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Een leraar van klasse biedt docenten praktische handvatten voor hun 
dagelijks werk. De auteurs vertalen een schat aan onderwijskundige, 
didactische en pedagogische kennis naar de concrete onderwijspraktijk. 
Daarmee is dit werk een inspiratiebron voor docenten in allerlei onderwijs-
contexten, van meer traditionele scholen tot scholen die volop met 
vernieuwingen bezig zijn.

De hoofdthema’s in het boek zijn: (1) didactiek, (2) klassenmanagement 
en (3) de relatie van de leraar met de klas. Een vierde thema is de continue 
professionele ontwikkeling van docenten in de beroepspraktijk. Deze 
thema’s worden uitgewerkt binnen de visie op onderwijs waarin de 
leerlingen geleidelijk steeds meer verantwoordelijkheid leren dragen voor 
hun leerprocessen en -resultaten. De vele praktische voorbeelden maken 
duidelijk hoe docenten dit voor elkaar kunnen krijgen. 

Deze vijfde druk is volledig herzien en geactualiseerd. Het boek is bestemd 
voor beginnende en ervaren docenten, schoolleiders en begeleiders van 
docenten. Het verbindt theorie en praktijk en laat zien hoe boeiend het 
leraarsberoep kan zijn. Ook is het zeer geschikt als handboek in de 
lerarenopleiding. Alhoewel de voorbeelden uit het voortgezet onderwijs 
komen, is het boek ook zeer bruikbaar voor (de opleiding van) 
basisschoolleraren en docenten in het hoger onderwijs. 

Prof. dr. Fred Korthagen is emeritus hoogleraar onderwijskunde en trainer, 
gespecialiseerd in de professionele ontwikkeling van leraren. Hij was leraar 
en lerarenopleider en heeft een brede expertise in onderwijsonderzoek. 
Hij ontving internationale prijzen voor zijn wetenschappelijke werk.

Drs. Bram Lagerwerf was lang werkzaam als leraar en als lerarenopleider 
en later als coach en supervisor van docenten in alle sectoren van het 
onderwijs. Hij overleed in 2011. 

Afzonderlijk en samen publiceerden zij vele artikelen en boeken, 
waaronder het boek Leren van binnenuit.
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Vooraf

Leraren hebben een mooi en inspirerend beroep. Maar het leraarschap kan 
soms ook zwaar zijn, want er komt veel bij kijken. Er is een stevige basis aan 
kennis en vaardigheden voor nodig om dat beroep zo uit te oefenen dat het 
leren van leerlingen prettig en e�ectief verloopt. Over die basis gaat dit boek, 
dat al jarenlang veel lezers trekt. De vijfde druk is opnieuw aangepast aan 
recente ontwikkelingen in het onderwijs. Actuele onderwerpen zijn toe-
gevoegd, zoals persoonsvorming, inspelen op de behoe�en, motivatie en 
eigenheid van elke leerling, de ontwikkeling van eigenaarschap over het leren, 
pesten, omgaan met leer- en gedragsproblemen, blended learning en de ver-
nieuwing van examenprogramma’s. Verschillende passages zijn herschreven 
in het licht van nieuwe inzichten, bijvoorbeeld over de ontwikkeling van de 
hersenen, leerstijlen en het belonen van positief gedrag. Ook zijn vele nieuwe 
literatuurreferenties opgenomen en diverse links naar interessante websites.

We richten ons op leraren in het voortgezet onderwijs. Vaak horen wij van 
lezers dat het boek ook nuttig is voor basisschoolleraren en daarom ook op 
pabo’s gebruikt wordt. Inderdaad zijn veel van de thema’s uit het boek ook 
uiterst relevant voor het primair onderwijs. De beschreven voorbeelden en 
contexten zijn echter a�omstig uit het voortgezet onderwijs. Een geïnteres-
seerde lezer kan ze meestal gemakkelijk vertalen naar situaties in het basis- en 
zelfs het hoger onderwijs.

