
Charlotte Danielson’s Framework for Teaching (domeinen 2 and 3) 

Parameter van 
leerkrachtgedrag 

Toelichting 

Een sfeer van respect en 
verstandhouding 

De leerkracht gaat respectvol om met alle leerlingen, en is 
oprecht bekommerd om hun welbevinden en betrokkenheid. De  
leerkracht verzoekt de leerlingen beleefd en respectvol met 
mekaar om te gaan, en doet dat zelf ook. 

Een cultuur gericht op 
leren 

De leerkracht organiseert uitdagende, zinvolle activiteiten 
waarvan leerlingen veel boeiende en zinvolle dingen kunnen 
leren. De leerkracht verwoordt hoge verwachtingen ten opzichte 
van de leerlingen, legt de lat hoog en legt het belang van de 
leeractiviteiten uit. De leerkracht is gepassioneerd en brengt die 
passie voor de leeractiviteiten aan de leerlingen over. 

Vlot klasmanagement De leerkracht organiseert het klasgebeuren efficiënt. Groepswerk 
wordt vlot georganiseerd, er gaat weinig tijd verloren, de 
leerlingen kennen routines voor het uitvoeren van bepaalde 
taken. Leerlingen nemen mee verantwoordelijkheid op voor een 
vlot klasverloop. 

Open en rechtvaardig 
management van 
leerlinggedrag 

De leerkracht stelt duidelijke regels en past die consequent en 
rechtvaardig toe. Leerlingen worden niet gediscrimineerd of 
gekleineerd. Leerkracht en leerlingen gaan respectvol om met 
mekaar.  

Efficiënt gebruik van 
klasinfrastructuur 

De klasinrichting bevordert goed lesgeven, intensieve activiteit 
en rijke conversaties. De opstelling van tafels en stoelen is 
aangepast aan de werkvormen. De leerkracht maakt gebruik van 
een rijke variatie aan leermiddelen en moderne media.  

Rijke communicatie met 
leerlingen 

De leerkracht verbindt leerinhouden met de interesses en 
voorkennis van de leerlingen. De leerkracht schetst doelen en 
lesverloop, en geeft duidelijke en levendige uitleg. Ze gebruikt 
rijke taal en geeft veel voorbeelden. Ze vraagt leerlingen heel 
vaak om zelf dingen uit te leggen, en om actief deel te nemen 
aan klasconversaties. 

Vraagstelling en 
klasgesprek 

De leerkracht stelt gevarieerde vragen. De leerkracht daagt de 
leerlingen uit om problemen op te lossen, door te denken, te 
redeneren, hun antwoorden te beargumenteren. De leerkracht 
stelt, of aanvaardt, vragen waarop hij/zij zelf het antwoord niet 
weet. Alle leerlingen krijgen kansen om hardop na te denken, in 
klassikale en groepsactiviteiten. Ook de leerlingen mogen veel 
vragen stellen, ideeën inbrengen en zelf de discussie vormgeven.  

Betrokkenheid van de 
leerlingen 

De leerlingen krijgen zinvolle taken voorgeschoteld die hen 
boeien en uitdagen. De leerlingen moeten actief aan de slag. De 
leerlingen reflecteren over hun eigen proces, mogen initiatief 
nemen en mee keuzes maken m.b.t. inhouden en werkvormen. 
De leerkracht ondersteunt individuele leerlingen op basis van 
hun noden en behoeften.  
 



Evalueren tijdens het 
leren 

De leerkracht volgt actief op hoe de leerlingen de taken 
uitvoeren, en past zijn ondersteuning aan die evaluatie aan. De 
leerkracht zet de leerlingen aan om zichzelf, en andere 
leerlingen, te evalueren. De leerkracht geeft veel feedback op 
het werk van de leerlingen. De leerkracht gebruikt vragen en 
ondersteuning om een diagnose te stellen van wat de leerlingen 
wel en niet begrijpen. De leerlingen mogen mee nadenken over 
criteria voor een goede taakuitvoering. 

Flexibiliteit en 
leerlinggerichtheid 

De leerkracht past zijn gedrag en planning aan het eigenlijke 
lesverloop aan. De leerkracht speelt flexibel in op de interesses 
van leerlingen, op dingen die ze niet begrijpen, op het werk dat 
ze produceren en de vragen die ze stellen. De leerkracht blijft 
zoeken naar diverse manieren om leerlingen te helpen (als blijkt 
dat een bepaalde manier niet helpt, probeert de leerkracht een 
andere) en probeert ervoor te zorgen dat alle leerlingen ‘mee’ 
zijn.  

Meer lezen? http://www.danielsongroup.org/article.aspx?page=DFfTEI2011Download 


