Coachen via een app,
handig of niet?
Thona Klaassen is ib’er binnen schoolvereniging CNS Putten. Zij werd door CPS
gevraagd de zogenoemde LesobservatieApp uit te proberen in het basisonderwijs.
Deze app is gebaseerd op de vijf rollen van de leraar. Voor Beter Begeleiden schreef
zij haar ervaringen op.
Tekst: Thona Klaassen

D

e ontwikkelingen in het onderwijs staan niet stil en daardoor wordt de werkdruk als hoog ervaren. Handelingsgericht werken, passend onderwijs, integraal personeelsbeleid, deskundigheidbevordering, bekwaamheidsdossier,
het zijn maar een paar van de vele ontwikkelingen van
de laatste jaren. Hoe kunnen we al deze ontwikkelingen waar
leerkrachten mee te maken krijgen met elkaar verbinden?
Dat was de centrale vraag bij de start van de samenwerking
tussen CNS Putten (een vereniging met 9 scholen en 145 personeelsleden) en de Christelijke Hogeschool Ede. Vanuit deze
samenwerking werkt CNS Putten mee met ‘Opleiden in de
school’, want vooral de deskundigheidsbevordering was een
aandachtspunt. Theoretische kennis opdoen, losgekoppeld van
de dagelijkse praktijk, voelde als een verkeerde optie. Je volgt
een cursus, maar eenmaal in de praktijk van alledag blijkt deze
niet goed toe te passen, omdat je ook te maken hebt met een
bepaalde schoolontwikkeling.
We hebben daarom gezocht naar een manier om nieuwe kennis te verzamelen, deze kennis en ervaringen te onderzoeken

en te delen met collega’s van de eigen school, maar ook van
de andere scholen. Deze opgedane kennis kan direct worden
toegepast in de praktijk, in je eigen klas en school. Deze zoektocht heeft een aantal jaren geleden geresulteerd in de Pedagogische Proefpraktijk Putten (PPP), waarbij ons doel was:
iedereen binnen de organisatie kijkt met een positief kritische
houding naar en kan reflecteren op het eigen onderwijskundig
handelen. Dit vanuit de gedachte: de leerkracht doet ertoe,
we leren van en met elkaar en iedereen groeit op zijn eigen
niveau, op zijn of haar eigen plaats.
De vijf rollen van de leraar en de LesobservatieApp bleken hier
goed bij te passen. In dit artikel leg ik dat uit.

Recht op goede coaching
Een van de uitgangspunten van CNS Putten is dat startende
leerkrachten recht hebben op een goede coaching in de eerste
jaren. Dit is vastgelegd in de nieuwe cao. Als voorbereiding
op het coachen van nieuwe leerkrachten heb ik vorig jaar
de cursus ‘Coachen op de vijf rollen van de leraar’ gevolgd.
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Deze aanpak was voorheen vooral gericht op het voortgezet
onderwijs, maar CPS vroeg me deze uit te proberen in het
basisonderwijs. De eerste ervaringen waren positief en het
werken met de vijf rollen sprak mij aan, omdat het duidelijke
lijnen geeft die samenvallen met de werkwijze binnen CNS
Putten. Reden voor de vereniging om de methodiek van de vijf
rollen van de leraar en de LesobservatieApp die daarbij hoort,
te gaan gebruiken op onze scholen.

