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Introductie
Een veilige school staat bij iedereen op de agenda! We moeten aan de slag met 
sociale omgangsvormen, anti-pest-plannen en met een heus veiligheidsbeleid! Maar 
onze school is toch niet gevaarlijk? Er zijn toch geen dreigende situaties?  Wat voor 
‘veiligheid’ wordt er eigenlijk bedoeld?

Wat in schoolsituaties wordt bedoeld is niet ‘deur op slot en helmen op’ maar de 
veilige leeromgeving. In essentie: het creëren van een plek waar iedereen zich prettig 
voelt, zichzelf kan zijn en durft te presteren. Dan pas begint het leren. 

De Respect Education Foundation heeft een serie werkboeken gemaakt onder de titel 
Respectzone – bijdragen aan een veilige school, om met deze thematiek in jouw klas 
aan de slag te gaan.

In dit werkboek staat ‘adaptief onderwijs’  en samenwerkend leren centraal. Het is 
opgezet als een praktisch stappenplan en is direct inzetbaar in je dagelijkse lessen. 
Het biedt handvatten om leerlingen beter te ‘leren leren’ in en door een veilige sociale 
omgeving. 

Basisbehoeften voor leren
Om te beginnen is het belangrijk te weten dat iedere leerling drie basisbehoeften 
heeft: relatie, competentie en autonomie.

Onder ‘relatie’ wordt verstaan dat leerlingen het gevoel hebben dat ze geaccepteerd 
worden, erbij horen en veilig zijn. Ieder kind heeft minimaal één vriendje of 
vriendinnetje nodig in de klas en behoeften aan minimaal één keer per dag 
persoonlijk contact met de leerkracht.

Onder ‘competentie’ wordt verstaan dat leerlingen succes ervaren bij leertaken en 
ontdekken dat ze steeds meer aankunnen.

Onder ‘autonomie’ wordt verstaan dat leerlingen zelfstandig kunnen werken en hun 
leergedrag (deels) zelf kunnen sturen. Als één van deze basisbehoeften niet aanwezig 
of verstoord wordt, kunnen ze lastig of niet-leergericht gedrag gaan vertonen; veel 
aandacht vragen, de les verstoren of zich juist terugtrekken en gedemotiveerd raken. 
Als er spanningen of gedragsproblemen bij leerlingen te zien zijn, kun je er vanuit 
gaan dat het bij één van de drie basisbehoeften niet lekker zit.
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1. Autonomie: 
Je zelfstandig voelen:  “Zonder hulp kan ik...”  

2. Competentie: 
Weten wat je kan:  “Ik ben goed in...”

3. Relatie: 
Je geaccepteerd voelen:  “Ik word gewaardeerd door...”



De eerste weken zul je merken dat je zelf ook af en toe ‘schuldig bent’  
aan ‘verstoringen’; “Doe nou eens een keer normaal” of “ Weet je het 
nou nog niet, ik heb het al tien keer uitgelegd” floept er makkelijk uit. 
Voor de leerlingen met voldoende zelfvertrouwen is dit heus niet zo erg, 
maar voor de kwetsbare leerling die het zelfs na tien keer écht nog niet 
snapt kan dit funest zijn.

Leerkracht  Superman 
Als leerkracht moet je heel veel kunnen en heel veel 
doen. In de omgang met de groep zijn je taken terug 
te brengen naar drie typen handelingen: instructies 
geven, interactie met de groep en klassenmanagement. 
Als je bij het uitvoeren van deze drie handelingen de 
drie basisbehoeften van leerlingen in de gaten houdt, 
zul je merken dat je steeds sneller bewust wordt van de 
oorzaken van eventuele verstoringen. Zo ben je sneller in 
staat gericht in te grijpen of bij te sturen.

Jouw groep is een unieke cocktail individuen met elk een ander stel hersenen. Hoe 
goed je je best ook doet, je kunt niet op dertig perfecte manieren voor de klas staan. 
Je hebt dan wel tien klassenasisstenten nodig! Toch zijn die dichter bij dan je denkt. 
Als je op een slimme manier gebruikt maakt van de talenten van je leerlingen, heb je 
in een korte tijd een goedlopende, actieve klas en wordt er tegelijk gewerkt aan de 
sociale structuur van de groep. 

3



4

Respect-educatie
 
Respect-educatie is een aantrekkelijke en interactieve manier van lesgeven, bruikbaar 
in elk vak. Met name de sociaal emotionele vaardigheden van leerlingen worden 
aangesproken en verder ontwikkeld. Dat leidt tot een positief klimaat in de klas en 
een betere leerresultaten. Samen creëren we een ‘respectzone’; een omgeving waarin 
iedere leerling zich geaccepteerd en thuis voelt. Immers, in een vertrouwde omgeving 
leer je beter. 
Onder de naam Respectzone ontwikkelt de Respect Education Foundation elk jaar 
lesmateriaal gebaseerd op onderwijskundige thema’s en onderwerpen die op een 
praktische, leuke en professionele manier invulling geven aan je dagelijkse lessen. 
 

