
WAT NA DE CLASH?
1. Zet je leerling enkel aan de deur als 

de les echt niet verder kan gaan.
2. Geef altijd een duidelijke opdracht 

of taak mee.
3. Maak een afspraak voor een 

vervolggesprek: daarin probeer je 
met de leerling de problemen uit 
te klaren en nieuwe afspraken te 
maken.

4. Hou bij wie je op de gang hebt 
gezet, wanneer dat was, waarom je 
hem op de gang hebt gezet en wat 
het vervolg was.

5. Overleg na afloop met je collega’s 
en je directie en vraag hun 
feedback en advies.

6. Zet leerlingen niet te vaak uit de 
les. Als je meer dan een keer om 
de acht weken een leerling aan de 
deur zet, heeft je maatregel geen 
effect meer, zo blijkt uit onderzoek.

Lees meer over de maatregelenladder op  
www.knaplastig-aps.blogspot.nl

Je vindt deze ladder en andere reflectiemo-
dellen in ‘Praktijkwijzer basisonderwijs’  
(Joke Gerritsen en Corine Klapwijk, 
Uitgeverij Coutinho)
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IN DE KLAS

Zo hou je  
je leerlingen  

bij de les
 

Blijft een leerling in je klas ook na verschillende opmerkingen 
lastig doen? Soms weet je het even niet meer, en hoor je jezelf 

zeggen: “Nog één keer en je vliegt buiten!” Maar als je je 
dreigement niet uitvoert, zit je vast. Dreig daarom niet te snel 

of te zwaar. Deze maatregelenladder bevat tien technieken om 
iedereen weer in de pas te laten lopen. In kleine stapjes.  

Zo hoef je niet onmiddellijk de zwaarste sanctie boven te halen. 

De maatregelenladder
10. Stuur de leerling met werk de klas uit.

9. Laat de leerling na de les bij je  
komen voor een gesprek.

8. Verplaats de leerling in de klas.

7. Noem zijn/haar naam en waarschuw dat je 
hem/haar op een andere plaats zal zetten.

6. Noem zijn/haar naam en gebruik een 
ik-boodschap: “Emma, ik vind het heel 
vervelend dat je voortdurend zit te 
kletsen”.

5. Stop even met je les en noem de leerling bij 
de naam: “Is er een probleem, Emma?”

4. Noem de leerling bij de naam en ga door 
met de les: “Op dit beeld, Emma,  
zie je dat …”

3. Stop even met de les en kijk de leerling aan.

2. Kijk de leerling aan en ga door met de les.

1. Negeer de storende leerling.
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