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Voorwoord
Aanleiding voor het schrijven en publiceren van dit document met de titel ‘Intervisie
met mentoren’ is het gegeven dat de visitatiecommissie, die onze Opleidingsschool
‘doorlichtte’ ten behoeve van de accreditatie (voorwaarde voor de subsidiegelden), de
volgende aanbeveling deed: ‘Creëer meer structurele mogelijkheden om de kennisen begeleidingsvaardigheden van mentoren en opleiders up-to-date te houden’. Uit
deze aanbeveling kwamen diverse actielijnen voort en één daarvan was dat we de
intervisiebijeenkomsten met mentoren in de Opleidingsschool intensiever zouden
monitoren dan tot nu toe 1.
Naar aanleiding hiervan is een oproep gedaan in het werkveld om deel te nemen
aan een werkgroep met het doel deze actielijn verder te concretiseren. Vier collega’s
uit het werkveld reageerden en samen met twee medewerkers van de opleiding is
uiteindelijke deze handreiking ontstaan die zal bijdragen aan een zinvolle invulling van
de intervisiebijeenkomsten van opleiders met mentoren.
Dit product van de werkgroep zal uitgereikt worden op papier aan de schoolopleiders
en mentoren maar zal ook te vinden zijn op de website van Opleidingsschool de
Stedendriehoek, die met de start van schooljaar 16-17 in de lucht zal zijn. Ook veel
andere relevante documenten die betrekking hebben op de Opleidingsschool zullen daar
te vinden zijn. Voeg www.opleidingsschooldestedendriehoek.nl toe aan je favorieten!
Deze handreiking is in goede samenspraak tot stand gekomen in de actiegroep ‘Intervisie
met mentoren’ waarin de volgende personen uit werkveld en opleiding zitting hadden;
Judith Helderman (OPOD- obs De Sleutel), Iris Hollander (Leerplein055; De Bundel),
Margret Kuijper (SKBG; Martinus Twello), Jacqueline Verhoeff (Leerplein055; Berg en Bos),
Henk Spoelstra (Saxion pabo Deventer) en Irma Fuchs (Saxion pabo Deventer). De tekst is
daarom geschreven vanuit een wij-perspectief.
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Zie voor een beschrijving van de diversie actielijnen het document Opleidingsschool De
Stedendriehoek 2.0

Inleiding

Intervisie met mentoren
Dit handzame boekje is geschreven voor de opleiders en mentoren van Opleidingsschool
De Stedendriehoek en heeft tot doel de begeleiding van de pabostudent te optimaliseren.
In de praktijk lopen we tegen allerlei begeleidingssituaties aan die vragen oproepen
en toch om een snelle actie of handeling vragen. Terugkijkend kan je je afvragen of
je goed gehandeld hebt en of je medecollega’s het ook zo zouden hebben gedaan.
In onze Opleidingsschool willen we stimuleren dat opleiders en mentoren een paar
keer per jaar een intervisiebijeenkomst organiseren waar vragen m.b.t. het begeleiden
van studenten besproken worden. Het doel is je professionele handelen te verbeteren
met gebruikmaking van de ervaring, deskundigheid en zienswijze van je collega’s om
daar de student weer van te laten proﬁteren. De komende jaren is het motto van onze
Opleidingsschool ‘Samen leren in samen opleiden’. Met dit boekje willen we het belang
van intervisie 2 met opleiders en mentoren onder ieders aandacht brengen en daarbij een
handreiking bieden voor een goede invulling van deze bijeenkomsten.

doel, namelijk het professionele gesprek tussen mentoren en opleiders op gang brengen
over de begeleiding van de student.

We hebben ervoor gekozen deze handreiking voor intervisiebijeenkomsten in te richten
naar vier thema’s;

In deze handreiking is één bijlage opgenomen. Het betreft de nieuwe lijst van
aandachtspunten bij lesobservatie en -evaluatie. Ook die is tot stand gekomen in goede
samenwerking met het werkveld en biedt concrete ondersteuning bij het begeleiden van
de pabostudent.

