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Handleiding



Inleiding

Op een school zochten docenten naar een goede manier om orde te houden zonder 
boos te hoeven worden. Na jaren experimenteren hebben ze daar een manier voor 
gevonden: Vriendelijk orde houden. Inmiddels hebben zij duidelijke richtlijnen 
waarmee je orde kan maken en deze daarna kunt houden. Steeds meer docenten 
zetten deze richtlijnen naar eigen inzicht in bij hun lessen. Dit zorgt voor een betere 
sfeer, effectievere lestijd en meer energie aan het einde van de dag. Leerlingen geven 
aan deze manier van orde maken/ houden prettiger te vinden dan boze docenten die 
geen orde hebben in hun klas.

Vriendelijk orde houden geeft je tips waarmee je met plezier kunt lesgeven. De aanwijzingen vallen 
uiteen in Orde maken en Orde houden. 

Door zelf het juiste voorbeeld te geven ben jij geen aanleiding van verstoringen. Veel leerlingen 
nemen jouw houding over. Bij het aansturen van leerlingen die jouw voorbeeld niet meteen overnemen 
gebruik je non-verbale signalen en vermijd je verbale waarschuwingen of reprimandes. Als leerlingen 
niet reageren op de non-verbale signalen, stuur je hun gedrag bij met Orde houden. 

Een ideaalbeeld
De leerlingen genieten van mijn lessen. Lesgeven 
kost mij weinig energie omdat ik op een rustige 
en vriendelijke manier mijn leerlingen aanstuur 
en bijstuur.

De praktijk
De leerlingen doen niet wat ik van het vraag 
en proberen de les te verstoren. Het bijsturen 
van gedrag kost veel energie waardoor ik het 
onderwijs ervaar als zwaar en uitputtend. 
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Inleiding

Overzicht onderwerpen Vriendelijk orde houden

Bij hoofdstuk 1 van deze handleiding vind je een bijsluiter. Een bijsluiter ken je uit de medische wereld. 
Een bijsluiter vermeldt onder andere mogelijke bijwerkingen en aanwijzingen voor dosering. Het 
medicijn ofwel de maatregel van Vriendelijk orde houden is de Tijdrovende opdracht. Zou je deze te 
vaak en onoordeelkundig gebruiken dan de maatregel averechts. Lees eerst de bijsluiter.
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Inleiding

De aspecten uit de hoofdstukken Orde maken en Orde houden die te maken hebben met aansturen en 
bijsturen zijn verzameld in het Interventiepalet.

Aansturen en bijsturen van gedrag van leerlingen.

Naast de capaciteit om leerlingen aan te kunnen sturen en bij te kunnen sturen is het van belang lessen 
te geven waardoor leerlingen optimaal profiteren van jouw aanbod. 

Lees meer:   
https://www.vriendelijkordehouden.nl/cursus-vriendelijk-orde-houden-in-de-klas/inleiding/
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1. Bijsluiter

Tijdens de cursus bespreken wij het bijsturen van gedrag van leerlingen door het geven van een 
Tijdrovende opdracht.  

Averechts effect:
• Een Tijdrovende opdracht heeft een averechts effect als de docent deze nooit uitdeelt. De 

consequentie van de gebaren en de tips ontbreekt dan.
• Een Tijdrovende opdracht heeft een averechts effect als de cursist hier direct de eerste les toe  

overgaat. 
• Een Tijdrovende opdracht heeft ook een averechts effect als deze binnen een les aan meer dan 

twee leerlingen wordt verstrekt.

Begin pas met Orde Houden als het Tipboek, de Tijdrovende opdracht en het Protocol zijn besproken 
met de klas.

Voordat je begint met Vriendelijk orde houden, heb je een zelf aangepaste Tijdrovende opdracht 
klaarliggen en is het Protocol besproken met- en goedgekeurd door de schoolleiding. Pas als de 
schoolleiding medewerking toezegt, kan je een Tijdrovende opdracht uitdelen en het Protocol met 
succes toepassen. Je kan er dan zeker van zijn dat degene die de opdracht krijgt deze ook uitvoert. 