De Respect Education Foundation (REF) is een onafhankelijke stichting, opgericht in 
2006 als reactie op de toenemende intolerantie en discriminatie in de samenleving. 
REF investeert in onderwijs waarin leren omgaan met jezelf, met anderen en met je 
omgeving net zo belangrijk is als taal, wereldoriëntatie, of rekenen. REF ontwikkelt 
educatieprogramma’s en organiseert activiteiten die (toekomstige) leerkrachten 
en leerlingen ondersteunen bij het realiseren van een veilig klimaat op school. 
Dit doen we onder de noemer ‘respect-educatie’. Aan respect-educatie liggen 
de  onderwijsconcepten meervoudige intelligentie, samenwerkend leren, adaptief 
onderwijs, groepsdynamica en conflicthantering ten grondslag.

Op onze website respecteducation.me zijn alle materialen gratis te downloaden. 
Meld het aan collega’s en kopieer het naar hartelust, maar vermeld altijd even waar je 
het vandaan hebt ;) 

Voor feedback of vragen kun je altijd mailen naar info@respecteducation.me

Veel plezier en succes!
Respect Education Foundation 

www.respecteducation.me
info@respecteducation.me

Keizersgracht 177
1016 DR Amsterdam



Deel 1: Instructie

kickstart:

Het geven van instructies doe je als leerkracht 
de hele dag door. De manier waarop je 
instructies geeft is - zonder dat je het weet - 
vaak gekoppeld aan je eigen voorkeur; praat je 
voor de klas, gebruik je handouts met plaatjes, 
lezen de leerlingen een stukje tekst, etc. 

Toch zul je zien dat er na uitleg nog altijd 
vingers de lucht in schieten. Dat ligt niet 
aan de inhoud van je uitleg, maar de manier 
waarop je uitlegt.  Nog een keer op een andere 
manier proberen...?

Je kunt ook gebruik maken van de leerlingen 
die de instructie in één keer hebben begrepen.

Valkuil instructie: Jezelf blijven herhalen

Juf... ik begrijp het nog STEEDS niet...

Opdracht: Na een klassikale instructie vraag je: “wie kan er aan de slag, 
wie weet er wat de bedoeling is?”.* De leerlingen die het snappen vraag je 
uitleg te geven aan anderen die het nog niet begrijpen (bijvoorbeeld in het 
werkgroepje). Loop rond en check of het goed gaat. Bekijk wie er goed is in 
uitleggen.
 
Na zeven minuten: “kan iedereen nu aan de slag?”  
Geef bij twijfel de optie om samen te werken.

* Zijn er na je klassikale uitleg minder dan vijf leerlingen die het snappen? 
Dan moet je het toch nog eens uitleggen en misschien een andere manier 
bedenken.

Uitleggen

Tip: Herhaal dit regelmatig na een klassikale uitleg!

Wie kan er aan de slag?
- Houd geen monoloog als je 
instructies geeft

- zoek samen met de klas naar 
oplossingen

- Ieders bijdrage is waardevol

Wist je dat er in de klas gemiddeld 
maar 15% van je leerlingen dingen 
begrijpt door te luisteren? Als er ook 
iets te zien of te lezen is, wordt het 
percentage verhoogt naar 35%. Niet 
zo gek dus dat er leerlingen in de klas 
zitten die na een klassikale uitleg niet 
precies weten wat ze moeten doen!
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Schema: Volledige instructieWat
Wat moet je doen?

Hoe 
Hoe moet je het aanpakken? 
Hulp 
Bij wie/waar vind je hulp?
Tijd
Hoeveel tijd krijg je?

Uitkomst Wat doen we ermee? 

Klaar?
Wat ga je dan doen?

VOORBEELD: 

Wat:  
Leerkracht: “Maak opdracht 4 t/m 10 van 
het werkboek Taal.”

Hoe:  
Leerkracht: “Noteer de antwoorden in je 
schrift. Het woordenboek gebruiken mag.”

HULP:
Leerkracht: “Geen vragen en vingers. Ik 
loop rond voor vragen. Je mag ook hulp 
aan een klasgenoot vragen als je er niet 
uit komt. Maar overleg dan wel zachtjes. 
Weet je iets écht niet dan sla je de opgave 
even over.” 

Volledige instructies geven
Om zeker te zijn van een duidelijke instructie kun je 
gebruik maken van dit schema. 