Alles wat in dit boek aan de orde komt, hee� direct te maken met de 
bekwaamheidseisen die aan leraren worden gesteld. Het woord ‘bekwaam-
heid’ gebruiken we echter weinig. In plaats van te spreken over ‘bekwaam-
heden’ of ‘competenties’ is het naar onze opvatting belangrijker om te letten 
op wat de leraar concreet doet en hoe dat leraarsgedrag wordt gestuurd door 
onderliggende inzichten, overtuigingen, motieven, idealen enzovoort. Daar-
over gaat een belangrijk deel van dit boek.
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12 E e n  l e r a a r  v a n  k l a s s e

De schoolvakken en de didactiek ervan spelen een hoofdrol in het beroep van 
leraar. Wij richten ons op die elementen van het leraarschap die de school-
vakken gemeenschappelijk hebben. Daarbij gaat het om de volgende hoofd-
thema’s: de didactische aanpak, klassenmanagement en de relatie tussen 
leraar en leerlingen. In de delen I, II en III gaan we diep in op elk van deze 
thema’s afzonderlijk. Daarna bespreken we in deel IV hoe een beginnende 
leraar zich in de praktijk kan ontwikkelen tot een professionele docent. Het 
 hoofdthema in dit vierde deel is dan ook doorgroeien in het beroep van 
docent. Het gaat daarbij om een ontwikkeling die nooit af is.
Deze volgorde van de delen is afgestemd op de gebruikelijke ontwikkelings-
weg die leraren meestal bewandelen: meestal is hun eerste zorg hoe ze hun 
lessen en begeleiding didactisch kunnen vormgeven, daarna beginnen orde-
problemen hun aandacht te vragen en tot slot ontstaat het inzicht dat alles 
draait om een goede relatie met de leerlingen. We hebben er bij het schrijven 
van het boek bewust voor gekozen om deze ‘concernontwikkeling’ te volgen.

We willen met dit boek vooral kennis verspreiden die in de praktijk goed 
bruikbaar is. We geven daarom veel voorbeelden van onderwijssituaties en 
van leraarsgedrag, om er vervolgens theorie aan te koppelen. Veel boeken 
doen dat andersom: ze beginnen met de theorie en laten vervolgens toepas-
singen zien. Dat blijkt voor het leren van leraren en voor het bevorderen van 
de toepassing in de praktijk niet altijd de optimale volgorde. Onderzoek laat 
zien dat het beter werkt om te vertrekken vanuit herkenbare praktijken uit 
het dagelijks werk, daarin belangrijke principes te laten zien en hier pas later 
 theorie mee te verbinden. Op deze wijze zijn de hoofdstukken in dit boek dan 
ook opgebouwd.
Op de gekleurde bladzijden aan het eind van elk deel laten we zien dat onze 
denkbeelden ook wetenschappelijk verantwoord zijn. Deze verantwoordin-
gen kunnen voor geïnteresseerde lezers bovendien dienen als een verdieping 
en voorbereiding op verdere studie. Het is echter voor een goed begrip van dit 
boek niet noodzakelijk om de verantwoordingen te bestuderen.

Om de toepassing van de inzichten uit dit boek te ondersteunen, is een speci-
ale webpagina ingericht bij dit boek (www.korthagen.nl/het-boek-een-leraar-
van-klasse). Daar zijn bij alle hoofdstukken opdrachten en vragen te vinden. 
Deze oefeningen zijn ook goed te gebruiken in de opleiding of begeleiding van 
leraren. Voor lerarenopleiders zijn op deze webpagina ook suggesties te vin-
den voor het werken met dit boek in de opleiding.
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13V o o r a f

Enkele speci�eke thema’s komen in dit boek niet of slechts kort aan de orde, 
zoals de Whole School Approach, hoogbegaafdheidsdidactiek en Nederlands 
als tweede taal. Over dergelijke thema’s zijn specialistische publicaties voor-
handen. Voor veel nieuwe ontwikkelingen en actuele thema’s geldt naar onze 
mening dat er pas met succes aan gewerkt kan worden als de basis aanwezig 
is die we in dit boek aanbieden. Overigens geven we in dit ‘basispakket’ wel 
aanzetten voor vernieuwingen en verdiepingen, vooral als het gaat om het 
bevorderen van zelfsturing door de leerling. We geven daarvoor concrete 
richtlijnen. Door het volgen van die richtlijnen worden leraren en leerlingen 
gestimuleerd om als samenwerkingspartners aan de slag te gaan met het doel 
dat de leerling eigenaarschap ontwikkelt over het eigen leerproces. In de loop 
van dit boek wordt geleidelijk steeds beter zichtbaar wat dat inhoudt voor het 
gedrag van docenten.

