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Coaching van klas en leraar: De WAWW Methode*   
-  Werken Aan Wat Werkt in de klas - 

 
Zijn één of meer van onderstaande uitspraken herkenbaar? Overweeg dan eens de inzet 
van de WAWW-methode. Een voor zowel leraren als leerlingen veilige methode om 
verandering te bewerkstelligen.   
 
“Ik ben met mijn klas in een negatieve spiraal beland en kom er niet meer uit.” 
 
“Er zitten teveel moeilijke leerlingen in mijn klas die apart aandacht vragen, dat is niet te 
doen.” 
 
“Met deze klas lukt het me niet de leraar te zijn die ik wil zijn.” 
 
“Leuk al die nieuwe gedragsprogramma’s die ik moet toepassen, maar ik ben met deze klas 
vooral aan het overleven…”  
 
“Het was een leuke klas, maar nu komt daar een hele moeilijke leerling bij en ben ik bang dat 
deze de klas sterk negatief gaat beïnvloeden” 
 
“De sfeer in mijn klas is negatief en ik krijg dat maar niet gekeerd” 

 
Wat is het? 
De WAWW methode is een werkwijze om klassen samen met de leraar te coachen hun 
eigen oplossingen te vinden. Uniek aan deze methode is de basishouding die voortkomt 
uit de oplossingsgerichte therapie. Deze basishouding is overdraagbaar aan leraren en 
toepasbaar in diverse situatie waarin problemen zijn ontstaan of dreigen te ontstaan in of 
met een klas.  
Het gaat er niet om oplossingen aan te dragen of op te leggen, ook niet om de klas of leraar 
bewust te maken van wat er niet goed gaat (dat weten zij vaak zelf ook wel). Waar het wel 
om gaat is om samen met de leraar en de klas uit te zoeken wat werkt en focussen op 
wat goed gaat.  
De WAWW methode kan aansluiten bij en ondersteunend werken voor pedagogische of 
didactische methoden die in de school gebruikt worden. Waar mogelijk wordt 
aangesloten bij de bestaande structuur.  
 

Wanneer is inzet van de WAWW-methode een goed idee? 
Deze methode kan zowel preventief ingezet worden, als wanneer er een lastige situatie 
ontstaan is in/met een klas.  
 



 

 

Preventief:  
- Wanneer je verwacht uit de voorinformatie dat het risico op een negatieve spiraal 

tussen leraar en klas groot is.  
- Wanneer er een verandering aankomt (bijvoorbeeld overplaatsing van leerlingen) 

en het risico groot is dat wat positief is opgebouwd met een klas, instort. 
 

Reactief (als reactie op een probleem): 
- Een moeilijke klas (er zijn bijvoorbeeld veel negatieve interacties)  
- Een leraar is in een negatieve spiraal geraakt met een klas 
- Er is een nieuwe methodiek in school geïmplementeerd, met succes voor veel 

leraren, maar niet alle leraren kunnen hiermee werken.  
 

Hoe werkt het? 
Stap 1 Kennismaking met de leraar:  
Besproken wordt wat de leraar graag anders zou zien en hoe de gewenste situatie eruit 
zou zien met deze klas. Het plan hoe gewerkt gaat worden, wordt met de leraar 
doorgenomen en indien nodig aangepast aan de specifieke situatie van deze klas (met 
deze ouders in deze school met deze leraar).  
 
Stap 2 Observatie:  
Er vindt een observatie plaats in de klas, waarbij uitsluitend gelet wordt op welke dingen 
er goed gaan of positief zijn (dit ook zijn dat een leerling een fout uiteindelijk goed heeft 
opgelost, dan nadruk ligt dan op de oplossing; het kan ook een uitzondering op een 
probleemsituatie zijn). Deze positieve feedback krijgen de leerlingen aan het eind van de 
observatie terug te horen. 
NB In overleg kan besloten worden tot 1 of meerdere observatiemomenten 
 
Stap 3. Klassedoelen: 
Samen met de leraar en de klas wordt de gewenste situatie besproken (aan de hand van 
vragen over wat deze klas en deze leraar graag zouden zien gebeuren). Aan de hand 
hiervan worden concrete doelen geformuleerd waaraan door de klas en de leraar samen 
gewerkt gaat worden.  
 
Stap 4. Beoordeling/evaluatie met de klas: 
De klas en de leraar worden uitgenodigd de klas te beoordelen op de gestelde doelen. 
Hierbij wordt besproken wat er al werkt op weg naar het behalen van deze doelen en wat 
er nog nodig is om een stap dichterbij de gewenste situatie te komen. De stappen 
worden samen getoetst aan de haalbaarheid.  
 
Vervolg: 
Stap 3 en 4 kunnen herhaald wordt al naar gelang het werkt en nodig is om verandering 
voor elkaar te krijgen. Tijdens het proces houdt de coach nauw contact met de leraar om 
af te stemmen wat er gebeurt en wat de vervolgstap wordt. Als er voor de klas 
bijvoorbeeld een andere werkvorm nodig is dan dat er gebruikt is, dan kan dit worden 
aangepast. Als de leraar zelf verder kan met de klas, trekt de coach zich terug uit de klas.  



 

 

 
Andere bouwstenen: 
Het traject kan naar behoefte aangevuld worden met coaching van het hele lerarenteam, 
individuele gesprekken met individuele leraren of leerlingen gesprekken. Ook wordt 
gezocht naar passende werkvormen om net de klas te bouwen aan de gewenste situatie, 
binnen de bestaande structuur van de school.  
 

Hoeveel tijd (en geld) kost het? 
Afhankelijk van de vraag en de specifieke situatie kan de te investeren tijd verschillen. In 
overleg wordt een passende offerte gemaakt. 
 

Eigen motivatie voor WAWW; 
Bijna mijn hele carrière is het behandelen of begeleiden van individuele kinderen/jongeren 
een onderdeel geweest. Hoewel dat soms ook nodig en heel erg zinvol is, zie ik vaak dat 
gedrag door een individuele leerling lastig te veranderen is als zij niet ondersteund 
worden in deze verandering door het systeem waarin zij functioneren. Het systeem is 
natuurlijk in de eerste plaats het gezin en het netwerk daarom heen, maar ook de klas, 
het lerarenteam en de hele school. Als het gaat om behandeling wordt het directe 
gezinssysteem vaak betrokken, maar de klas is vaak een brug te ver.  
Terwijl de groep leeftijdsgenoten een enorme invloed heeft op de ervaren veiligheid en 
daarmee de sturing van het eigen gedrag. 
Ik vind het daarom een zeer zinvolle aanvulling om  te werken aan verandering met 
klassen, in nauwe samenwerking met de leraar of het lerarenteam, zodat er voor veel 
leerlingen en leraren een sociale omgeving ontstaat waarin zij beter tot hun recht komen 
en ieder bijdraagt aan een positief systeem.  
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