Maak voor elke instructie die je 
geeft een overzichtje voor jezelf.  
Als je dit als checklist gebruikt weet 
je zeker dat je duidelijk genoeg bent 
geweest. Zo kan de klas snel en efficiënt 
aan de slag. 

TIJD: 
Leerkracht: “We werken tot de 
pauze aan deze opdracht: tot half 
twaalf. Dat is dus 30 minuten.”

UITKOMST:
Leerkracht: “Je bent klaar als je 
alle opdrachten af hebt. Als je iets 
hebt overgeslagen probeer je die 
opdracht aan het eind opnieuw. 
Lukt het nog niet, dan laat je de 
opgave open.”

KLAAR?:
Leerkracht: “Als je snel klaar bent, 
ga je in je leesboek lezen tot de 
pauze.”

Wat
&

Hoe
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Competentie

week opdracht

“Ik hou mijn spreekbeurt over paarden”, “ik over voetbal...” 
of “oooooh...mam, kun je helpen, ik heb maandag mijn 
spreekbeurt”. Dit kunnen we dit jaar toch wel eens anders doen! 
Laten we elkaar vertellen wat ons écht bezig houdt en waar we 
écht iets vanaf weten! Dit jaar doen we ‘Het moment van...’

Spreekbeurt   Het moment van...

Introductie van de leerkracht:
Vertel de leerlingen over je eigen grote passie. Dit kan iets zijn wat je al jaren als 
hobby doet of iets waar je deze week pas vol enthousiasme mee begonnen bent. Neem 
attributen mee, laat plaatjes of foto’s zien. Maak er een persoonlijk moment van.

1

3

Coach
gesprek(ken)

Klassikaal:
Leg uit dat we dit jaar geen spreekbeurt doen maar dat iedereen een persoonlijk moment 
heeft in de klas, waarin je vertelt wat je het meeste bezig houdt. Iedereen komt aan de 
beurt, en het onderwerp mag van alles zijn! Prik data* met de leerlingen en maak een 
schema. (Samen doen mag als dat logisch is, maar moedig dit niet aan!)

* Het ‘moment’ kan het beste op een donderdag of vrijdag plaatsvinden. Zo kom je niet in de 
knoop met de voorbereiding.

2

ééN op één
Coachgesprek 1: Spreek met de leerling die aan de beurt is op een rustig tijdstip af. 
Blijf bijvoorbeeld samen een pauze binnen, of plan een moment als de klas zelfstandig 
werkt. Bespreek zijn/haar passie van dit moment. Dit is een coachgesprek waarin je 
samen zoekt naar een onderwerp. 

Maak samen een mindmap
van de passie. Samen bedenk 
je een strategie: hoe vertel je
straks over je passie? Heb je 
dingen nodig? Wil je iets laten 
zien of iets voordoen?

Coachgesprek 2: De leerling 
heeft zelf nog wat dagen 
nagedacht en gewerkt aan zijn
moment. Als leerkracht check 
je in het tweede gesprek hoe
het ervoor staat.

Dan is het tijd voor:  
Het moment van ...

Vegetarisch zijn, knikkeren, of de nieuwe baby van je tante...
wat houdt je bezig? 

Maandagmiddag:Herinner de leerling aan zijn moment aan het eind van de week. 
 Dinsdagmiddag: Tweede coachgesprek 

Woensdagochtend: Laatste korte reminder:“morgen ben je aan de beurt”.  Donderdagmiddag: Het moment van... (start na het ‘moment van...’ met het eerste coachgesprek  van de volgende leerling) 

Donderdagmiddag:Eerste coachgesprek
 

Begin met de eerste leerling met het bespreken van: ‘het moment van.. 

Voobeeldplanning
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Nakijken en controleren
Het werk van alle leerlingen nakijken is voor een leerkracht een hele klus. Vandaar 
dat er graag gezocht wordt naar oplossingen waarmee de leerling zelfstandig werk 
kan controleren. Maar nakijkboekjes en nakijk-apps...is dat wel zo verstandig? 

De voordelen van zelf nakijken zijn zo op te noemen: het is efficient, stimuleert  
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en iedereen kan op zijn eigen tempo werken. 
Er zijn echter ook een paar belangrijke nadelen: Leerlingen kijken te snel na en 
maken de taakjes maar half, ze begrijpen niet waarom ze fouten maken en krijgen 
geen waardering, (geen krullen en kruisjes van de leerkracht). De werkvorm: Bekijk 
het effe biedt zowel de voordelen als een oplossing voor de nadelen.

Nakijken

Bekijk het effe
Je kunt het nakijken op een natuurlijke manier regisseren. Als leerlingen in staat 
zijn zelfstandig te werken, dan zijn ze ook in staat om de uitkomsten samen te 
controleren.  
 
