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Goede resultaten binnen handbereik!
Hoe snel kunnen leraren goed worden in pedago-
gisch handelen & klassenmanagement? Wat is daar-
voor nodig? Dit boek vertaalt de research over dit on-
derwerp naar de praktijk. Hoewel de eigenschappen 
van een pedagogisch/organisatorisch goede leraar 
duidelijk zijn en soms zelfs zeer voor de hand liggen, 
is vaak minder duidelijk hoe je zo’n goede leraar kunt 
worden. 

Je kunt je afvragen of je als goede pedagoog/organi-
sator geboren wordt, of dat je het kunt worden als je 
het nog niet bent? Gelukkig is het antwoord: je kunt 
het heel goed leren! 

Pedagogisch/organisatorisch goede leraren zijn 
mensen die inzicht hebben in, en gebruikmaken 
van, specifi eke strategieën op het vlak van pedago-
gisch handelen & klassenmanagement. Als een leraar 
voorlichting en training krijgt over deze strategieën, 
kan zij haar gedrag aanpassen. Wat op zijn beurt kan 
leiden tot veranderingen in het gedrag van de leer-
lingen, wat vervolgens weer een positief eff ect kan 
hebben op de leerlingenprestaties.

Uit research die aan de basis ligt van dit boek blijkt 
dat leraren die een training eff ectieve strategieën 
voor pedagogisch handelen & klassenmanagement 
hebben gevolgd beter gebruik maken van deze 
technieken, vergeleken met een groep ongetrainde 
leraren. Ook blijkt dat leerlingen van de geschoolde 
leraren minder vaak de orde verstoren en meer be-
trokkenheid aan de dag leggen, dan leerlingen in de 
controlegroepen.

Eén van de meest veelbelovende bevindingen uit on-
derzoek naar de beste manier om een pedagogisch/
organisatorisch vaardige leraar te worden, is dat je 
het redelijk snel leert. In een van de onderzoeken 
komt men zelfs tot de conclusie dat de vaardighe-
den van leraren in pedagogisch handelen & klassen-
management aanzienlijk verbeterd kunnen worden 
na niet meer dan het bestuderen van een boek met 
praktische aanwijzingen en twee workshops van een 
halve dag. Voor de meeste leraren leidt een kleine in-
vestering al tot een merkbaar resultaat. 

Dit werd zowel uitgewezen door onderzoeken in het 
basisonderwijs als door vergelijkbare onderzoeken 
in het voortgezet onderwijs. Zaak is uiteraard wel 
dat men dan daadwerkelijk bezig gaat met de stra-
tegieën voor pedagogisch handelen & klassenma-
nagement die een door research aangetoond eff ect 
hebben. Welke strategieën dat zijn, daarover gaat dit 
boek.

Eerder publiceerden we boeken van Robert Marzano, 
Debra Pickering e.a. onder de titels
• Wat werkt op school (dat een overzicht geeft van 

de 11 factoren die het leren van de leerlingen kun-
nen verbeteren), 

• Wat werkt in de klas (dat inzoomt op een van deze 
factoren: de negen didactische strategieën waar-
mee een leraar hogere resultaten kan bereiken) en 

• Wat werkt: Leiderschap op school (dat aangeeft op 
welke manier de schoolleiding invloed kan heb-
ben op de prestaties van de leerlingen).

In dit vierde boek wordt net als in Wat werkt in de 
klas één van de 11 factoren uit Wat werkt op school 
verder uitgewerkt. Het beschrijft de research-based 
strategieën die ingezet kunnen worden om het pe-
dagogisch handelen & klassenmanagement van de 
leraar op (nog) hoger niveau te krijgen.
 
Hiermee is ook deze informatie over het in de prak-
tijk toepassen van internationale researchresultaten 
beschikbaar voor het Nederlandse en Vlaamse on-
derwijs.
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