Af en toe stellen we in dit boek persoonlijke vragen. Dat brengt ons ertoe de 
lezer te tutoyeren. Onze uiteenzettingen worden daardoor minder afstan-
delijk, hopen we. Verder gebruiken we de woorden ‘docent’ en ‘leraar’ door 
elkaar. Het ene kan het andere vervangen. Doorgaans bedoelen we er ook 
docentes en leraressen mee. Soms is er aanleiding dat precies aan te geven.

De medeauteur van dit boek, Bram Lagerwerf, is helaas in 2011 overleden. Hij 
hee� veel bijgedragen aan dit boek. Daarom is het passend dat hij ook bij deze 
vijfde druk als medeauteur vermeld blij�.
We hadden dit boek niet kunnen schrijven als we niet zoveel lessen in de prak-
tijk hadden gezien en verhalen over lessen hadden gehoord. We danken al die 
(aanstaande) leraren die ons in de loop der jaren een blik in hun les hebben 
gegund, met name Harm Udding en Hilde Dekkers, die een aantal heel speci-
�eke voorbeelden lieten zien. Ook Frances van Donselaar, Ari de Heer, Ellen 
Nuijten en Marjolijn Voogel van uitgeverij Boom hebben meegedacht en bij-
gedragen aan dit boek. Veel wetenswaardigheden zijn ontstaan in gesprek-
ken met onze collega’s in de lerarenopleiding, op scholen en in onderzoeks-
groepen, al is niet meer duidelijk wat precies van wie komt. Ook die collega’s 
zijn wij veel dank verschuldigd.

Voor leraren en scholen die met volgende ontwikkelstappen bezig (willen) 
zijn, hebben wij de boeken Leren van binnenuit en Krachtgericht coachen 
geschreven, die inmiddels ook veel bekendheid genieten. Hopelijk blijven 
onze boeken bijdragen aan kwaliteit en inspiratie in het onderwijs.

Fred Korthagen
Utrecht, najaar 2019
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I nleiding 1
Didactiek, klassenmanagement, relatie met de leerlingen 
en professionele ontwikkeling

Volgens het veelgeciteerde boek van Hattie (2012), Visible learning for 
 teachers, is de leraar de belangrijkste factor voor het leren van leerlingen. 
In dit boek bespreken we de basis van het leraarschap. Docenten hebben in 
de klas met drie hoofdthema’s te maken: de didactische aanpak, klassen-
management en het onderhouden van een goede relatie met de leerlingen. 
Bij de didactische aanpak gaat het er vooral om de leerlingen in actie te 
brengen om te leren. Men spreekt in dit verband over de rol van de leraar 
als ‘didacticus’. Klassenmanagement begint al bij de zorg voor een goede 
les zodat je de leerlingen kunt boeien en ze geen tijd hebben voor iets 
anders. Dit wordt vaak gekoppeld aan de leraarsrol van ‘presentator’, maar 
het gaat om meer dan alleen presentatievaardigheden. Een goede relatie 
met de leerlingen begint met het leggen van menselijk contact. De leraar 
hee� dus ook de rol van ‘gastheer’ en ‘pedagoog’.

Didactiek, klassenmanagement en relatie zijn in het geding zodra je als leraar 
de klas binnenloopt; ze beïnvloeden elkaar over en weer. Het zijn de drie 
hoofdthema’s van het leraarschap. Ze zijn in de praktijk niet te scheiden, maar 
we beschrijven ze in de delen I, II en III wel apart. Deel IV gaat over de levens-
lange ontwikkeling van de docent. Daarmee presenteren we in dit boek een 
concrete uitwerking van de huidige bekwaamheidseisen voor leraren, zoals 
gepubliceerd in het Staatsblad (2017).