Opdracht: De leerlingen die klaar zijn met een serie opdrachten (bijvoorbeeld de 
bladzijde uit het werkboek of het rijtje sommen) zoeken ze een partner die ook al 
klaar is. De eerste keren zal dit wat rommelig gaan maar zodra de leerlingen dit 
gewend zijn kan dit zonder geluid, oogcontact is voldoende. 

In duo’s:
Samen vergelijken ze de opdracht. Wat komt overeen, wat is verschillend? Ze 
bespreken de resultaten en leggen elkaar uit hoe ze tot bepaalde antwoorden zijn 
gekomen. Vragen en onduidelijkheden bespreken ze samen.

In viertallen: 
Het duo sluit aan bij een ander duo. In viertallen bespreken ze nog een keer de 
antwoorden, ook de onduidelijkheden en de vragen komen nog een keer aan bod. 

Klassikaal: 
Sluit de werksessie klassikaal af. Vraag elk viertal of ze er uit zijn gekomen. 
Vraag wat de knelpunten waren, wat er het moeilijkst was en hoe ze dat hebben 
opgelost. Het proces is belangrijk, niet het resultaat!

Naar aanleiding van de knelpunten die je van elke groep te weten komt kun je nog 
kiezen voor het klassikaal bespreken van een aantal zaken. Op deze manier bedien 
je ongeveer 80% van je klas in plaats van de gebruikelijke vingers die altijd de 
lucht in schieten.

Tips vooraf: 
 

- Laat merken dat je hoge verwachtingen hebt!
 

- Geef een duidelijke tijdsindictaie voor het maken van de individuele 
opdracht en ‘Bekijk het effe’. 

Tip achteraf: 

- Deel klassikaal complimenten uit
8



Deel 2: Interactie
In een veilige klas voelen alle kinderen zich thuis. 
Leerlingen komen naar school voor sociaal contact, 
zowel met elkaar als met de leerkracht. Als je 
niet gewaardeerd wordt kan je motivatie om naar 
school te gaan verdwijnen. 

Interactie in je klas is daarom erg belangrijk. 
Leerlingen moeten weten wat ze aan elkaar 
hebben. Niet iedereen hoeft je BFF te zijn maar 
elkaar waarderen en kunnen samenwerken is wél 
belangrijk. 

Als leerkracht moet je ervoor zorgen dat iedereen 
zijn/haar aandeel heeft in de klas en iets kan 
bijdragen. Je bent er verantwoordelijk voor dat 
alle leerlingen het gevoel hebben dat ze gezien en 
begrepen worden. Iedereen is onderdeel van de 
groep, allemaal op hun eigen, leuke, gekke, lieve 
of soms lastige manier.  

Valkuil bij interactie = klassikaal corrigeren!

kickstart:

Samen weet je meer!
Wist je dat er in de klas heel veel kennis zit? Dertig stel hersenen weten bij elkaar 
genoeg om de cito-toets uitmuntend te maken. Leuk om te testen met het spel: 
Kennis-race!

Voorbereiding: Zet alle tafels en stoelen aan de kant. 
De docent verzint een aantal open vragen of opgaven, 
gerelateerd aan een vak. De groep wordt verdeeld in 
teams van ongeveer vijf á zes leerlingen.

Het spel: Hang voor elk team een groot antwoord-blad 
aan het eind van het lokaal. Zorg dat de teams elkaars 
antwoorden niet kunnen lezen. Trek aan de andere kant 
van het lokaal een (denkbeeldige) lijn op de grond waar de 
teams in een nette rij achter moeten staan. Elk team krijgt 
een marker-stift. 

De docent stelt een vraag/opgave. Het groepje mag tien 
seconden overleggen. Dan telt de docent af: “3, 2, 1 
GO!” De voorste leerling rent naar het blad en schrijft een 
antwoord op. Vervolgens rent hij/zij terug naar zijn team 
en geeft de pen door aan nummer twee in de rij. Nu is het 
zijn/haar beurt een antwoord te geven (als een leerling het 
niet weet dan zet hij een streepje en rent terug om de stift 
door te geven). 

Na een x aantal minuten stopt het spel. Het team met de 
meeste correcte antwoorden wint. Klassikaal worden alle 
antwoorden bekeken en besproken.

Afsluiting: 
Reflecteer op de hoeveelheid kennis binnen je groep. 
Samen weten we echt bijna alles!

Kennisrace

Voorbeeld opgave:

Hoeveel landen in 
Europa ken je?

Welke getallen kun je 
delen door 7?