1.
2.
3.
4.

Begeleidingsvaardigheden versterken
Het leren van de student
De school als leerwerkplek
Vakdidactiek en actuele ontwikkelingen op vakdidactisch gebied (op de opleiding)

De volgorde van de thema’s is niet voorschrijvend. We willen juist graag het creatief
omgaan met deze thema’s aanmoedigen. Het is dus mogelijk deze thema’s in
willekeurige volgorde te bespreken maar het is ook mogelijk vier bijeenkomsten aan één
thema te besteden en natuurlijk is het ook mogelijk dat vanuit de groep een geheel ander
thema aangedragen wordt dat op dat moment van belang blijkt te zijn. Dit document
wil een handreiking zijn en geen handleiding. Het wil een bijdrage bieden aan een hoger
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Zo’n gesprek breng je ons inziens het beste op gang door een aantal gerichte en
prikkelende vragen over een thema. Het gaat daarbij niet om de antwoorden maar om
het gesprek over de vragen. In dat proces leren we van elkaar. In deze handreiking vind
je dus geen voorgeschreven programma per thema maar wel zinvolle en prikkelende
vragen die ervoor zorgen dat er een gericht en verdiepend gesprek kan ontstaan over
begeleidingsvraagstukken die ertoe doen. Ook een casus biedt altijd goede gespreksstof.
We hebben op internet enkele casussen gevonden die goed passen bij de thema’s
1 t/m 4. Het zijn dus zeker (en gelukkig) geen voorvallen uit onze eigen
Opleidingsschool maar ze bieden wel een goede manier om onze zienswijze op het
thema te scherpen.

2

Stevens c.s. geven de volgende definitie van intervisie: ‘Intervisie is een op leren gerichte en daartoe
gestructureerde vorm van systematische uitwisseling van werkervaring en van gezamenlijke
reflectie daarop door professionelen, met het oog op een beter functioneren in hun beroepsrol, ten
bate van hun cliënten’.
Inleiding | Intervisie met mentoren
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Thema 1

‘Het begeleiden van studenten levert ook voor de zittende
leerkrachten een kwaliteitsimpuls op.’

Begeleidingsvaardigheden versterken
Mentor zijn op een opleidingsschool kent een andere verantwoordelijkheid dan de
stagebegeleider voorheen had op een stageschool. Toen werd studenten gastvrijheid
verleend om in de klas te komen kijken en daar een aantal handelingen uit te voeren.
Een keer in de zoveel tijd kwam een pabodocent kijken en beoordeelde de stage van
de student. Nu wordt de student meer als aanstaand collega gezien en worden zijn
verrichtingen beoordeeld door de stageschool. De opleider in de school heeft de
eindverantwoordelijkheid maar de mentor ziet de student wekelijks en geeft feedback.
Dat vraagt wat van ieders begeleidingsvaardigheden en vanzelfsprekend roepen allerlei
situaties vragen op die de moeite van het bespreken waard zijn. Stel naar keuze een of
meer van onderstaande vragen centraal in een intervisiebijeenkomst.