Introductie op deel I Didactiek

Didactiek gaat over hoe je leerlingen kunt helpen bij het leren. Goed kunnen 
uitleggen is maar een stukje van wat daarvoor nodig is. Je hebt als leraar bij-
voorbeeld ook vaak de rol van ‘coach’, onder andere als je een leerling helpt die 
worstelt met een leertaak, maar ook als je leerlingen begeleidt op de weg naar 
eigenaarschap over hun eigen leren.
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16 E e n  l e r a a r  v a n  k l a s s e

Uit onderzoek naar hoe leerlingen leren blijkt dat het vooral van belang is 
om de leerlingen zelf productief aan het denken zetten. Wat ze leren door zelf 
goed na te denken over wat ze doen, is veel meer waard dan wat ze opsteken 
door alleen te luisteren naar een leraar die iets uitlegt.
De hoofdvraag van de didactiek is daarom: hoe kun je het eigen denkvermo-
gen van de leerlingen productief maken? Het is de kunst om met vragen, pro-
blemen en opdrachten hun denken zo te ondersteunen dat ze zelf steeds een 
stapje verder kunnen zetten.
Een van de belangrijke dingen daarbij is dat je gebruikmaakt van wat de leer-
lingen al weten of ooit hebben meegemaakt. Dat moet je dan wel als leraar 
eerst te weten zien te komen, maar met een gezonde dosis nieuwsgierigheid 
kom je een heel eind.
Om de praktische uitvoering van deze ideeën mogelijk te maken, geven we 
in deel I eerst een fasering aan voor een les of begeleidingsperiode (de hoofd-
stukken 3, 4 en 5) en daarna vier richtlijnen voor leraarsgedrag (de hoofdstuk-
ken 7 tot en met 10). In hoofdstuk 11 vatten we deel I samen in het VAARDIG- 
onderwijsmodel.

Introductie op deel II Klassenmanagement

Klassenmanagement lijkt in ordelijk verlopende lessen vanzelf te gaan; als 
leerling merk je niet goed hoe de leraren dat doen. Als student aan een leraren-
opleiding herinner je je daardoor vooral de ‘ordemaatregelen’: opmerkingen, 
vermaningen, stra�en, de klas uitsturen en andere dingen die een leraar doet 
wanneer orde houden al niet meer zo goed wil lukken.
Een goede werkorde in een les organiseren is een ingewikkeld proces dat veel 
oplettendheid vraagt. Ordeverstoringen beginnen klein; die kleine oorzaken 
zijn voor een ‘deskundige’ nog gemakkelijk bij te sturen. Als je kleine versto-
ringen echter niet ziet, of ze negeert, of er zelfs onhandig op reageert, kan het 
gemakkelijk uit de hand lopen. Ook grote wanordelijkheden kunnen deskun-
dige leraren normaal gesproken wel weer oplossen; voor een beginner is dat 
soms niet meer te doen.
Klassenmanagement begint dus bij zorgvuldig starten met allerlei dingetjes 
waar je als leerling vroeger geen oog voor had en die je als docent moet leren 
zien en leren hanteren. Daarnaast is het nodig dat je leert heel duidelijke orde-
verstoringen aan te pakken.
In deel II bespreken we eerst allerlei zaken die een ordelijk verloop van de les 
bevorderen of tegenwerken (de hoofdstukken 13 tot en met 16). In de hoofd-
stukken 17 en 18 gaan we in op een aantal concrete ordemaatregelen.
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Introductie op deel III Je relatie met de leerlingen

Je bent als leraar al een eind op weg als je menselijk contact hebt met de leer-
lingen. Je merkt dit vooral wanneer je met individuele of groepjes leerlingen 
gesprekjes kunt voeren tijdens of na de les. Maar het zit ‘m eigenlijk vooral 
in dingen als persoonlijke opmerkingen, interesse hebben voor elkaar en 
luisteren naar elkaar in de loop van de les. Uit zo’n contact kan zich een lei-
derschapsrelatie ontwikkelen waarin de leerlingen jou als leider erkennen. 
Je hoe� dan niet bij elke opdracht te ‘bevechten’ dat ze doen wat jij zegt; 
opdrachten van een leider accepteren ze en voeren ze normaal gesproken uit 
(hoofdstuk 20).
De relatie die je hebt met de leerlingen is er een in een grote rij van allerlei rela-
ties die er zijn: familierelaties, vriendschapsrelaties, hulpverleningsrelaties, 
gezagsrelaties, noem maar op. Wat is er zo speci�ek in de relatie tussen leraar 
en leerlingen?

