Lesobservatie
App

Gestructureerd werken
aan de kwaliteit van de les
Geen papieren rompslomp
Snel inzicht op individueel, team- of vakgroepniveau
Koppelt gedrag van de leraar aan dat van de leerlingen
Voor ontwikkeling, beoordeling en selflearning van
leraren en teams
4 Meet concreet waarneembaar gedrag
4 Gaat uit van de vijf rollen van effectieve leraren
4 Biedt leraren drie ontwikkelniveaus
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Sturen op de kwaliteit van de les: gebruiksvriendelijk
en digitaal
Met de LesobservatieApp heeft u een
krachtige tool in handen om de kwaliteit
van het lesgeven objectief te beoordelen,
en om hier op een gestructureerde
manier op te kunnen sturen.
Belangrijke kwaliteitsindicatoren zijn
vertaald naar vragen over concreet
waarneembaar gedrag en het effect
hiervan op leerlingen.
U kunt dit instrument breed inzetten voor
ontwikkeling en beoordeling, maar ook
om leraren een eigen instrument te geven
om observaties bij elkaar te doen of
voor leerlingenfeedback. Geen papieren
rompslomp meer en direct overzichtelijke
rapportages. Er is een versie voor het
basisonderwijs en een versie voor het
voortgezet/middelbaar onderwijs.

Lesobservatie
App

4 Compleet
Een compleet instrument voor de
hele school: lesobservatiemodule,
managementmodule en module voor
leerlingenfeedback. U bepaalt wie
toegang heeft tot welke onderdelen.

4 Gebruiksvriendelijk
De LesobservatieApp is een online dienst.
U hoeft dus geen software te installeren.
Geen ingewikkelde handleidingen.

4 Praktijkgericht
Zichtbaar ontwikkeld vanuit het
onderwijs, in nauwe samenwerking
met Tabor College Hoorn (locatie
d’Ampte) en Feeby.

Effectief lesgeven is concreet gemaakt
Feedback op de manier van lesgeven is een van de
belangrijkste aanknopingspunten om als leraar te
kunnen groeien. Op bijna alle scholen vinden dan
ook lesbezoeken plaats. Maar wat is nu eigenlijk een
goede les en wat doet een effectieve leraar dan?
En hoe heb je hier met elkaar de goede gesprekken
over? Leraren geven aan behoefte te hebben
aan concrete handvatten en heldere afspraken
binnen de school over wat er nu precies wordt
verwacht en hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen.
De LesobservatieApp helpt daarbij.

De lesobservatiemodule
De LesobservatieApp gaat uit van ‘De vijf rollen
van de leraar’. Belangrijke indicatoren voor effectief
leraargedrag zijn daarin vertaald naar vijf rollen.
Deze rollen zijn ontstaan door goed te kijken
naar het gedrag van leraren die ruim boven het
gemiddelde scoren en de indicatoren waar Inspectie
op stuurt. De rollen bieden leraren veel houvast
omdat elke rol is beschreven in concreet gedrag.
Met de lesobservatiemodule kunt u tijdens de les
kijken naar de mate waarin een leraar dit gedrag
laat zien. Na de lesobservatie heeft de leraar een
goed beeld van de mate waarin de verschillende
rollen worden beheerst en aan welke competenties
hij of zij nog verder zou willen werken.

Feedback wordt effectiever
Het nagesprek kan direct plaatsvinden. Dat spaart
tijd en maakt feedback een stuk effectiever.
Het verslag van de lesobservatie wordt aantrekkelijk
vormgegeven en laat de ontwikkeling in de tijd zien.

Aparte module voor managementinformatie
U kunt observaties opslaan als privé (alleen zichtbaar voor de leraar en de observant) maar ook
opslaan in de managementmodule. Met de managementmodule kunt u observaties over een langere
periode bekijken en kijken naar ontwikkelingen
binnen de school. Rapportages op individueel en
teamniveau zijn snel te maken en worden aantrekkelijk vormgegeven.

Aparte module voor leerlingenfeedback
Met deze module kunnen leraren leerlingen vragen
om snel en anoniem feedback te geven op de les
die ze gegeven hebben.

De LesobservatieApp in vogelvlucht
Een les observeren

•
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•
•

De vijf rollen:
n
n
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Gastheer
Presentator
Didacticus
Pedagoog
Afsluiter

De vragen zijn concreet en universeel, en ingedeeld in vijf verschillende rollen die de les volgen.
De observant kijkt niet alleen naar de leraar, maar ook hoe leerlingen op dit gedrag reageren.
Ook voor flitsbezoeken: vragen of rollen naar eigen inzicht overslaan.
Ook mogelijk om eigen formulieren toe te voegen met schoolspecifieke criteria.

Resultaat van de lesobservatie

•
•
•
•

De staafdiagram laat zien in welke mate een leraar welke rol beheerst. Elke rol heeft een eigen kleur.
De resultaten van meerdere observaties staan naast elkaar.
Aantekeningen altijd bij de hand.
Rechts: Hoe ziet de leraar het effect van zijn gedrag terug in het gedrag van de leerlingen?

“Voor het eerst gaat het om concreet waarneembaar gedrag:
heel plezierig om dat te gebruiken bij de nabespreking.”
Ben Stolker,
teamcoach Tabor College Hoorn, locatie d’Ampte

Managementmodule

•

Rapportages op individueel en teamniveau zijn snel te maken.

Module voor leerlingenfeedback

•

Leraren kunnen
leerlingen vragen om
snel en anoniem 		
feedback te geven op
de les die ze gegeven
hebben.

Snel aan de slag
•
•
•

Scheelt een hoop tijd en papierwerk, zonder technische kennis aan de slag.
Te gebruiken op laptop én tablet.
Bij een licentie wordt de LesobservatieApp gebruiksklaar opgeleverd, inclusief welke teamleden
waartoe toegang hebben.

Kijk voor meer informatie op: www.lesobservatieapp.nl
of bel: [033] 453 43 43.