Verzin zoveel 
mogelijk persoonlijke 
voornaamwoorden bij 
het woord: telefoon 

Tip:
Schoolplein + Stoepkrijt 
is ook een goede optie!
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Relatie

week opdracht

Hoe vaak doe je iets voor een klasgenoot? En word je zelf 
wel eens ergens mee verrast of geholpen? Tijdens deze 
geheime opdracht doet iedereen iets speciaals, behulpzaams 
of positiefs voor een klasgenoot. Iedereen komt aan de 
beurt, maar wanneer.... en hoe...?

Secret mission  

De leerkracht introduceert een geheim missieboek. Wat er in komt 
te staan is straks voor iedereen in de klas te lezen maar niet voor 
de juf of meester. Leerlingen krijgen de opdracht iets positiefs te 
doen voor een ander in de klas! Wat, wie en hoe... dat moeten ze 
zelf bedenken.

1

Ik heb je rijtje sommen afgemaakt ;)

De leerling die in het bezit is van het missieboek moet drie dingen doen:

1- Opschrijven hoe hij /zij zelf verrast of geholpen is en wat hij /zij ervan 
vond (dit begint bij de tweede leerling).

2- Opschrijven wat hij/zij van plan is en voor wie. 

3- De positieve actie uitvoeren en het boek doorgeven.

De leerkracht is als laatste aan de beurt. Welke leerling moet voor jou iets doen? 

2

De leerkracht houdt op de klassenlijst bij wie er aan de beurt is geweest. Hij vraagt 
aan het eind van de week bijvoorbeeld steeds klassikaal: “Wie heeft het missieboek? 
Wie zijn er verrast?” Als de leerkracht wordt verrast en het missieboek de leerkracht 
bereikt is het tijd om er, zo nu en dan, iets uit voor te lezen. Wat is er allemaal 
gebeurd?

Zijn de leerlingen enthousiast? Start dan een nieuwe ronde secret mission! Elke 
leerling kiest dan wel iemand anders om iets leuks voor te doen! 

10



Deze talentwijzer is gebaseerd op de theorie van meervoudige intelligenties. Meer weten? Check onze 
website: www.respecteducation.me

Meerdere vormen van 
intelligentie in je klas 
Jouw klas is een unieke mix van persoonlijkheden en intelligenties. 
Grofweg is ons brein te verdelen in acht intelligentie-types. De 
manier waarop je het beste leert is bij iedereen gekoppeld aan 
deze intelligenties. Iedereen heeft sterke, zwakke en gemiddelde 
intelligenties. Daar moet je het mee doen. De meeste mensen 
maken zonder dat ze het weten automatisch gebruik van hun 
top drie/vier en vinden manieren om hun zwakste schakels te 
compenseren. Hoe zit dat in jouw klas?

Deze talentwijzer is een eenvoudige manier om in kaart
te brengen welke intelligenties jouw leerlingen hebben.  
Er zijn online veel testen te vinden om achter intelligentie-profielen te komen, maar 
het klassikaal en persoonlijk invullen van deze kolommen is vaak net zo precies als  
online testen. Bovendien geven leerlingen bij de klassikale manier de minst sociaal- 
wenselijke antwoorden en de resultaten misschien zelfs iets betrouwbaarder.

Hoe moet het?
De leraar beschrijft de talenten één voor één en geeft
voorbeelden. De leerlingen vullen na een uitleg steeds 
een balkje in. Dat gaat op gevoel. Stimuleer de 
leerlingen eerlijk te zijn. Je kunt opscheppen voor je 
klasgenoten, maar het is beter om eerlijk te zijn tegen 
jezelf. Na deze klassikale sessie leveren de leerlingen 
het invulblad in bij de docent. Met de ingevulde 
talentwijzers kun je voortaan gemixte werkgroepjes
maken. Leg de leerlingen uit dat jij de werkgroepjes
maakt op basis van de verschillende talenten en/of 
intelligenties: zo werken de leerlingen met een goed 
groepsgevoel samen!

LET OP: De begrippen op het formulier zijn soms 
best abstract. Je moet als docent extra uitleg en 
voorbeelden geven. Check in de klas steeds of iedereen begrijp wat je bedoelt.

De talentwijzer 

Ons schoolsysteem is vooral gebaseerd op de ‘linguistische’ 
(taalvaardig) en ‘logisch/mathematische’ (rekenen/logistiek) 
intelligenties. Best gek als je bedenkt dat maar  ongeveer twintig 
procent van alle mensen deze beide intelligenties in zijn/haar ‘top 
drie’ sterkste intelligenties heeft staan. Als je dus in je lessen ook 
rekening houdt met de andere intelligentie-types 
zul je zien dat veel meer leerlingen sneller dingen 
oppikken en zelfstandig aan de slag gaan. 
Het wordt tijd om uit te vogelen hoe de 
breinen van de leerlingen werken.