Lees deze bijsluiter goed door voordat je begint met het toepassen van Vriendelijk 
orde houden. Hierin staan een aantal punten die cruciaal zijn voor een succesvolle 
toepassing. Op deze en alle volgende pagina’s staan de onderwerpen van 
Vriendelijk orde houden schuingedrukt. Meer informatie vind je op de site.
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2. Van passief naar  
actief orde houden

“Wanneer de basisbehoeften van kinderen niet worden bevredigd, zullen 
ze sneller de les verstoren. Deze basisbehoeften zijn: liefde, erkenning, 
verbondenheid, zelfexpressie, zinvol leven en het gevoel echt te leven. 
Die verstoring van de les weerspiegelt hun verstoorde binnenwereld.”  
-Boek: Vrede kun je leren, p 82.

Van PASSIEF......
Orde maken
Jij gaat naar school om jouw verhaal te 
vertellen. Je verwacht dat de leerlingen zich 
opstellen als een aandachtig publiek. De band 
tussen jou en de leerlingen stel je hiermee op de 
proef.

Orde houden
De docent verwacht dat leerlingen weten hoe ze 
zich moeten gedragen. 

Resultaat: Je raakt gefrustreerd door discussies 
als “Hoezo ik?!” en “Zij deed het ook”.

.........naar ACTIEF.
Orde maken 
Je gaat aan het werk met wat er uit de leerlingen 
komt. Je bent er voor de leerlingen. Zij voelen 
zich door jou gehoord. Je bent in staat om 
leerlingen in te laten zien waarom de lesstof 
belangrijk is. Je verkrijgt autoriteit en behoudt het 
contact met je leerlingen.

Orde houden
Leerlingen weten wat de docent van hen 
verwacht en kennen de consequenties.

Resultaat: Minder discussies waardoor 
gedrag sneller en met een kleine inspanning is 
bijgestuurd.

Orde Maken Orde Houden

Kennismaken Assessment Beperk het aantal tips

Kader Let op taalgebruik Tijdrovende opdracht

Toon gewenst gedrag Geef leerlingen invloed Protocol

Geef en administreer tips Spiegel de sfeer Interventiepalet

Verwachtingsmanagement Geef verbale aanwijzingen

Let op lichaamstaal Energieregulatie

Gebruik lichaamstaal
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3. Vind jouw optimum

Bekijk eerst deze film: https://www.vriendelijkordehouden.nl/introductie/ 

Bekijk nu de grafiek hieronder. Zet een kruisje op het punt waar jij denkt dat je je nu bevindt:
- Ik ben altijd vriendelijk maar vergeet soms duidelijkheid te verschaffen.
- Ik ben heel duidelijk maar ik breng dit niet altijd op een vriendelijke manier over.
Als je weet waar je je nu bevindt op de assen vriendelijk en duidelijk, weet je wat je sterke en zwakke 
kanten zijn. Nu is het duidelijk hoe je moet werken aan de optimale combinatie van vriendelijk en 
duidelijk. 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................

........................................................

........................................................

.................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Voordat we beginnen, vragen we je om goed naar jezelf te kijken. In het filmpje 
van Koen en Inge vergelijken we twee belangrijke waarden van Vriendelijk 
orde houden met elkaar: vriendelijk en duidelijk. Met de optimale combinatie 
van vriendelijk en duidelijk is orde houden makkelijker en vergt het een steeds 
kleinere inspanning.
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Teken daarna een rondje op de 
plek waar je uiteindelijk hoopt 
te komen. Verbind nu het kruisje 
met het rondje d.m.v. een pijl. 
Beschrijf hieronder je persoonlijke 
doelstelling:



4. Competentieprofiel

Het doel van de cursus is de optimale combinatie te vinden van vriendelijk en duidelijk. 
Onderstaande competenties helpen je hierbij. Kijk ook weer goed naar jezelf en scoor 
bij iedere competentie tussen de 1 en 5. Bepaal daarna aan welke competenties je de 
komende tijd aandacht gaat schenken. 