De vijf rollen van de leraar (Slooter, 2009)
De vijf rollen van de leraar maken heel concreet wat
effectief leraargedrag is. Ze beschrijven het basisgedrag dat iedere leraar zou moeten beheersen en
vormen zo een solide basis, van waaruit leraren hun
vaardigheden verder ontwikkelen en persoonlijk
inkleuren. De rollen geven niet alleen houvast, maar
bieden ook een gemeenschappelijke taal om op alle
lagen binnen de school het gesprek te kunnen voeren.
De vijf rollen van de leraar zijn:
De gastheer: de dag, de les starten
De gastheer bouwt een goede relatie met de leerlingen op en zorgt ervoor dat de leerlingen zich gezien
en gekend voelen.
De presentator: aandacht vangen, leiderschap tonen
De presentator brengt de aandacht naar zichzelf en
naar de doelen van de les. Dit is niet alleen van belang
bij het begin, ook in de loop van de les zijn er momenten waarop je deze rol opnieuw inzet, bijvoorbeeld bij
het wisselen van instructie naar groepsopdrachten of
wanneer de aandacht van leerlingen verslapt.
De didacticus: gepaste instructie en duidelijkheid
geven, met een activerende didactiek
De essentie van deze rol is om het onderwijsleerproces op een dusdanige manier in te zetten en te
organiseren dat leerlingen tot leren komen in een
uitdagende omgeving.
De pedagoog: orde houden, een veilige leeromgeving creëren
Duidelijkheid en voorspelbaarheid zijn in deze rol belangrijk. De pedagoog stuurt op de gang van zaken in
de klas en komt tegemoet aan de sociaal-emotionele
behoeften van leerlingen. De leerlingen worden medeverantwoordelijk gemaakt.
De afsluiter: samen met de leerlingen terugkijken
op de les
De afsluiter evalueert samen met de leerlingen het
proces en de inhoud van de les: wat en hoe heb je
geleerd? Maar ook aan het einde van een dagdeel
en van de dag kijken ze samen terug op hoe het is
verlopen en blikken ze vooruit naar de nieuwe dag.
Hierdoor worden leerlingen zich op een positieve manier bewust van hun leerproces en hun motivatie.
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Zeven stappen
CPS adviseert om het werken met de vijf rollen en de LesobservatieApp aan de hand van zeven stappen in te voeren
(zie www.cps.nl/de-vijf-rollen-in-uw-school-po). Wij hebben dit
ten dele overgenomen. We zijn gestart met een gezamenlijke
bijeenkomst waarin startende leerkrachten informatie kregen
over hoe de vereniging de coaching wil gaan opzetten en
welke relatie dat heeft met het personeelsbeleidsplan. Er is
informatie gegeven over de vijf rollen en de LesobservatieApp en er was uitwisseling van wensen, vragen en ideeën
over coaching. Vervolgens hebben we de volgende stappen
doorlopen:
1. Nu-meting
Aan de hand van een zelf samengestelde vragenlijst voeren de
coach en de startende leraar een gesprek om elkaar te leren
kennen, een duidelijk beeld te krijgen van de verwachtingen
en een goede verstandhouding op te bouwen. Daarna voert de
coach een eerste observatie uit in de klas met behulp van de
LesobservatieApp.
2. Doelen stellen
Nadat de les is geobserveerd, bespreken we de doelen voor
de komende periode. Hierbij maken we ook de koppeling met
het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en de kijkwijzer die op
de diverse scholen gebruikt wordt voor 360-graden-feedback
(van leerkracht, collega, ib’er en directeur).

3. Plan van aanpak
In dit gesprek (of eventueel in een volgend gesprek) wordt ook
bepaald wat de doelen concreet inhouden voor het lesgeven.
Afhankelijk van de situatie kan er, in overleg met de leerkracht,
vaker een observatie gedaan worden of een gesprek gevoerd
worden.
4. Verhogen van de leerkrachtvaardigheden
Vanuit de professionele leergemeenschap-structuur (PLG) zetten we voor de geobserveerde leerkrachten ook een groep op.
Er kan in deze PLG-groep uitwisseling plaatsvinden over de vijf
rollen, maar ook over bijvoorbeeld directe instructie, samenwerkend leren en het werken met coöperatieve werkvormen.
Dat is afhankelijk van de vraag van de leerkrachten en de
vooraf gestelde doelen. De bedoeling hiervan is dat leerkrachten zich verder kunnen ontwikkelen: van startbekwaam naar
basisbekwaam tot vakbekwaam.

Hoe werkt de app?
De LesobservatieApp kan op de de laptop of tablet gebruikt
worden. De leerkracht die je wilt observeren nodig je vooraf
per mail uit. Na aanmelding kies je bij de observatie de naam
van die persoon. Dan krijg je een persoonlijk observatieformulier. Per rol zie je een aantal gerichte vragen die overeenkomen
met de competenties voor de leerkracht. Ze staan in twee
kolommen; de linker is gericht op leerkrachtgedrag, de rechter
op de reacties van de kinderen.

5. Ontwikkelen van standaarden
In dit traject ontwikkelen we ook standaarden: welke elementen willen we in de les terugzien? Tijdens de lesbezoeken
wordt onder meer gelet op: het ophalen van voorkennis, het
benoemen van het doel van de les (weet een kind wat het
gaat leren?), duidelijke instructie, samenwerkend leren. Bovendien evalueren we het product (bijvoorbeeld: heeft het kind
alle sommen die het moest maken ook af?) en het proces en
bekijken we of het doel van de les behaald wordt.

De vijf rollen van de
leraar maken heel
concreet wat effectief
leraargedrag is.
6. Leidinggeven aan de hand van de vijf rollen
Door met de vijf rollen van de leraar te werken, komt er steeds
meer lijn in de gesprekkencyclus. De leerkrachten krijgen een
duidelijker beeld van welke competenties ze zich nog verder
eigen moeten maken (de ontwikkelpunten) en kunnen dat
gemakkelijker koppelen aan hun POP. Wanneer we in het komende schooljaar ook met de managementmodule van de app
gaan werken, zal hier nog meer lijn in komen. De gesprekken
met de coach, maar ook met de directeuren, zullen dan veel
gerichter gevoerd kunnen worden.
7. Na-meting
Na een aantal observaties en gesprekken vult de coach de
LesobservatieApp weer in. Zo wordt duidelijk hoe de leerkracht zich heeft ontwikkeld. De leerkracht heeft zelf ook
toegang tot de applicatie en kan de gegevens gebruiken in het
gesprek met zijn/haar directeur. We denken er nog over na hoe
we dat goed vorm gaan geven. De vraag is bijvoorbeeld of we
een tussenevaluatie en een eindgesprek doen samen met de
coach en de directeur.