Facts:* Je gebruikt vrijwel automatisch je beste intelligenties
* Je zwakste intelligentie kun je trainen maar het zal nooit je sterkste worden

* Een leerkracht geeft vaak les naar zijn eigen voorkeur (zijn eigen top drie)Hoe zit dat bij jou?



Ben ik niet zo 
goed in

kleur tot hier

uuh beetje wel, 
beetje niet

kleur tot hier

hmmmm, dat past 
wel bij mij

kleur tot hier

Ja, dat ben ik!
hier ben ik goed in!

kleur tot hier

1 - Logisch denken, plannen, problemen oplossen, goed met cijfers

1

2- Sociaal, goed in samenwerken, overlegt graag, neemt leiding, helpt anderen

2

3- Dromer, denkt veel na, vraagt waarom, assiociatief denker, reflectief, observeert 

4- Heeft ritme en geluid nodig, houdt van muziek, kan (beter) werken met muziek aan

5- Denkt in woorden, kan goed lezen en schrijven, luistert goed, kan dingen uitleggen

6- Denkt in beelden, creatief, onthoudt door kleur, tekent graag, ruimtelijk inzicht

7- Weet veel van de natuur, is goed met dieren en planten, begrijpt natuurverschijnselen

8- Kan niet stil zitten, sportief, moet bewegen tijdens het denken, raakt van alles aan in de 
klas

4

3

5

6

7

8

Naam:
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De talentwijzer: 
De leerkracht bespreekt alle blokjes één voor één. Na de uitleg bepaal je tot waar je de balk 
inkleurt. Er is geen goed of fout. Het invullen gaat op gevoel. Je hebt nooit alles of niets, 
dus balkjes die helemaal leeg of helemaal vol zijn, bestaan niet. Vul eerlijk in hoe jij over 
jezelf denkt. 
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Voorbereiding vooraf : Kies een 
vak of onderwerp dat je gemakkelijk 
kunt opdelen in subthema’s. Denk 
aan onderwerpen als wereldoriëntatie, 
het nieuws of geschiedenis. Maak 
verschillende info-pakketjes in de 
vorm van een dossiermap met teksten, 
plaatjes, website-tips, etc. 

Groepjes maken:
Vertel de leerlingen dat je voor een 
bepaalde opdracht de klas gaat 
opdelen in werkgroepjes. Hoe deze 
werkgroepjes worden gevormd gaat 
naar aanleiding van hun individuele 
kwaliteiten en talenten. Gebruik 
hiervoor de talentenwijzer (p. 12). Jij 
bent als docent verantwoordelijk voor 
de samenstelling van de teams. Leg dit 
goed uit aan de leerlingen.

Autonomie en vertrouwen
Leerlingen kunnen dingen best zelf, dat weet je als docent heus wel. Maar wat is nou 
een goede manier om iedereen structureel aan bod te laten komen en niet al te veel 
chaos in je klas te veroorzaken. Met de werkvorm De leerkrachten van de dag kun 
je kansen geven, nieuwe werkgroepjes maken en af en toe ook nog eens achterover 
leunen.

Waarom: Als je de leerlingen eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen geeft voelen 
ze zich gewaardeerd en zelfstandig.

De leerkrachten van de dag!
Wist je dat leerlingen het meest leren van het uitleggen van de leerstof aan een 
ander. Het elkaar uitleggen en er samen over praten is drie keer zo effectief dan 
naar een instructie luisteren. Met deze opdracht gaan de leerlingen zelf invulling 
geven aan een deel van de klassikale les. Hoe ze het gaan aanpakken is geheel aan 
henzelf. Ze moeten rekening houden met drie dingen:

1- Het verzorgen van een les/uitleg van hun onderwerp. (7 min.)
2- Het bedenken en geven van een opdracht voor medeleerlingen. (10 min.)
3- Het nakijken én nabespreken met de klas. (7 min.)

Stap 1: Maak de werkgroepjes bekend.
Stap 2: Elk groepje krijgt één van de werkdossiers.
Stap 3: Maak bekend wanneer welk groepje aan de beurt is.
Stap 4: Na elke leerkrachten van de dag reflecteer je: 

Klassikaal: Wat hebben we geleerd? Hoe hebben we het geleerd? Wat vonden we 
ervan? Hebben we nog vragen? 
Persoonlijk met het werkgroepje: Hebben je klasgenoten de opdracht goed 
gedaan? Was het zo de bedoeling? Wat ging er goed of juist mis? Wat zouden jullie 
anders doen?

Tip: 
Gebruik de talentwijzers als je 
groepjes maakt en vertel de 

leerlingen waarom je dat doet!
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Deel 3: Klassenmanagement

kickstart

Samenwerken is een must voor de sociale structuur in je klas maar ook voor de 
rustmomenten voor jezelf als docent. Als je slechts twee keer per dag gebruik maakt 
van één van de onderstaande vormen van samenwerkend-leren zul je zien dat de 
sociale structuur én de leerresultaten positief beïnvloedt.

