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1) De regel is klaar en duidelijk, met andere woorden alle leerlingen weten welk gedrag er gevraagd wordt 
en in welke situatie de regel van toepassing is. Je biedt hen eigenlijk geen ‘uitweg’ meer. 

 niet: “Op weg naar de turnzaal blijf je rustig.”
 wel: “Als je naar de turnzaal gaat, blijf je in de rij staan; je kan op weg naar de turnzaal niet praten.”

2) De regel heeft betrekking op observeerbaar gedrag. 
 niet: “Je bent ordelijk.”
 wel: “Voor je de klas uitgaat, leg je al je boeken in de kast, je agenda doe je terug in de boekentas en papiertjes 

in de prullenmand.”

3) De regel is geformuleerd in positieve bewoordingen. De leerling heeft immers veel meer aan een 
instructie die aangeeft wat hij wel mag doen. Vaak hebben ze daar geen idee van. 

 niet: “Je mag niet roepen in de klas.”
 wel: “Wil je tijdens de les iets vragen of weet je het antwoord op een vraag, steek dan je vinger op en wacht tot 

de leerkracht zegt dat je mag antwoorden.”

4) Er is een grondige reden (orde, veiligheid, respect) voor het opstellen van de regel. Leerlingen, leerkrachten 
en ouders kunnen de zin van de regel inzien. Is dit niet zo dan verzetten leerlingen zich tegen het naleven 
van de regel, en verzetten leerkrachten en ouders zich tegen het opvolgen en consequent stellen van de 
regel.

5) De gevolgen die aan de regel verbonden zijn, zijn voor de leerling duidelijk.
 niet: “Als je te veel praat, dan krijg je straf.”
 wel: “Wie te veel praat, komt vooraan in de klas alleen op een bank zitten.”

6) De gevolgen bij het niet naleven van de regel zijn uitvoerbaar en geen straf voor de leerkracht.

7) Effectieve regel = kwaliteit x acceptatie. De manier waarop de regel of grens gesteld wordt, is even 
belangrijk als de formulering. Regels die gesteld worden vanuit sterke emoties, machtsgevoelens of 
impulsiviteit, werken niet en worden niet geaccepteerd. Een rustige kordate stijl, overwicht hebben en bij 
het punt blijven, maar ook samen met de leerlingen de regels opstellen, blijken het meeste rendement te 
hebben. Een regel is dus pas effectief als hij relevant en acceptabel is, en als alle betrokkenen dat vinden. 
Dit evenwicht is een constante zoektocht.

Refl ectie voor het team

Goedgemaakte regels
Leg met het team de regels bij elkaar zoals die in de school gelden of gehanteerd worden in de klas/
tijdens de overgangsperiodes/op de speelplaats. Bekijk ze in het licht van deze tips. Verfi jn je regels 
indien nodig. Probeer tot eenduidige en door iedereen makkelijk te hanteren regels te komen, die 
bovendien goed communiceerbaar zijn met de leerlingen.

Wanneer het moeilijk loopt in de klas, is regels opnieuw expliciet maken en consequent bekrachtigen 
één van de eerste dingen die moeten gebeuren om terug rust te brengen in de klas en lesgeven weer 
mogelijk te maken. Samen met opvolgen en toezien, vormt grenzen stellen namelijk de basis om 
probleemgedrag te stoppen.

Leiding geven en grenzen stellen is dus ruimer dan straffen. Het gaat over het benoemen van ongewenst 
gedrag en het geven van duidelijke instructies. Straffen dienen om deze grenzen te versterken.
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