wil bereiken, de leermiddelen die je gaat 

gebruiken en tot je beschikking hebt, de werkvormen die je wil hanteren en de manier van evalueren.  

 

In de beginsituatie focus je op wie je voor je hebt. Welke lln zitten in je klas? Wie is er gemotiveerd? 

Wie heeft er meer nood aan afwisseling, wie werkt graag samen, wie liever alleen? Hebben alle lln 

dezelfde voorkennis? Ga je bepaalde lln extra moeten uitdagen? Wie ga je extra 

instructies/oefeningen moeten geven? Op welke manier gaat dit invloed hebben op je klasopstelling 

of lesplanning?  

 

Uiteraard heb je als expert de lesinhouden onder de knie. Maar het is ook belangrijk om deze te 

koppelen aan leerdoelen. Zo weet je meteen wat je concreet van je leerlingen mag verwachten. 

 

Hier focussen we vooral op wie en wat. Hierop kan je jezelf voorbereiden. Hoe ga je de les 

aanpakken? Je kiest uiteraard didactische principes en verschillende werkvormen om je leerlingen 

te motiveren.  

 

Dit alles zorgt ervoor dat je goed voorbereid je klas in komt. Je kan je volop op je leerlingen  

concentreren. Daarnaast zorgt het voor rust bij de leerkracht: je weet wat je gaat geven, welke doelen 

je voor ogen hebt, wie je voor je hebt, hoe je je les opbouwt. Dit zorgt voor een zeker gevoel. Een 

goede lesvoorbereiding heeft een positieve invloed op de les en het lesgeven.  

 

Wat we echter vooral doen bij een lesvoorbereiding is ons voorbereiden op het inhoudelijke en 

minder op het organisatorische.  

 

1.2.3 Organisatorische voorbereiding 

Zoals reeds vermeld hierboven, wordt het organisatorische wel al eens uit het oog verloren. Nochtans 

kunnen heel wat problemen vermeden worden door ook het hoe tot in de puntjes voor te bereiden. Dit 

wordt daarom preventieve ordemaatregelen genoemd.  

 

Tijd 

 

Het werk als leerkracht speelt zich af op 2 locaties: thuis en in de klas. Bij je time managen thuis of in 

de klas komen verschillende zaken kijken. Strikt genomen dienen wij ons enkel te beperken tot het 

laatste. Toch geven we graag enkele tips mee om ook thuis tijd te besparen. Op deze manier kan je 

ook een stukje de werklast verlichten. 

 

1.2.3.1 Tips voor thuis 

 

Onderstaande tips kunnen helpen bij het efficiënter plannen van je werk: 

 

- Dwing jezelf om maandplannen te maken: zowel voor je persoonlijke ontwikkeling als voor je 

beroep.  
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Verwerk die maandplannen tot weekplannen en leg lijsten aan met ‘to do’ punten die je vervolgens 

wekelijks en dagelijks opnieuw bekijkt. 

 

- Besteed aan het begin van elke week 20 minuten en aan het begin van elke dag 10 minuten 

aan je ‘to do’ punten. 

Bekijk wat je komende week/dag gaat doen. Deel je plannen of doelstellingen vervolgens in 3 

categorieën: A, B en C. Begin met A = belangrijkste. Ga daarna over tot de B’s. Indien tijd over kan je 

ook de C’s doen of beslissen die naar een later tijdstip te verhuizen of helemaal niet meer te doen.  

 

- Maak of koop zelf een overzichtelijke kalender of agenda. 

Zorg dat je systeem voor jou werkt met voldoende plaats voor ‘to do’s’, extra informatie en eventueel 

enkele post-its om de belangrijkste zaken te noteren. Over het gebruik van een agenda voor in de 

klas/les vind je later in dit hoofdstuk meer. 

 

- Maak een analyse van de tijd die je aan je activiteiten besteedt. 

Deel je dag in in blokjes van 15 minuten en noteer je voornaamste activiteiten in die blokjes. Als je dit 

een aantal weken volhoudt, krijg je een representatief schema van je tijdbesteding. Bestudeer de 

resultaten en besluit wat je kan doen om je tijd beter te gebruiken.  

 

- Doe geen twee dingen tegelijk. 

Beginnen en stoppen met alles wat je doet, kost tijd. Blijf liever met iets bezig tot het af is. Blijf ook 

geen twee dingen tegelijk doen: dit gaat ten koste van de kwaliteit en verhoogt je stressniveau. 

 

- Hou de 80/20 regel in gedachten. 

Je haalt 80% van je succes met 20% van je activiteiten. Daarom moet je tijd besteden aan die 20%. 