Extra uitleg voor Rodney, genoeg plaatjes 
voor Mila en Jayden en misschien toch 
een groepsopdracht voor Raven, Anesie 
en Jacob. Stap voor stap groeit het inzicht 
hoe je het beste met jouw unieke groep 
kunt werken. Je weet nu wat iedereen 
nodig heeft en je kunt de individuele 
talenten van je leerlingen. 

Je kunt beginnen bij het puzzelen met 
de duo’s en werkgroepjes. Natuurlijk 
mogen de leerlingen af en toe ook zelf 
groepjes maken, maar het is belangrijk 
dat ze wennen aan genoeg variatie in de 
samenstelling van de werkgroepjes én 
snappen waarom jij kiest voor bepaalde 
combinaties.

Valkuilen:  
1) De grootste druktemakers forceren 
samen te werken met de stille types.

2) Het hele schooljaar in dezelfde 
groepjes werken. 

Denken:
•	 Docent:	stelt	een	vraag/geeft	een	opdracht.
•	 Leerling:	denkt	na	en	noteert	het	antwoord	individueel.

Delen: 
•	 Leerlingen:	vergelijken	aantekeningen,	bespreken	en	noteren			
	 antwoorden,	komen	samen	tot	een	antwoord.
•	 Docent:	observeert	en	loopt	rond.

Uitwisselen:
•	 Docent:	vraagt	een	aantal	duo’s	hun	antwoorden	te	delen. 
•	 Leerlingen:	kunnen	vragen	stellen	en	opmerkingen	maken.

Denken - delen - uitwisselen
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Werk	in	een	groep	van	vier.	
                                                                       
STAP 1 (in een duo) 
Leerling	1	interviewt	leerling	2	en	maakt	notities	of	onthoudt	
wat	er	is	gezegd.	Op	hetzelfde	moment	interviewt	leerling	3	
leerling	4	(duurt	ongeveer	5-15	minuten).	
 
STAP	2	(in	een	duo)
Op	het	teken	van	de	docent	wisselen	de	leerlingen	van	rol:	
Leerling	2	interviewt	leerling	1.	Leerling	4	interviewt	leerling	
3	(5-15	minuten).

STAP	3	(in	viertallen)
Leerling	1	vertelt	wat	leerling	2	heeft	gezegd.
Leerling	2	vertelt	wat	leerling	1	heeft	gezegd.
Leerling	3	vertelt	wat	leerling	4	heeft	gezegd.
Leerling	4	vertelt	wat	leerling	3	heeft	gezegd.

Einde:	Reflectie	en	samenvatting	(vraag:	hoe	ging	het?).	
Doel:	Leerlingen	leren	waarderen	wat	ze	met	elkaar	gemeen	hebben	
(random	klassikale	check-up).

stappen- 
interview3
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week opdracht

Check	in	duo’s

STAP 1 - Individueel aan de slag
Leerlingen	werken	zelfstandig	aan	een	vraag/opdracht.

Stap	2	-	Check	je	resultaten	(in	een	duo)
Elke	leerling	vormt	een	duo	met	een	ander.	De	leerlingen	wisselen	
uit:	ze	kunnen	delen,	vergelijken	of	discussiëren	over	de	
resultaten.

Stap	3	-	Groep	uitbreiden	(in	viertallen)
Elk	duo	zoekt	een	ander	duo.	De	vier	leerlingen	kunnen	nu	weer	
resultaten	delen,	vergelijken	of	erover	discussiëren.

Stap 4 - Check-up (klassikaal)
Rond	af	en	geef	de	leerlingen	willekeurig	de	beurt.	Laat	ze	
hun	resultaten	en	bevindingen	delen	met	de	rest	van	de	klas.
Check	als	afsluiting	bij	de	klas	hoe	de	leerlingen	deze	opdracht	
hebben	ervaren.	Ging	het	goed?	Wat	niet?	En	zijn	er	tips	voor	de	
volgende keer? 

Check in duo’s



stappen- 
interview

kan ik zelf!

Autonomie

week opdracht #Aan het eind van een week is het heel waardevol om af te 
sluiten met een groepsgesprek. Uiteraard kun je in zo’n 
gesprek reflecteren op positief gedrag en aanstippen waar 
de verbeterpunten liggen, maar het is ook belangrijk om te 
reflecteren op leren. Wat hebben we geleerd en wat kunnen we 
allemaal?!