1: Deze competentie beheers ik helemaal niet - 5: Deze competentie beheers ik helemaal 

Veranderen / innoveren: Ik volg de laatste ontwikkelingen.
De maatschappij verandert constant. De laatste jaren ontwikkelen jongeren nieuwe gewoontes op het 
gebied van sociale media, muziek en gebruiken ze steeds nieuwe apps. Ik ben mij bewust van deze 
veranderingen en blijf mij verplaatsen in de leefwereld van de leerlingen.
    1  2  3  4  5

Voorbeeldfunctie tonen: Ik geef bewust het goede voorbeeld.
Leerlingen nemen aspecten van mijn gedrag over in de sociale omgang met mij en met elkaar. Dat 
zie ik als ik dezelfde klas observeer bij verschillende docenten. Daarom laat ik gewenst gedrag altijd 
zelf zien. Ik herken het als ik zelf ongewenst gedrag vertoon en leg uit aan de leerlingen waarom mijn 
gedrag niet in orde is.  1  2  3  4  5

Observeren van lichaamstaal van leerlingen: Ik herken verstoringen
Om verstoringen snel te kunnen zien aankomen let ik op lichaamstaal. Zo merk ik direct wat er in de 
groep gebeurt en wat de verhoudingen zijn. 
    1  2  3  4  5

Consequent en efficiënt bijsturen van gedrag: Ik reageer op alle verstoringen.
Ik spreek leerlingen consequent aan op ongewenste gedrag en ik herken de intentie van hun 
lichaamstaal. Om een leerling bij te sturen gebruik ik zelf zoveel mogelijk lichaamstaal en non-verbale 
communicatie. Ik reageer op álle verstoringen. De manier waarop ik reageer is afhankelijk van de 
intentie van de verstoring. 1  2  3  4  5

Doorzetten: Ik geef niet op bij weerstand.
Als ik wil veranderen, zal ik geruime tijd een nieuwe ingeslagen weg moeten volgen. Dit vergt 
moed en doorzettingsvermogen, zeker in het onderwijs waarin zich geregeld onverwachte situaties 
voor leerlingen en docent voordoen. Ik geef niet op wanneer mijn plannen niet direct de gewenste 
resultaten opleveren. Pas als leerlingen merken hoe serieus ik mijn eigen beleid neem (en dit kost tijd), 
accepteren ze de consequenties ervan. 
    1  2  3  4  5
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5. Aan de slag

Voordat we aan de slag gaan vragen drie begrippen die wij in deze handleiding gebruiken 
enige toelichting: Kader, Verwachtingsmanagement, Protocol, Interventiepalet en 
Tipboek. Daarna geven we een overzicht van de werkwijze van Vriendelijk orde houden.

• Met een kader bedoelen wij algemene afspraken omtrent gedrag. Een kader bepaalt de richting 
die je op wilt of waar de hele school naar toe wil met de leerlingen. Deze afspraken maak je 
persoonlijk met jouw klassen of maakt de school via de docenten met alle leerlingen. 

• Met verwachtingsmanagement maak je op elk moment duidelijk wat je van de leerlingen 
verwacht.

• In een protocol beschrijf je stappen die je zet om gedrag bij te sturen. Een protocol vertaalt de 
richting van het kader in concrete maatregelen. In het Protocol is vastgelegd wat je doet als een 
leerling wel of niet goed reageert op jouw maatregel.

• Het interventiepalet geeft een overzicht van alle middelen waarmee een docent aan- en 
bijstuurt.

• In het Tipboek noteer je jouw gegeven tips. Onder tips verstaan wij positief verwoorde 
aanwijzingen voor gedrag.

Rendement : Vriendelijk orde houden definieert zeventien onderwerpen om je lessen te verbeteren. 
In samenhang hebben deze onderwerpen het meeste rendent. Tijdens de cursus behandelen we de 
onderwerpen waar het meeste vraag naar is. 

Interpreteren vragen: Bij elk onderwerp staan twee vragen: 
1. Nu beantwoorden - Bij deze vraag beschrijf je je huidige manier van werken. Interpreteer deze 

vraag als volgt: “Wat doe ik nu al goed m.b.t dit onderwerp”.
2. Thuis beantwoorden - Deze vraag gaat over de veranderingen die je zelf gaat aanbrengen of 

al hebt aangebracht. Interpreteer deze vraag als volgt: “Wat kan ik toevoegen / wijzigen zodat 
mijn lessen nog beter verlopen m.b.t. dit onderwerp”

Einde van de begeleiding: uiterlijk een half jaar na de cursus kun je de coach om feedback vragen 
en kun je een gefilmde les insturen.