We noemen drie hoofdkenmerken:
1 Het is een samenwerkingsrelatie. Het doel van jullie samenwerking is om 

zo samen te werken dat de leerlingen van alles leren en straks met een 
diploma van school kunnen. Leraar en leerlingen zijn hierin behoorlijk 
a�ankelijk van elkaar; jij kunt je werk pas goed doen wanneer de leerlin-
gen hun werk serieus nemen, en andersom natuurlijk. Hoe kun je daarbij 
het gezag van je leiderschap gebruiken? Daarover schrijven we in hoofd-
stuk 21.

2 Het is een relatie van helpen en geholpen worden waarin jij de leiding hebt. 
Jij bent de helper en zij zijn degenen die geholpen worden bij het leren. 
Goed en e�ciënt helpen is een hele kunst (hoofdstuk 22).

3 Wanneer je leerlingen nog niet volwassen zijn, is het ook een opvoedings-
relatie. Als docent ben je dan – of je nou wilt of niet – een volwassene die 
mee- (of tegen)werkt aan de opvoeding van de leerlingen. Ook al doe je 
niets bijzonders, je hebt toch invloed, alleen al doordat je een voorbeeld 
bent om al of niet na te volgen. In onze ogen behoort het tot de taak van 
een docent in pedagogisch opzicht naar vermogen bij te dragen aan de ont-
wikkeling van de leerlingen (hoofdstuk 23).

Elk van deze drie kenmerken hee� zijn eigen speci�eke problemen en moge-
lijkheden, maar het leiderschap hebben ze gemeenschappelijk. Dit leiderschap 
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vraagt om een voortdurende deskundige afweging: wat bepaal jij als docent 
zelf en wat laat je aan de leerlingen over?
We sluiten deel III af met hoofdstuk 24 over grenzen van het leraarschap.

Introductie op deel IV Doorgroeien in het beroep van docent

Didactiek, orde en relatie zijn drie hoofdthema’s van het leraarschap. Maar 
zelfs als je die aardig onder de knie hebt, houdt jouw ontwikkeling niet op. Dat 
ondervind je al wanneer je na je opleiding, als beginnend docent op een school 
gaat werken. Je merkt dan dat je nog veel niet weet of kunt. Er valt nog zoveel 
voor je bij te leren eer je een professioneel docent bent, en ook dan nog moet 
je zorgen dat je ontwikkelingen in het onderwijs bijhoudt. Die voortdurende 
professionele ontwikkeling doe je niet alleen, maar samen met je collega’s.
In hoofdstuk 26 bespreken we je intrede als docent in de schoolwereld. In de 
hoofdstukken 27 en 28 is je blijvende beroepsontwikkeling aan de orde, indi-
vidueel en in schoolverband. Hoofdstuk 29 gaat over onderwijsontwikkelingen 
in de laatste decennia. We sluiten in hoofdstuk 30 af met een verbreding van 
het toepassingsgebied van het VAARDIG-onderwijsmodel uit hoofdstuk 10.

Didactiek, klassenmanagement en relatie zijn niet te scheiden

De drie hoofdthema’s van het leraarschap, didactiek, klassenmanagement en 
relatie, kun je geen van drieën ooit verwaarlozen. Het is wel eens verleidelijk 
om de klas te vragen nu even goed op te letten en niets te vragen zodat jij je 
geheel aan het uitleggen kunt wijden. Maar dat leidt al snel tot eenrichtings-
verkeer, met het risico dat een groot deel van de klas zich niet meer betrok-
ken voelt. Het kan zijn dat je een klassengesprek wijdt aan de orde, maar dat 
kan nooit zonder dat duidelijk wordt wat dit voor het leerwerk betekent en al 
doende ben je bezig de relatie met de klas te verbeteren.
En als je bijvoorbeeld met de klas bespreekt dat jij met hen een samenwer-
kingsrelatie wilt opbouwen, kan dat alleen maar in een ordelijke sfeer en met 
het oog op jouw hulp bij hun leren. Je hebt dus in de klas altijd meer of min-
der bewust aandacht nodig voor én de didactiek én klassenmanagement én je 
relatie met de klas. Toch bespreken we deze drie hoofdthema’s van het leraar-
schap elk afzonderlijk in de delen I, II en III.
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