
Autoritatief schoolklimaat 
Een autoritatief schoolklimaat combineert een veeleisende en gedisciplineerde aanpak op 

academisch vlak met een responsieve aanpak. Scholen die dit klimaat hanteren, zetten in op 

vertrouwensrelaties met de leerlingen, verlenen inspraak in het leerproces, zetten duidelijke 

ambitieuze leerdoelen en hanteren duidelijk afspraken en leefregels. 
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Duidelijke verwachtingen, afspraken en 

leefregels 
Afspraken vinden we steeds terug in het schoolreglement, maar hoe vaak uiten we als 

onderwijspersoneel ook onze verwachtingen t.a.v. onze leerlingen.  

Kinderen en jongeren hebben duidelijke grenzen nodig, dat wil niet zeggen dat de grenzen een 

klein vierkantje moeten vormen rondom hen, dat mag zeker een brede experimenteerzone zijn, 

maar het moet ook duidelijk zijn waar de grens ligt in die experimenteerzone. Kinderen en 

jongeren krijgen door die grenzen structuur aangeboden. De ene leerling heeft daar meer nood 

aan dan de andere, maar structuur komt iedereen ten goede. 

En ja het klopt dat er wel eens weerstand komt t.a.v. een opgestelde grens. Die weerstand zit 

vaak minder op de grens zelf, maar meer op het proces hoe die grens tot stand is gekomen. 

Kinderen en jongeren willen gehoord worden, willen ook iets te zeggen hebben. Vandaar dat ik 

altijd aanraad om bij het begin van het schooljaar de eerste les te benutten om enerzijds de 

leerlingen te leren kennen en hun klasdynamiek en anderzijds samen met de klas afspraken, 

verwachtingen en leefregels door te spreken. 

Door als onderwijspersoneel duidelijk je verwachtingen dat je hebt t.a.v. de leerlingen te uiten, 

weten leerlingen ook veel beter waar ze aan toe zijn. Wat verwacht je bv. over aanwezigheid, 

over deelname bij het klasgebeuren, over stilte etc. Vanuit die verwachtingen kan ingevuld 

worden in klasverband hoe die verwachtingen ook invulling kunnen krijgen. Een voorbeeldje. Als 

leerkracht verwacht je dat er tijdens de les wordt opgelet. Dan kan je de vraag stellen: ‘Hoe 

kunnen jullie ervoor zorgen dat jijzelf en de andere klasgenoten kunnen opletten?’ of anders 

gevraagd ‘Wat zorgt ervoor dat je afgeleid bent in klas?’ Vanuit de antwoorden op deze vragen, 

kunnen afspraken gemaakt worden. Stel bv. dat een leerling zegt dat een gsm afleidend is, dan 

kan een afspraak gemaakt worden over die gsm.  

Merk je dat het voorstel van de leerlingen niet realistisch is, proberen dan via kritische vragen 

ervoor te zorgen dat ze hun eigen voorstel ontkrachten. 

Als die afspraken dan gemaakt zijn, raad ik aan om ze te visualiseren in die klas. Dat zorgt 

ervoor dat je er tijdens je les heel gemakkelijk naar terug kan grijpen. Stel dat iemand dan een 

afspraak niet nakomt, dan kan je zeggen “Wat zorgt ervoor dat het jou op dit moment nog niet 



lukt om onze afspraak na te komen?” Door te vragen ‘wat zorgt ervoor’ i.p.v. ‘waarom’ te 

gebruiken, hou je de mogelijkheid om een extern gelegen oorzaak of een intern gelegen oorzaak 

als antwoord te geven. Waarom komt eerder beschuldigend over alsof het sowieso aan de 

leerling zelf lag, dus intern gelegen oorzaak.  

Tot slot, is het als leerkracht ook altijd interessant om de leerlingen hun verwachtingen t.a.v. 

jouw rol als leerkracht (maak duidelijk dat het om je rol gaat) te bevragen. Dat zorgt ervoor dat 

je hun noden ook leert kennen, want hun verwachtingen hangen daar steeds aan gekoppeld. 

Door op hun verwachtingen in te spelen, voelen ze dat het geen éénrichtingsverkeer is als het 

gaat om het positief handelen t.a.v. de tegenpartij. 

 

6 bollen van betrokkenheid 
1. Uitgenodigd worden om deel te nemen/te participeren: persoonlijk uitgenodigd worden 

in een face-to-face contact; 

2. Het zinvol vinden: benadrukken wat de win-situatie is voor de jongere; 

3. Weten waarover het gaat – de bedoeling en achtergrond kennen: de nodige informatie 

krijgen en de doelstelling benoemen; 

4. Gewaardeerd worden om mee te doen: positief bekrachtigen en benadrukken dat de inzet 

gewaardeerd wordt, doe dit persoonlijk en spreek daarbij vanuit jezelf (ik-boodschap); 

5. Hulp en steun krijgen: dit zowel van klasgenoten, onderwijspersoneel als andere 

begeleiders en dat op maat van de noden van de jongere; 

6. Vooruitgang en resultaten zien: feedback geven, samen evalueren en reflecteren, als ook 

successen vieren. 