Hersengymnastiek
Maak op het bord vijf kolommen, voor elke dag van de week één. Zet er Maandag, 
Dinsdag, Woensdag, etc. boven. Bespreek met de klas de hele week, dag voor dag. 
Kunnen we een lijst maken van alle dingen die we gedaan hebben deze week? Je 
zult zien dat je moeilijk op gang komt maar na een paar sessies gaat het al een 
stuk beter.

1

Maak eventueel voor 
elke dag weer een 

sub-verdeling: 

-Vroege ochtend, 
-ochtend na de pauze, 

-begin van de middag, 
- eind van de middag.

Check in duo’s 
De hele week staat nu op het bord. 

Individueel schrijven de leerlingen drie dingen op 
die ze deze week hebben geleerd. Ze schrijven drie 
keer: ............................. # kan ik zelf!  
Moedig aan om creatief te denken. Ook kleine 
dingen kunnen belangrijk zijn. Zelf de tafel van 13 
kunnen opzeggen is net zo belangrijk als uitleg aan 
een ander durven vragen. Denk goed na over wat er 
voor jou persoonlijk gelukt is deze week.

Als de leerlingen drie dingen hebben opgeschreven, 
bespreken ze hun antwoorden met een klasgenoot. 
Ze vertellen elkaar precies wat ze hebben geleerd.

Daarna sluit de leerkracht de sessie af 
door klassikaal willekeurig wat voorbeelden 
aan de leerlingen te vragen. 

2

Be creative 
Elke leerling kiest nu één van de drie competenties die 
hij heeft opgeschreven. Hiervan gaat hij/zij een poster 
maken. De posters komen in de klas te hangen om 
te laten zien wat iedereen kan (maak gebruik van de 
invulposter in dit boek)! 

De leerkracht kopieërt de pasfoto’s uit het 
smoelenboek op A4-formaat om mee te beginnen.  
Laat de leerlingen knippen, plakken, tekenen 
schilderen, etc.

Hang alle resultaten goed zichtbaar in de klas.
Herhaal deze sessie één keer per maand en je hebt 
een supercollectie!

3 Tip:
Je kunt op de posters 
checken wie je om hulp 

kunt vragen
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Als je het stappenplan uit dit boek hebt 
gevolgd zul je merken dat je klas een
top-conditie begint te krijgen... RESPECT!

Toch moet je als coach opletten dat je 
niet overdrijft. Laat ook ruimte voor relax-  
momenten of onverwachte dingen. Zorg af 
en toe voor dat ‘kopje-thee-aan-de-keuken 
tafelgevoel’, je klas werkt hard en dat mogen 
ze ook best weten. Persoonlijke verhalen, 
creativiteit, extra beweging of naar buiten op 
een zonnige dag kan voor veel leerlingen een 
verademing zijn.

Jij bent als leerkracht leidinggevend.
Dit betekent ook dat je de verantwoordelijkheid 
neemt voor de ontspanning van je leerlingen! 

Tips: 

* Geef complimenten

* Controleer niet 
steeds alles

* Beloon eigen initiatieven

* Problemen onderling 
laten oplossen

* Zorg dat je een 
voorbeeld bent!

* Vergelijk leerlingen nooit 
met elkaar

Sluit de dag minimaal één keer per week af met een klasgesprek. 
Bespreek met de groep op een open manier hoe de dag/week is verlopen. Wat 
ging er goed? Wat was er lastig? Geef in zo’n gesprek ook aan wanneer je zelf niet 
helemaal correct hebt gehandeld of gereageerd. Leg de groep uit waarom je zo 
deed. Eerlijkheid en duidelijke communicatie hoort bij de professionaliteit van een 
leerkracht.

Als je de dag op deze manier afsluit, heb je de volgende ochtend een frisse start!

Open einde = frisse start
Klasgesprek

Sociale veiligheid        kan ik zelf#
Je bent nu aan het eind van de drie delen van het werkboek gekomen. Sociale 
veiligheid? Dat kunnen jullie prima zelf! Nu je stap voor stap hebt gewerkt aan 
een veilig leerklimaat in je klas, is het belangrijk om de succes-opdrachten met 
je groep te blijven herhalen. Gebruik minimaal twee keer per dag een vorm van 
samenwerkend leren en blijf goed varieren met werkgroepjes (misschien zelfs in de 
klasopstelling). Je zult zien dat het een belangrijke bijdrage levert aan een prettige en 
actieve sfeer in de klas. 

Op de website zijn onder de naam Respectzone nog meer lessen en programma’s 
te vinden. Ga bijvoorbeeld aan de slag met Groepsdynamiek, binnen zes weken een 
respectvolle klas of neem jullie normen en waarden onder de loep en inspireer de rest 
van de school, de buurt of Nederland met het programma Respect on the move.

Namens het educatieteam van de Respect Education Foundation 
wensen we je veel succes en vooral heel veel plezier!

Ongedwongen momenten 
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