De volgende vragen zijn relevant voor dit thema om met elkaar te bespreken:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Wat vind je het hoofddoel van jouw begeleiding als mentor/ als opleider?
Maak je duidelijk wat je van de student verwacht? Is duidelijk welke verwachtingen
de student heeft van jouw begeleiding?
Hoe open jij het gesprek met de student om zijn les of lesdag na te bespreken?
vWanneer vindt dat gesprek plaats en welke ruimte kies je er het liefst voor?
Hoe geef jij feedback? Wat doe je na het geven van feedback? Hoe komt gegeven
feedback weer terug in een vervolggesprek met de student?
Op welke manier stel je vragen aan de student? Wat zijn goede vragen?
Hoe creëer je een veilige leersituatie voor de student?
Hoe help je de student SMART-doelen te formuleren?
Hoe kijk je aan tegen de verschillen tussen begeleiden en beoordelen? (Begeleid
je voldoende of zit je te sterk op beoordelen? Geef je studenten ruimte om te
experimenteren – en dus fouten te maken?)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geef je de student genoeg verantwoordelijkheid? Hoe bepaal je dat of waar laat je
dat van afhangen?
Ben je tijdig met het uiten van je aarzelingen? (Maak je gebruik van de
mogelijkheden die de tussenbeoordeling biedt?)
Durf je eerlijk te zijn?
Bewaar je genoeg professionele afstand tot de student om objectief te kunnen
beoordelen?
Hoe pak je een slechtnieuwsgesprek aan?
Hoe ga je om met de doelen die de student voor een les of zijn eigen
ontwikkeling stelt?
Hoeveel tijd besteed je aan de begeleiding van de student? Hoe ga je effectief met
je begeleidingstijd om?
Hoe zet je een student in zijn kracht?
Wanneer roep je de opleider of de relatiebeheerder te hulp?
Wat als de student zich niet aan de afspraken houdt?
Thema 1 | Begeleidingsvaardigheden versterken
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Casus
De volgende casus (van het paboforum) zou besproken kunnen worden:
Ik ben een LIO-stagiaire (4e jaars pabo). Ik loop 3 dagen per week stage in groep 5 en
6 (ma, di en wo). Het eerste half jaar was dat één dag in de week om vervolgens vanaf
januari drie dagen de groepen zelfstandig voor mijn rekening te nemen. Het contact met
mijn begeleidster is van het begin af aan vrij stroef.
De eerste drie jaar ben ik vrij soepeltjes doorgekomen, hele fijne stages gehad met
goede beoordelingen. Nu heb ik een begeleidster, die er continu met de neus bovenop zit
en eigenlijk alleen maar kritiek geeft. Uiteraard valt er heel veel van te leren en noemt
ze goede punten. Ik word er echter knap zenuwachtig van dat ze niets positiefs weet te
benoemen. Ondanks dat ik een LIO ben, gaat ze altijd achterin de klas zitten en als ik
start met mijn les, begint zij te schrijven (feedback voor mij, soms wel twee kantjes).
Ook dat maakt dat ik me tijdens het lesgeven al zenuwachtig voel worden en me steeds
afvraag wat ik niet goed doe.
Nu is het vandaag geëscaleerd met het volgend voorval. Ik moet drie dagen in de week
aanwezig zijn (eigenlijk ook zelfstandig lesgeven maar daar ben ik nog niet aan toe
volgens mijn mentor). Zij wil dat ik op vrijdagmiddag na half vier op school kom om
samen met haar mijn lessen voor de maandag voor te bereiden. Ik moet daarvoor dus
apart voor komen. Dat lukt echter niet want op vrijdagmiddag heb ik een bijbaan. Als ik
haar dat uitleg geeft ze aan dat als ik er vrijdag niet ben, ik maandag niet voor de klas
kan. Andere dagen heeft zij geen tijd voor onze gezamenlijke voorbereiding aangezien zij
niet de gehele week werkt. Ik voel me erg beperkt in mijn zelfstandig functioneren.
Wat nu?
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Thema 1 | Begeleidingsvaardigheden versterken
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Thema 2

‘In de literatuur worden de rol en de vaardigheden van
de mentor als cruciaal beschouwd voor een krachtige
leerwerkplekomgeving.’