 

Verbindend communiceren 
3 vormen van communicatie die steeds op elkaar afgestemd moeten zijn, willen we een 

éénduidig te interpreteren boodschap uitsturen: 
- Verbale communicatie: alle communicatie die op woorden en symbolen geïnd zijn 

- Non-verbale communicatie: alle communicatie die je lichaam uitstraalt, dat kan je 

lichaamshouding en/of je mimiek zijn 

- Paralinguale communicatie: is de manier waarop je woorden of zinnen uitspreekt. Het 

gaat dan over je intonatie, stemkleur, stemvolume ... 

Als we kijken wanneer we communiceren, dan komt dat eigenlijk uit een reactie of interactie met 

de ander. In de meeste conversaties is er een evenwaardigheid, waardoor het gesprek vlot 

verloopt. 

3 situaties waarin we communiceren, maar de aanpak verschilt. 

1. De ander ervaart een probleem  we reageren door actief te luisteren. 

2. Jij ervaart een probleem  we reageren met feedback via een IK-boodschap. 

3. De ander en jij ervaren samen het probleem  we gebruiken de geen-verlies-methode 

om evenwaardigheid centraal te stellen, deze methode voelt rechtvaardiger voor 

leerlingen dan wanneer onderwijspersoneel vanuit een machtspositie (rol) handelt. 



 

Actief luisteren 
- Oogcontact 

- Open houding 

- Licht naar gesprekspartner toe leunend 

- Hummen 

- Knikken 

- Parafraseren 

- Bijvragen stellen om de inhoud beter te begrijpen 

 

Feedback & IK-boodschap 
Feedback is alle informatie die we over onszelf verwerven door in interactie te treden met onze 

omgeving. Feedback heeft vooral tot doel om ongewenst gedrag bij te stellen en gewenst gedrag 

te stimuleren. Als we dus een probleem ervaren, maar de andere persoon dat probleem niet ziet 

of niet erkent, dan geven we feedback om aan te tonen dat dit gedrag voor jou als een 

probleem aanvoelt. 

Feedback is nooit op de persoon, altijd op het gedrag. Dat zorgt ervoor dat je met feedback 

vraagt om dat gedrag bij te stellen. 

Door feedback te geven, zorgen we ervoor dat we de open ruimte vergroten en de blinde vlek 

verkleinen. Ik ga jullie even een model uitleggen om dat wat te kaderen. Dat model noemt het 

Johari-venster. 

 Gekend aan mezelf Ongekend aan mezelf 
Gekend aan de ander Open ruimte Blinde vlek 
Ongekend aan de ander Verborgen ruimte Onbekende ruimte 

 

Om zelfkennis te vergroten, willen we de open ruimte zo groot mogelijk maken. Feedback zorgt 

ervoor dat die blinde vlek verkleint. 

Om op een constructieve en niet-aanvallende manier feedback te geven, hanteren we de IK-

boodschap. Een eerste principe daarbij is dat feedback altijd vanuit jezelf vertrekt. Zeg nooit: 

“Wij vinden dat...”, zeg “Ik vind dat...”. 

IK-boodschap: 

1. Ik zag/rook/hoorde/proefde/voelde dat ... 

2. Impact op jouw gevoel: Dit geeft mij ... gevoel 

3. Impact op jouw gedachtes: Ik denk daarbij/daardoor dat... 

4. (verandering: Ik zou in zo’n situatie liever ... gedrag zien.) 

 



Geen-Verlies-Methode (Thomas Gordon) 

Wanneer jijzelf en de ander een probleem ervaren, dan gebruik je de geen-verlies-methode. Bij 

deze methode ga je samen op zoek naar een oplossing, waarbij niemand verliest. Beide partijen 

kunnen oplossingen voorstellen, die dan samen geëvalueerd worden. Er is hier geen dwang of 

machtsvertoon en een oplossing wordt pas aanvaard als beide partijen er tevreden mee zijn. Om 

tot die oplossing te komen kunnen er 6 stappen gezet worden. 

1. Het probleem nauwkeurig definiëren. 

2. Brainstormen over mogelijke oplossingen. 

3. Evalueren van de voorgestelde oplossingen. 

4. Kiezen van de beste oplossing. 

5. Realiseren van de gekozen oplossing. 

6. Evalueren van het resultaat. 

 

Communicatiestops 
Vermijdt het gebruik van communicatiestops, probeer steeds vanuit een open houding de 

situatie te benaderen. 
1. Bevelen, voorschrijven of eisen:  

“Stop met klagen en doe verder met je taak!” 