Einddatum: ...........................................................................................................................................................
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1.1. Inleiding Orde maken
De docent zorgt er met Orde maken voor zelf geen oorzaak te zijn van ruis in de les. 
Daardoor kunnen de leerlingen zich beter concentreren.
“Bij een geweldloze benadering zoeken ouders en kinderen naar wat ze gemeen hebben en naar 
redenen om elkaar te helpen en te steunen. De ouders accepteren dat de tekortkomingen van de 
kinderen waarschijnlijk voortkomen uit de tekortkomingen van de ouders zelf.” Arun Ghandi (2017)

Voordat je met Vriendelijk orde houden kunt beginnen is het noodzakelijk een aantal zaken voor te 
bereiden:
• Stel een Kader vast. Laat je inspireren door de voorbeelden op de site.
• Maak een eigen Tijdrovende opdracht op maat voor jouw leerlingen. Bekijk daarvoor eerst de 

tijdrovende opdrachten op de site en neem een daarvan als uitgangspunt. 
• Bespreek het Protocol op de site met een schoolleider en vraag de medewerking bij twee 

zaken:  Hulp als een leerling een tijdrovende opdracht niet uitvoert. En aanwezigheid en morele 
steun bij het begin van de tweede les van een klas die de eerste les niet goed reageert op jouw 
aanwijzingen.

Om een keuze te bepalen uit de onderwerpen van VOH, bedenk je eerst welk rolpatroon je 
wilt doorbreken. Het effect van Vriendelijk orde houden is pas duidelijk als je laat zien dat je de 
Tijdrovende opdracht ook echt geeft. 

1.2 Kennismaken
Een docent versterkt zijn eigen band met de leerlingen én de onderlinge band tussen de leerlingen 
door kennis te maken. Kennismaken kan gedurende de hele les en het hele jaar. Door aandacht te 
besteden aan Kennismaken, voelt iedereen zich veilig en kan iedereen zich concentreren.

Nu beantwoorden: Hoe besteed ik tot op heden aandacht aan 
kennismaken?

Thuis beantwoorden: Hoe besteed ik in de toekomst aandacht 
aan kennismaken?

5. Aan de slag Orde maken
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1.3 Kader
 
De docent toont het gewenste gedrag dat staat beschreven in het Kader. Als de docent op de goede 
manier handelt, dan nemen de leerlingen dat vanzelf over.

Nu beantwoorden: Dit gebruik ik tot op heden als kader:

Thuis beantwoorden: Mijn ideale kader ziet er als volgt uit.

1.4 Toon gewenst gedrag
 
De docent toont het gewenste gedrag dat staat beschreven in het Kader. Als de docent op de goede 
manier handelt, dan nemen de leerlingen dat vanzelf over.

Nu beantwoorden: Hoe toonde ik tot op heden gewenst gedrag?

Thuis beantwoorden: Hoe kan ik in de toekomst mijn voorbeeldfunctie 
verbeteren?

1.5 Geef en administreer tips
 
De docent geeft leerlingen tips. Dit zijn positief geformuleerde aanwijzingen die de docent uitspreekt 
naar de leerling. Elke keer als de docent een tip geeft noteert hij de naam van degene die de tip krijgt 
én de zojuist gegeven aanwijzing. Na de lessen administreert de docent deze tips in een klassenlijst en 
zo krijgt hij na verloop van tijd een duidelijk beeld van de klas.

5. Aan de slag Orde maken
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Nu beantwoorden: Hoe ga ik tot op heden om met verstoringen van de 
les en hoe noteer ik dat?

Thuis beantwoorden: Hoe noteer ik voortaan mijn tips?

1.6 Verwachtingsmanagement
Met Verwachtingsmanagement maakt de docent aan de leerlingen duidelijk wat ze op dit moment 
horen te doen. Als de docent begint met een andere werkvorm en daarom een andere activiteit van 
de groep verwacht, dan laat hij de nieuwe instructies zien met Verwachtingsmanagement.

Nu beantwoorden: Hoe maak ik tot op heden mijn verwachtingen 
duidelijk? Welke informatie toon ik op het bord, welke geef ik 
mondeling?

Thuis beantwoorden: Hoe maak ik in de toekomst mijn verwachtingen aan 
de klas duidelijk?

1.7 Let op lichaamstaal 
De docent Let op lichaamstaal van leerlingen en begrijpt daardoor beter waar ze mee bezig zijn en 
wat ze van plan zijn.

Nu beantwoorden: Welke lichaamstaal herken ik tot op heden als 
voorbode van storend gedrag?