Het leren van de student
In dit thema staat het leren van de student centraal. Hoe kunnen we op de opleidingsschool een kwalitatieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de pabostudent? De
praktijk biedt daarvoor een uitstekende mogelijkheid. Door te handelen voor de klas, in
de klas en in de school ontdekken studenten al gauw wat ze wel en niet beheersen; ze
ervaren waar hun (on)bekwaamheid ligt en dit motiveert hen om te leren. Als mentor en
opleider speel je een belangrijke en stimulerende rol in het leren van de student. Het is
aan jou de student te prikkelen en uit te dagen dingen uit te proberen en zelf te
ontdekken om uiteindelijk uit te groeien tot die fantastische leerkracht die het verschil
gaat maken voor de kinderen. Welke vragen kunnen we met elkaar bespreken die eraan
bijdragen de student op een hoger plan te brengen?

•
•
•

De lessituatie
•
•

De volgende vragen zijn relevant voor dit thema om met elkaar te bespreken:
(de vragen zijn geclusterd in vier subthema’s; kennismaken en lesvoorbereiding, de
lessituatie, de nabespreking van de les en het leren van elkaar)

Kennismaking en lesvoorbereiding
•

•
•
•
•
•
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Bied je de student een kijkje in de school (buiten de klas) voordat hij zijn stage
start? Vertel je iets over de klas, de manier van lesgeven, de methodes die je
gebruikt e.d.?
Wat bespreek je in een kennismakingsgesprek?
Stem je je begeleiding goed af op de student en zijn leerdoelen?
Focus je voldoende op het belangrijkste leerpunt voor deze student? Hoe begeleid
je hem naar de zone van de naaste ontwikkeling?
Hoe daag je de student uit om creatief te denken over de voorbereiding van
zijn les?
Bespreek je de les voor?
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Let je erop dat de student toepast wat hij op de opleiding geleerd heeft?
Gebruik je voldoende vaktaal in het contact met je student. Herkent de student
theoretische concepten die hij op de opleiding aangereikt krijgt?
Hoe geef je feedback op een lesontwerp?

•

•
•
•

Laat je de student leren van jouw lesgeven? Bijvoorbeeld d.m.v modeling
(gewenst gedrag voordoen gecombineerd met bijvoorbeeld hardop denken)
Maak je wel eens gebruik van video-opnames van de les van de student? Werk
je op school bijvoorbeeld met IRIS Connect en zet je dat wel eens in voor de
student?
Geef je de student de mogelijkheid in een lessituatie te ervaren wat bij hem past?
Geef je hem niet te veel het idee het zo te doen zoals jij het doet? Laat je hem zelf
dingen uitproberen?
Geef je de student de kans om te leren van zijn fouten? Geef je hem vertrouwen?
Wanneer grijp je in? Wanneer leert de student van jouw ingrijpen of in hoeverre
belemmert die actie hem in het leren? Ga je daarover in gesprek met de student?
Geef je de student ook eigen verantwoordelijkheden (nakijkwerk, beoordelen,
vullen van ParnasSys e.d.).

Thema 2 | Het leren van de student
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Nabespreking van de les
•
•
•
•

•

•

•

Hoe bespreek je de les van de student na? Heb je een bepaalde werkwijze die
goed bevalt?
In hoeverre laat je de student eerst zelf zijn les evalueren?
Hoe help je de student de essentie van een nabespreking vast te houden?
Focus je voldoende op dat wat het belangrijkste leerpunt is voor de student
(noem je niet te veel zaken waaraan de student moet werken, zodat hij door de
veelheid niet meer weet waar hij moet beginnen)?
Hoe breng je een nabespreking op niveau? Gebruik je zelf ook concepten,
begrippen, vakterminologie die de student van de opleiding zou moeten kennen?
Hoe leg je een verbinding met de theorie?
Bemoedig je de student voldoende met positieve feedback? Laat je een positieve
reactie niet altijd volgen door een ‘maar….’. (Alternatief: En waar je ook nog op
kan letten….)
Wat kan je doen om een student verder te helpen in zijn ontwikkeling?

