
Kernpraktijk 5 Orde houden 
Van de kernpraktijk 'Krediet opbouwen en uitgeven' weten we dat er verschillende 
manieren zijn om ongewenst gedrag te stoppen zonder de flow van de les te 
onderbreken. Maar af en toe escaleert gedrag en zul je zwaardere interventies moeten 
doen. Zo ontwikkel je als docent geleidelijk aan een eigen interventieladder die je zal 
helpen bij het creëren en handhaven van een goede werkorde in de klas. Bij deze 
kernprakrijk moeten we ons ook richten op mogelijke dieperliggende oorzaken van 
ongewenst gedrag. Een drukke leerling die met zijn gedrag eigenlijk om aandacht 
probeert te vragen, heeft namelijk een andere benadering nodig dan een leerling die 
druk is vanuit een lichamelijke behoefte. 

 

Doelen 

Je kunt concrete en uiteenlopende acties beschrijven om ongewenst gedrag te stoppen, 
en deze ordenen van oppervlakkig naar diep. 

Je kunt eerste signalen van een mogelijke escalatie herkennen, en je kunt verschillende 
interventies beschrijven die in dat geval ingezet kunnen worden. 

Je kunt mogelijke oorzaken van ongewenst gedrag op individueel niveau benoemen, en 
je kunt uitleggen waarom bij hetzelfde gedrag verschillende maatregelen ingezet 
kunnen worden. 

Je kunt beschrijven op welke manieren je lesontwerp en lesvoorbereiding invloed heeft 
op het voorkomen van ongewenst gedrag. 

 

Verwerking (thuis) 

1. Denk eens terug aan een leerling die geregeld gecorrigeerd moet worden. 
Beschrijf de leerling en met name het gedrag waarop deze leerling 
gecorrigeerd moet worden. 

2. Neem de collegestof erbij en ga na: is er een positieve benadering van deze 
leerling denkbaar? Welke interventies zijn mogelijk (of noodzakelijk) om de 
leerling functioneel bij te sturen en te laten meedoen in jouw les? Gebruik 
eventueel ook de aangereikte interventieladder. 

3. Werk zo concreet mogelijk uit hoe je deze leerling gaat benaderen bij 
opeenvolgende interventies. Concreet betekent hier: wat doe je of zeg je 
letterlijk de eerste keer dat je de leerling aanspreekt? Welk non-verbaal 
gedrag van jou hoort daar bij (hoe sta je/ kijk je)? En, wat zeg of doe je de 
tweede keer dat je leerling moet aanspreken? 

4. Oefen je interventies een aantal keer hardop (óók als je denkt: dat kan ik 
best). Laat het inslijten en maak gebruik van je medestudenten om feedback 



te krijgen. Dit is in het begin misschien een beetje vreemd om te doen, maar 
het kan enorm helpen om in praktijk ook daadwerkelijk te gaan doen wat je je 
had voorgenomen. 

Verwerking (op school) 

1. Observeer tijdens een paar lessen gericht het stopgedrag van verschillende 
docenten. Hou een lijst bij van manieren waarop docenten orde houden door 
ongewenst gedrag in een vroeg stadium stoppen. 

2. Bedenk voor jezelf welke van deze manieren bij je (zouden kunnen) passen, 
en welke je wel eens zou willen uitproberen. Neem een aantal van deze 
maatregelen op in je lesplan voor de komende les(sen). Beschrijf hierbij zo 
concreet mogelijk hoe die maatregel er bij jou uitziet (verbaal én non-
verbaal). 
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