 

- Neem werk en leesmateriaal mee, waar je ook naartoe gaat. 

Blijf bezig als anderen je laten wachten, als je op het onverwachts vrijgesteld wordt van je gewoonlijke 

activiteit. Niets is zo jammer dan tijd hebben, maar geen werk kunnen doen, omdat je het thuis hebt 

laten liggen.  

 

- Draag werkzaamheden op aan anderen, zodat zij verder kunnen als je er zelf niet bent. 

Verspil ook hun tijd niet. Zorg dat er een duidelijke rol- en taakverdeling is en respecteer deadlines.  

 

- Noteer aan het eind van de dag de belangrijke dingen die morgen moeten gebeuren.  

Voeg toe aan je ‘to do’ punten van de volgende dag en stap er niet mee in bed. 

 

 

1.2.3.2 Tips voor de lesvoorbereiding 

 

- Een goede les begint met een goede voorbereiding. 

De hoeveelheid tijd die je op voorhand aan je les besteedt, staat gewoonlijk evenredig tot de 

soepelheid waarmee ze verloopt. 

 

- Vul je lesvoorbereiding en/of cursusmateriaal op een duidelijke manier in.  

Noteer zeker ook interventies die je zelf in de les plant: wanneer gebruik je audiovisuele media, 

wanneer rollenspel, welke vragen wil je stellen, … . 

 

- Controleer op voorhand je klaslokaal. 
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Indien het mogelijk is, bekijk op voorhand de klas waar je les geeft: werkt de nodige apparatuur, staan 

de banken en stoelen zoals je wil of kan je die zo snel en makkelijk plaatsen. Zet zoveel mogelijk 

klaar op je computer (open video, powerpoint,...) 

 

- Breng altijd uitbreidende lesactiviteiten mee.  

Bekijk op voorhand wat je eventueel kan laten vallen uit je les. Zorg dat je extra materiaal bij hebt om 

eventueel taken te vervangen of als de zaken snellen gaan dan verwacht verder te kunnen met het 

extra materiaal. 

 

- Blijf flexibel.  

Een plan is maar een plan. Je kan dingen altijd anders organiseren. Soms werkt het internet niet 

optimaal of zijn je leerlingen te rumoerig en moet je je planning omgooien. 

 

- Plan niet te krap. 

Laat altijd wat ruimte rond je planning. Er kunnen steeds onverwachte zaken gebeuren: veel 

afwezigen, een spreker die in de les komt. Neem ook het naar je klaslokaal komen, het plaatsnemen, 

de agenda noteren, het tot rust komen en stilte verkrijgen mee op in je planning; Dit alles neemt 

gemakkelijk een tiental minuten in beslag.  

 

 

1.2.3.3 Tips voor in de les 

 

- Wat de tijd in de les betreft, dient de les in voldoende hoog tempo (niet te hoog tempo) te 

verlopen.  

Te snel zorgt immers dat leerlingen afhaken omdat ze niet kunnen volgen en de zaken niet voldoende 

begrijpen. Te traag zorgt dat leerlingen ook afhaken maar omdat de zaken te traag gaan en ze 

onvoldoende worden uitgedaagd. Een extra moeilijkheid is wanneer het tempo van de leerlingen te 

verschillend is. Hoe je hierop inspeelt, komt aan bod in het deel rond diversiteit. 

 

- Rust bij het begin van de les. 

Zorg dat de leerlingen rustig zijn aan het begin van de les. Iedereen op zijn eigen plaats, boeken bij 

de hand. Wacht op stilte. Op die manier kan je de les rustig en overzichtelijk starten.  

 

- Administratie 

Leerkrachten verliezen veel tijd met administratie: ophalen en uitdelen van taken en toetsen, agenda 

invullen, aan-en afwezigheden invullen, … . Bundel deze activiteiten best bij het begin van de les 

zodat losse eindjes zijn afgewerkt en je daarna vlot aan de les kan beginnen. Maak een lijstje met 

dingen die je aan het begin van de les moet/wil doornemen. Dit kan als leidraad dienen om dit deel 

van je les vlot en snel te laten verlopen. Maak er een gewoonte van zo weten leerlingen wat ze 

kunnen verwachten. 

 

- Ordehandhaving 

Ook hier wordt vaak veel tijd verloren. Zorg voor goed geïnstalleerde, aangeleerde en werkende 

procedures. Dit voorkomt dat er niet al te veel kostbare tijd verloren gaat. Geef de leerlingen ook een 

overzicht van wat hen dat uur te wachten staat: deze voorspelbaarheid maakt dat ze rustiger zijn en 

weten wat van hen verwacht wordt.  

 

- Leerlingen 