Leren van elkaar
•
•

•
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Nodig je de student uit om deel te nemen aan bijvoorbeeld een zorgoverleg,
teambespreking, werkgroep, studiedag e.d.?
Wordt de student in de gelegenheid gesteld om bij een medestudent in de klas
te kijken, elkaar van feedback te voorzien of eventueel met elkaar een les voor te
bereiden?
In hoeverre bied je de student de gelegenheid te leren van een collega met een
bepaalde deskundigheid; een ICT ‘er, IB’er, een logopedist…
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•
•

Laat jij de student weten ook nog wat van hem te willen leren?
Bespreek je ook wel eens een eigen les na met de studenten en laat je hem
reageren op jouw les aan de hand van een aantal kijkvragen die hij zelf
geformuleerd heeft?

Thema 2 | Het leren van de student
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Casus
De volgende casus (van het paboforum) is van een student die niet het idee
heeft te leren van zijn leerwerkplek. Wat gaat er mis?
Ik wil graag even mijn verhaal kwijt. Ik ben pabostudent, het is mijn eerste jaar.
Momenteel loop ik stage in groep 8. En het gaat niet goed... Vanaf het begin heb ik te
horen gekregen dat ik een hele ‘moeilijke’ klas heb. Dat het IQ-gemiddelde laag is en
dat de kinderen niet deugen. Desondanks ben ik met volle moed aan de slag gegaan. Er
is weinig orde en structuur in de klas. De kinderen luisteren naar mijn mentor omdat
ze bang zijn dat hij hun een slecht schooladvies gaat geven. Bovendien schijnt hij een
rood boekje te hebben met de telefoonnummers van de ouders. Dit schrikt de kinderen
ook af. (Aan deze informatie ben ik gekomen door gesprekken met kinderen en andere
leerkrachten.) Omdat er weinig orde en structuur is in de klas, lukt het mij niet om mijn
lessen te geven. Mijn mentor is er niet altijd, omdat hij nog andere taken heeft op de
school. Hierover heb ik geklaagd, want als eerstejaarsstudent hoor ik niet alleen te staan
in de klas. Maar goed, waar het op neer komt is dat er geen fijne sfeer is in de klas, de
verwachtingen van mijn mentor zijn niet al te hoog van sommige kinderen. Sommige
kinderen geven duidelijk aan dat ze mij zullen wegpesten zoals al die andere stagiaires.
Ik ben radeloos...
Ik vind de kinderen in deze klas erg leuk en gun ze van harte dat ze goed onderwijs
krijgen. Maar weet niet waar ik mee moet beginnen? Ik ben er maar 1 dag in de week. In
de ochtend hebben ze nog een andere leerkracht en in het eerste gedeelte van de ochtend
hebben ze ook een andere leerkracht, daarna komt mijn mentor of een ouderejaars
stagiaire (omdat ik heb aangegeven dat ik niet alleen in de klas wil staan). Het is dan
toch logisch dat kinderen zo druk zijn? Vier verschillende gezichten op 1 dag?
Ik wilde gewoon ff mijn verhaal kwijt, maar als jullie tips of adviezen hebben dan hoor ik
die graag.
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Thema 2 | Het leren van de student
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Thema 3

De school als leerwerkplek

‘Iedere school heeft een eigen gezicht.’

Een student zal graag een school kiezen die bij hem past en die hem aanspreekt. Elke
school onderscheidt zich van een andere door speciﬁeke kenmerken en kwaliteiten
die zorgen voor een eigen onderwijsaanpak, identiteit, sfeer e.d.. In hoeverre bied
je als school een aantrekkelijke leeromgeving voor de student? In hoeverre kan
die leeromgeving bijdragen aan de ontwikkeling van de student? Benutten we de
leeromgeving voldoende om de student verder te helpen in zijn ontwikkeling?