Thuis beantwoorden: Op welke lichaamstaal ga ik in de 
toekomst nog meer letten? 

5. Aan de slag
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1.8 Gebruik lichaamstaal
De docent gebruikt lichaamstaal om leerlingen aanwijzingen te geven voor gedrag. Met deze manier 
van aanwijzingen geven, zorgt de docent voor minder ruis in de les. Niemand hoort het.

Nu beantwoorden: Welke non-verbale communicatie gebruik ik tot op 
heden als ik lesgeef?

Thuis beantwoorden: Deze non-verbale communicatie gebruik ik in de 
toekomst tijdens het lesgeven.

1.9 Assessment
De docent zet (Self) Assessment in om leerlingen zelf doelen te laten formuleren en deze te laten 
realiseren. Daarbij hoort dat leerlingen zelf op zoek gaan naar deskundigen die hen bij het bereiken 
van hun doel willen helpen.

Nu beantwoorden: Hoe gaf ik tot op heden mijn leerlingen zeggenschap 
over (een deel van) hun leerproces?

Thuis beantwoorden: Hoe geef ik in de toekomst mijn leerlingen 
zeggenschap over (een deel van) hun leerproces?

5. Aan de slag
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1.10 Let op taalgebruik
De docent let op het taalgebruik van leerlingen en kan zo sneller en adequater reageren.

Nu beantwoorden: Hoe spreek ik tot op heden mijn leerlingen aan?

Thuis beantwoorden: Hoe spreek ik voortaan mijn leerlingen aan?

1.11 Geef leerlingen invloed
De docent geeft leerlingen de ruimte zodat ook zij invloed kunnen uitoefenen en maakt ze daarmee 
eigenaar van hun eigen leerproces. Hierdoor ontdekken de leerlingen hun eigen kracht en 
individualiteit.

Nu beantwoorden: Welke keuze kunnen mijn leerlingen tot op heden 
maken binnen mijn lessen?

Thuis beantwoorden: Hoe geef ik in de toekomst mij leerlingen 
keuzemogelijkheden?

5. Aan de slag
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1.12 Spiegel de sfeer
De docent geeft door het tonen van een aantal afbeeldingen in drie stappen aan wanneer de grens 
is bereikt. De docent kan hierbij vriendelijk blijven kijken.  Met het tonen van de afbeeldingen spiegelt 
hij/zij de sfeer.

Nu beantwoorden: Hoe maak ik tot op heden de klas duidelijk hoe ik de 
sfeer ervaar en hoe ver mijn grens is genaderd?

Thuis beantwoorden: In de toekomst ga ik mijn beleving van de sfeer en 
het naderen van mijn grens als volgt aangeven.

1.13 Geef verbale aanwijzingen
De docent geeft verbale aanwijzingen om gedrag van leerlingen aan te sturen of bij te sturen.

Nu beantwoorden: In wat voor situaties geef ik nu verbale aanwijzingen?

Thuis beantwoorden: In de toekomst ga ik verbale aanwijzingen
 inzetten in de volgende situaties.

5. Aan de slag
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5. Aan de slag

1.14 Energie regulatie
Leerlingen voelen zich op hun gemak bij een docent die zijn energie kan reguleren en die met plezier 
lesgeeft. Vriendelijk orde houden reikt docenten een model aan voor het reguleren van energie. De 
docent reguleert eerst zijn eigen energie. Vervolgens is het voor leerlingen ook mogelijk hun energie te 
reguleren.

Nu beantwoorden: Hoe ga ik op dit moment om met mijn energie?

Thuis beantwoorden: Hoe ga ik in de toekomst om met mijn energie?

2.1 Inleiding Orde houden
Vriendelijk orde houden helpt docenten om vriendelijk te blijven bij Orde maken en 
Orde houden. Boosheid ligt vooral op de loer bij Orde houden. Boosheid doet niet 
alleen iets met jezelf, maar ook iets met je leerlingen. Als je boos bent, verbreek je de 
band met je leerlingen en schaad je hun vertrouwen in jou. Met de aanwijzingen in dit 
hoofdstuk is het mogelijk om boosheid definitief te vermijden.

2.2 Beperk het aantal tips
Een docent maakt met de klas een afspraak over het maximum aantal tips per les. Bij 
het bereiken van de limiet passen leerlingen hun gedrag aan om zo een Tijdrovende 
opdracht te vermijden.