 

 Wat wel? Bv. Ik hoor je klagen, dat vind ik onprettig. Ik zou het fijn vinden, mocht je 

zonder klagen je taak afwerken. 

 

2. Waarschuwen of dreigen:  

“Als je die taak niet op tijd inlevert, zal je nog een tweede taak krijgen.” 

 

 Wat wel? Bv. Ik vind het belangrijk dat je die taak op tijd inlevert. Ik vraag dat van je 

zodat je leert om het maken van je taken in te plannen. Als ik merk dat dit jou nog 

niet lukt, dan geef ik je een tweede taak, zodat je het opnieuw kan proberen. 

 

3. Moraliseren of preken:  

“Als je beter had opgelet, zou je nu geen slechte toets maken.” 

 

 Wat wel? Bv. Ik zag dat je tijdens die les dromerig was. Wat had je kunnen aanpassen 

aan dat moment zodat je het nu makkelijker zou hebben met je toets? 

 

4. Adviseren of zelf een oplossing voorstellen:  

“Als ik jou was, zou ik die taken nu maken in de studie en vanavond je les van vandaag 

herhalen.” 

 Wat wel? Bv. Hoe zou je dat kunnen oplossen? Of Hoe zou je dat kunnen inplannen? 

 

5. Beleren of argumenteren:  

“Je begrijpt toch wel dat als je niet oplet in de lessen, je slechte punten zult halen op je 

examens?” 



 

 Wat wel? Bv. Ik zie dat je naar buiten kijkt, ik vrees dat je daardoor niet goed kunt 

opletten en je daardoor de les niet volledig meehebt. Ik zou graag willen dat je jouw 

aandacht op de les vestigt. 

 

6. Oordelen, bekritiseren of beschuldigen:  

“Dat is je eigen fout.” 

 

 Wat wel? Bv. Hoe is dat kunnen gebeuren? 

 

7. Honing op de mond smeren:  

“Zo’n goede leerling maakt toch geen probleem van een extra taak?” 

 

 Wat wel? Bv. Je bent goed bezig, toch wil ik je nog een extra taak geven, zodat je 

jezelf nog meer kan uitdagen. 

 

8. Schelden of belachelijk maken:  

“Vind je het zelf niet wat kinderachtig dat je me probeert wijs te maken dat de printer 

stuk was? Als ik dat niet geloof, maak je me wel iets anders wijs, is het niet? 

 

 Wat wel? Bv. Ik kan begrijpen dat er iets is tussengekomen en daarom wil ik dat je 

me dat eerlijk verteld, dan kan ik voor jouw situatie meer begrip opbrengen. Kan je 

dat ook voor mijn vraag om op tijd je taken te maken doen? 

 

9. Interpreteren of analyseren:  

“Je bent natuurlijk bang dat je zal moeten blijven zitten.” 

 

 Wat wel? Bv. Ik zie dat je bang bent. Kan je me vertellen waarvoor je bang bent? 

 

10. Uitvragen, vragen stellen of ondervragen:  

“Heb je wel geleerd voor die toets? Hoeveel tijd heb je daarin gestoken?” x10 

 

 Wat wel? Stel niet teveel vragen of bijvragen, want dat kan zeer aanvallend 

overkomen. 

 

11. Geruststellen of meeleven:  

“Een slechte toets is niet het einde van de wereld. Trek het je niet aan. Volgende keer 

beter.” 

 

 Wat wel? Geruststellen is vriendelijk bedoeld, maar zorgt ervoor dat het probleem 

van de leerling niet langer erkend wordt. Door gerust te stellen, is het gevoel van een 

probleem hebben niet weggenomen. Ga liever in op wat ervoor zorgt dat de leerling 

dit zo hard aantrekt. 

 

12. Zich terugtrekken, het probleem afwenden of afleiden:  

“Dat probleem zullen we later wel oplossen.” 

 



 Wat wel? Transparantie: geef aan dat het voor jou op dit moment lastig is om te 

ondersteunen, te helpen en geef aan wanneer dat wel voor jou zou passen 

(duidelijke tijdsindicatie). 

 

Referentiekader 

Tot slot speelt bij communicatie je eigen referentiekader ook een grote invloed op hoe je 

boodschappen interpreteert. 

Een referentiekader is het geheel van opvattingen, kennis, waarden en normen dat iemand heeft 

opgebouwd vanuit de eigen achtergrond.  

Dat kader wordt beïnvloed door:  

• de opvoeding,  

• de huidige stemming of gemoedstoestand,  

• aandacht,  

• verwachtingen,  

• behoeften,  

• eerste indrukken en  

• ervaringen. 

 