De volgende kritische vragen zouden we ons in het kader van bovenstaande
kunnen stellen:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Wat is de visie van jouw school op de student die daar stage loopt?
Wat zal de student als speciﬁek aantrekkelijk van jouw stageschool aanmerken?
Vraag je de student hiernaar?
Welke beelden over de beroepsidentiteit geeft jouw school de studenten mee?
Wat stralen jullie uit als team? Wat vinden jullie als professionals belangrijk?
Wat horen en zien de studenten als eerste als ze jullie school binnenkomen?
Maakt de student voldoende kennis met het onderwijsconcept van de school?
Hoe ga je als school om met de talenten van de student? (Bv. muziek, sport,
expressie e.d.)
Mag de student binnen school meepraten over innovatie/ vernieuwingsideeën/
verbeteringen?
Nodigt de school uit tot onderzoekend leren in en ook buiten de klas?
In hoeverre maakt de student kennis met de administratieve systemen?
Zijn de studenten ook aanwezig bij informele gelegenheden?
Hebben studenten voldoende toegang tot informatie, zoals notulen, overdrachten,
handelingsplannen, weekbrieven?
Worden studenten ingezet bij de organisatie van jaarfeesten?
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•
•
•
•

Biedt de school een inspirerend klimaat? Wat zijn inspirerende elementen binnen
de school waar de student zich door aangesproken zal voelen?
Zijn er groepsoverstijgende leermogelijkheden voor de student?
Nodigt de school uit tot ontdekkend en onderzoekend leren in en buiten de klas?
Op welke wijze ga je om met vertrouwelijke informatie over teamleden, ouders,
kinderen in je contact met de student? Wordt in de lerarenkamer (waar de student
bij is) gesproken over het werk, leerlingen of ouders, en zo ja, hoe? Is het voor de
student duidelijk hoe met deze informatie omgegaan moet worden?

Thema 3 | De school als leerwerkplek
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Casus
De volgende casus is van een student die zich niet aangesproken voelt op het
inzetten van zijn talenten. Is dit herkenbaar en wat zou je de student en
misschien ook de school adviseren?
Graag wil ik het volgende probleem voorleggen. Ik loop stage op de maandag en dinsdag
op een leuke stageschool. Ik sta in groep 5 en heb het er erg naar mijn zin. Op een
ding na… Ik zou heel erg graag muzieklessen willen geven en die gelegenheid krijg ik
niet. Ik ben zelf muzikaal, speel diverse instrumenten en zing in een band. Ik heb de
muzieklessen als leerling op de basisschool als geweldig ervaren. Die ervaring wil ik de
kinderen in mijn stageklas ook meegeven en ik meen daarvoor ook over de kwaliteiten te
beschikken. Maar wat wil nu het geval; er staat op maandag en dinsdag geen muziekles
op het programma! De mentor wil ook liever niet van het programma afwijken omdat
dan de verdeling van taken met de partnerleerkracht (geeft les op donderdag en vrijdag)
onduidelijk wordt. Behalve dat staan rekenen en taal hoog in het vaandel en wordt de
meerwaarde van muziek niet zo gezien. Ik heb al voorgesteld dat ik ook aan andere
klassen muziek wil geven maar die constructie doorbreekt een beetje de gewoonte binnen
de school. Ik vind het jammer dat ik op deze manier niet ingezet wordt in datgene waar
ik goed in ben en waar ik de kinderen –volgens mij- een groot plezier mee zou doen. Ben
ik te kritisch en moet ik me schikken naar de regels en gewoonten van de stageschool?
Of moet ik toch meer op mijn strepen gaan staan en aangeven dat ik me in alle vak- en
vormingsgebieden moet bekwamen?
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Thema 3 | De school als leerwerkplek
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‘Vakdidactiek moet (toekomstige) leraren in staat stellen om
de inhoud van een vak in een bepaalde context te openen voor
leerlingen. Vakdidactiek kan men beschouwen als de unieke
deelverzameling van vakkennis, didactiek en praktijk.’