Orde houden
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Nu beantwoorden: Hoeveel keer waarschuw ik tot op heden per les?

Thuis beantwoorden: Hoeveel tips geef ik in de toekomst per les?

2.3 Tijdrovende opdracht

Een docent gebruikt een Tijdrovende opdracht om gedrag van leerlingen bij te sturen. Deze opdracht 
maakt de leerling buiten de les en levert de opdracht in op een met de docent afgesproken moment.

Nu beantwoorden: Wat gebruik ik tot op heden als een zo efficiënt en 
effectief mogelijke maatregel?

Thuis beantwoorden: In de toekomst ziet mijn efficiënte en effectieve 
maatregel er als volgt uit.

2.4 Protocol
Bij de aanpak van Vriendelijk orde houden is de samenwerking tussen docent en schoolleiding 
vastgelegd in een Protocol. Deze samenwerking zorgt ervoor dat een leerling een Tijdrovende 
opdracht altijd inlevert.

Nu beantwoorden: Hoe zorg ik er tot op heden voor dat een maatregel 
efficiënt en effectief wordt afgehandeld?

Thuis beantwoorden: Mijn toekomstige protocol bestaat uit de 
volgende stappen.

5. Aan de slag Orde houden

17



2.5 Interventiepalet
Met het Interventiepalet voorkomt een docent (meestal) dat het nodig is om tijdens de les een leerling 
eruit te sturen. Er ontstaat rust in de les en er is minder contact nodig met de schoolleiding over storend 
gedrag van leerlingen.

Nu beantwoorden: Aansturen en bijsturen van mijn leerlingen doe ik op 
dit moment als volgt:

Thuis beantwoorden: In de toekomst ga ik mijn leerlingen op de volgende 
manier aansturen en bijsturen.

5. Aan de slag Orde houden
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Laat deze observatielijst invullen door een collega en leerling naar keuze. 

1 = dit doet de docent helemaal niet    5 = dit doet de docent heel goed.

6. Lesobservatie

Observatie door docent:

Vraag 1: Ik praat zacht en verstaanbaar als ik lesgeef.   1 2 3 4 5 

Vraag 2: Ik beschouw mijzelf als een vriendelijke docent.   1 2 3 4 5 
 
Vraag 3: Ik geef duidelijk aan wat ik vraag van de leerlingen.  1 2 3 4 5 

Vraag 4: Bij mij in de les doen leerlingen wat ik van hen vraag.  1 2 3 4 5 

Observatie door twee leerlingen:

Vraag 1: De docent praat zacht en verstaanbaar tijdens het lesgeven. 1 2 3 4 5 

Vraag 2: De docent is vriendelijk tegen ons.    1 2 3 4 5 

Vraag 3: De docent geeft duidelijk aan wat we moeten doen.  1 2 3 4 5

Vraag 4: Ik doe wat de docent van mij vraagt    1 2 3 4 5
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7. Thuis aan de slag

Inleiding
https://www.vriendelijkordehouden.nl/cursus-vriendelijk-orde-houden-in-de-klas/inleiding/

Orde maken
https://www.vriendelijkordehouden.nl/cursus-vriendelijk-orde-houden-in-de-klas/orde-
maken/

Orde houden 
https://www.vriendelijkordehouden.nl/cursus-vriendelijk-orde-houden-in-de-klas/orde-
houden/

Op de website van Vriendelijk orde houden staat informatie klaar per 
onderwerp. Deze informatie kun je gebruiken bij het maken van een nieuw 
plan voor je eigen lespraktijk. Ontwikkel via deze linken een nieuwe stijl van 
lesgeven en laat je inspireren door andere docenten. Succes!
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Dit schooljaar doe ik het 
helemaal anders