Figuur 1: De grafieken met de resultaten van de
lesobservatie (bron: CPS)
Het sterke hiervan is dat je de interactie kunt zien. Na de
observatie sluit je af en zie je bij het onderdeel ‘Rapport’ de
resultaten in een grafiek staan, waarbij je per rol ook kunt zien
hoe de leerkracht scoort en hoe de reactie van de kinderen
geweest is. Tijdens het observeren is het mogelijk om bij een
vraag notities te maken. Die zijn later bij het gesprek ook
te zien.
Bij het onderdeel ‘Ontwikkeling’ is het mogelijk om de
afspraken tijdens het gesprek te noteren. In een later stadium kunnen we nog gebruik maken van andere formulieren,
bijvoorbeeld voor de inspectie, maar op dit moment zijn we
nog niet zover.

Aandachtspunten voor de observatie
Met de leerkracht spreek je af op welk moment het zinvol is
om een les bij te wonen. In de praktijk zullen dat ook verschillende soorten lessen zijn. Een rekenles zal anders verlopen
dan een handvaardigheidles. Daar heb je ook verschillende
leerkrachtvaardigheden voor nodig. Het is belangrijk om de
eerste keer een hele les te zien, omdat de vijf rollen van de
leraar dan allemaal aan bod komen. Verderop in het traject
zou je ervoor kunnen kiezen om een specifieke rol of onderdeel te nemen, maar bij een eindmeting moet je ook de hele
les zien. Komend jaar zal moeten gaan blijken of het voor ons
op deze manier werkt of dat we andere afspraken met elkaar
gaan maken.
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Reactie startende leerkracht
‘Ik vind het werken met de app een prettige manier van
coachen. Het helpt je te blijven groeien. Je ontwikkeling wordt met de app zichtbaar en is terug te vinden.
Normaal gesproken krijg je feedback op papier, met de
app kun je beter zien hoeveel je bent gegroeid.’

Het is belangrijk dat de
leerkracht weet wat de
verantwoordelijkheid van
de coach is.
Het is belangrijk dat voor de leerkracht duidelijk is wat de
verantwoordelijkheid van de coach is. De gesprekken zijn heel
duidelijk gericht op persoonlijke ontwikkeling en alles wat
daarmee samenhangt. Voor vragen op andere vlakken verwijs
je als coach naar de ib’er, een maatje, of de directeur. Wat
tussen mij en de leerkracht besproken wordt, blijft tussen ons.
Wel kan ik het advies geven om met de directeur het gesprek
aan te gaan of dit gesprek samen met de leerkracht en de
directeur te voeren.

Ervaringen tot nu toe
Tot nu toe zijn de leerkrachten enthousiast over de vijf rollen
en over het gebruik van de LesobservatieApp. De maanden
die voorafgingen aan de startbijeenkomst stonden in het teken
van uitproberen. We hebben gemerkt dat juist de meer ervaren leerkrachten het leuk vonden om mee te draaien met deze
werkwijze. Er komt meer gesprek over persoonlijke ontwikkeling op gang en het werken volgens de vijf rollen biedt meer

duidelijkheid. Ook doorgaande lijnen worden beter zichtbaar.
In het begin is het invullen van de app even wennen. De
computer en het internet moeten voldoende capaciteit hebben
om snel te kunnen schakelen tussen de vijf rollen van de leerkracht, omdat deze vaak door elkaar heen lopen. Na een aantal
keren zijn de vragen bekend en gaat dit sneller.
Het is prettig dat de vragen overeen komen met de competenties en de kijkwijzer die we al gebruiken binnen onze
vereniging. Met de app kun je als coach veel objectiever zijn
dan vroeger. Het is niet jouw mening, maar een gegeven, en
zo ontstaat een ander gesprek. Het gevaar dat je toch een
beoordelende opmerking maakt, is minder groot.
Het is verder handig dat er direct opmerkingen en/of vragen
geplaatst kunnen worden. Tijdens het nagesprek kun je de
gemaakte notities bespreken en afspraken noteren. Zodra er
afgesloten is, wordt een grafiek zichtbaar die duidelijk maakt
waar de leerkracht op dat moment staat in de vijf rollen.
De leerkrachten kunnen met hun eigen inlogcode ook direct
zien hoe de les verlopen is.
Wat onze aandacht nog nodig heeft, is de organisatie. De
groep startende leerkrachten op de scholen is groot. Organisatorisch is het een hele klus om als coach bij iedereen
langs te gaan. We moeten nog uitvinden wat handig is. Niet
iedere leerkracht heeft dezelfde coaching nodig, dus zijn we
binnen de vereniging nu met elkaar in gesprek over hoe we
voor iedere startende leerkracht een traject op maat kunnen
realiseren.
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Thona Klaassen is 38 jaar werkzaam bij CNS Putten. Ze heeft gewerkt op vijf van de negen
scholen en is doorgegroeid van leerkracht naar ib’er. Ook is ze coach van startende leerkrachten.
Ze heeft bovenschools gewerkt als voorzitter van het ib-netwerk, ICO voor de CHE,
coördinator PPP.
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