8.  Doel om na (ar) te streven

17

1 Met Orde maken nodig ik mijn leerlingen uit zich goed te gedragen.
1.2 Wij maken op een vriendelijke manier kennis met elkaar. Zo voelt iedereen zich veilig en durft iedereen zich kwetsbaar 
op te stellen.
1.3 Mijn (het) kader geeft aan hoe wij ons het beste kunnen opstellen: vriendelijk, duidelijk, verantwoordelijk en constructief 
(docent, leerlingen, schoolleiding en onderwijs ondersteunend personeel).
1.4 Ik toon het gedrag dat in het kader staat beschreven: vriendelijk en duidelijk. Mijn leerlingen nemen mijn houding 
meestal over. Zo gaat meer aandacht naar de les en komt de lesstof duidelijk voor het voetlicht.
1.5 Met tips geef ik aan dat ik de les anders en beter wil laten verlopen. De eerste les, als ik hiermee start, weten de 
leerlingen nog niet wat de consequenties van mijn tips zijn. Ik formuleer en noteer een tip eerst in mijn tipboek voordat 
ik hem geef. Ik geef mijn tips zo dat iedereen mijn aanwijzingen meekrijgt. Ik verbind hier de eerste les (sen) nog geen 
consequenties aan. Door mijn administratie van tips ontstaat voor mij rust tijdens het bijsturen en krijg ik overzicht over het 
gedrag van mijn leerlingen en van de hele klas. Met dit inzicht kan ik bepalen of en zo ja wanneer ik moet beginnen met 
Orde Houden.
1.6  Met Verwachtingsmanagement zorg ik voor duidelijkheid en help ik de leerlingen om snel aan de slag te gaan. 
1.7 Door op de lichaamstaal van mijn leerlingen te letten, leg ik makkelijker contact en zie ik direct wie mogelijk de les 
willen verstoren. Zo kan ik snel bijsturen, ben ik duidelijk en kost Orde Houden mij minder energie.
1.8 Met lichaamstaal geef ik onhoorbaar aanwijzingen voor gedrag. Hierdoor gaat er meer aandacht naar de les en kan 
ik altijd vriendelijk blijven. 
1.9 Mijn leerlingen maken bepaalde keuzes zelf. Via apps kunnen ze zichzelf op hun eigen moment toetsen. Door 
leerlingen af en toe de leiding te geven, groeien ze in die rol. Doordat mijn leerlingen zowel kunnen volgen als leiden, 
kunnen ze uitstekend samenwerken. Mijn les is zo leuk dat ze vergeten deze te verstoren. Hier word ik blij van.
1.10 Ik let op mijn woorden en ik let op het taalgebruik van mijn leerlingen. Zo gaat alle aandacht naar de les.
1.11 Doordat mijn leerlingen eigenaar zijn van hun eigen leerproces komen ze allemaal als uniek persoon tevoorschijn. 
Naast het beheersen van de basisstof, ontdekken mijn leerlingen ook andere aspecten van mijn vak. Ook voor mij is dat 
interessant.
1.12 Bij binnenkomst zien de leerlingen mogelijk dat bepaalde leerlingen al meerdere voorafgaande verstoringen op hun 
naam hebben staan, maar zeker dat er deze les nog geen verstoringen zijn geweest. Na elke tip die ik geef, pas ik deze 
indicatie aan. Zo geef ik het naderen van mijn grens duidelijk aan. Mijn leerlingen houden daar rekening mee.
1.13 Ik geef zo min mogelijk verbale aanwijzingen. In eerste instantie stuur ik aan met non-verbale aanwijzingen. Zo zorg 
ik voor rust in de les.
1.14 Als docent bereik ik het meeste als ik rustig blijf en me niet laat meeslepen door de omstandigheden. 

2 Met Orde Houden geef ik duidelijke grenzen aan.
2.2 Ik stuur bij door aan mijn derde tip een Tijdrovende opdracht te verbinden. Zo geef ik duidelijk grenzen aan en kan ik 
altijd vriendelijk blijven. 
2.2 Doordat ik al bij de derde tip een Tijdrovende opdracht geef, vermijden leerlingen het verstoren van de les.
2.4 Doordat ik werk met een Protocol weet ik vrijwel zeker dat een leerling een Tijdrovende opdracht bij mij inlevert. Zo 
stuur ik efficiënt bij. Als een leerling de opdracht niet inlevert, staat in het Protocol duidelijk beschreven hoe en wanneer 
ik contact opneem met de schoolleiding en de ouders. Om dit contact te vermijden, kiezen mijn leerlingen ervoor om de 
opdracht direct te maken. Op deze wijze los ik de meeste problemen samen met mijn leerlingen op.
2.5 Doordat ik mijn leerlingen vriendelijk en duidelijk aan- en bijstuur, is het haast niet meer nodig dat ik leerlingen uit de 
les verwijder.
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