Thema 4

Vakdidactiek en actuele ontwikkelingen op
vakdidactisch gebied (op de opleiding)
Waar let je op bij het observeren van een les van de student? Natuurlijk zijn de algemene
pedagogisch-didactische uitgangspunten belangrijke bespreekpunten na een gegeven
les. Dan hebben we het over algemene wetmatigheden volgens welke men het best iets
aanleert. Naast de algemene didactiek onderscheiden we ook vakgerichte didactiek.
Daarover gaat dit thema met name. Onder vakgerichte didactiek verstaan we de wijze
waarop een bepaald vak het best kan worden aangeboden en welke vakspeciﬁeke
leermiddelen daarbij ingezet kunnen worden. Om als mentor of opleider iets te kunnen
zeggen over de vakdidactiek die een student in zijn les heeft toegepast, vereist ook
enige vakspeciﬁeke didactische kennis. Die is vaak minder snel paraat dan de algemene
didactische kennis. Onderstaande vragen –per vakgebied- helpen je in het gerichter
observeren van de student en dat maakt het mogelijk op vakspeciﬁek niveau feedback te
geven.

Zaakvakken
•
•
•
•
•

De volgende vragen zijn relevant voor dit thema om met elkaar te bespreken:
Expressievakken
•

•

•
•
•
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Heb je aandacht voor de kwaliteit van de uitvoering van de les (wordt er serieus
gewerkt) en ook voor het product (lied of werkstuk of dans e.d.). Niet alles wat
leuk is, is ook goed.
Let je erop dat de kinderen uitgedaagd worden in hun creativiteit? Is de opdracht
prikkelend genoeg? Kunnen de kinderen er ook wat van zichzelf in leggen?
(Voorbeeld van niet-uitdagen en niet-prikkelen is de kleurplaat!)
Is er een ontwikkeling te zien met de vorige les? Wordt er teruggekomen op
eerder aangereikte kennis?
Klopt het materiaal bij de vorm van het product? Nodigt het materiaal voldoende
uit tot expressie?
Zijn de kinderen voldoende geactiveerd?
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•

Let je erop of datgene wat geleerd wordt ook gerelateerd wordt aan de leefwereld
van het kind?
Gebruikt de student voldoende (beeld)materiaal? Worden de kinderen in de
gelegenheid gesteld om met dit materiaal te werken, te experimenteren o.i.d?
Geef je duidelijk aan de student aan dat een zaakvakkenles geen
begrijpend-lezen-les moet worden?
Hanteert de student vaktaal in de les? Zijn die vaktermen ook opgenomen in het
doel van de les?
Heb je aandacht genoeg voor de kwaliteit van vragen die de student stelt?
Zet de student de kinderen aan het denken? Stelt hij niet alleen weetvraagjes
(reproductie) maar ook prikkelende waaromvragen of synthesevragen (kennis uit
een ander gebied moet gebruikt worden voor het beantwoorden van de vraag) of
evaluatieve meningvormende vragen (bv.: Zou je in deze stad/tijd willen wonen?
Wat vind je ervan als er een windmolen in jouw nabije omgeving komt?)
Wat is er op te merken over de interactievaardigheid van de student? Stelt hij niet
achter elkaar vragen, laat hij wel eens stiltes vallen, zet hij aan tot hogere niveaus
van taalgebruik, gaat hij door op de inhoud van wat de leerling vertelt?
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Rekenen/wiskunde
•
•
•
•

Let je erop dat de student aandacht heeft voor het steun bieden van het concrete
naar het abstracte? (Betekenisvolle context voor de leerlingen)
Gebruikt de student modellen, schema’s, materialen e.d. om de leerlingen steun
te bieden bij de weg van het concrete naar het abstracte?
Heeft de student een open oog voor de eigen denkwijze en oplossingsstrategieën
van de leerlingen en waardeert hij deze?
Zorgt de student voor interactie tussen leerlingen waar het gaat om samen
oplossingsstrategieën te bespreken? (Samen leren).

Taal
Taal: Algemeen
•
•
•
•
•

Geeft de student les volgens de uitgangspunten van interactief taalonderwijs
(te weten: betekenisvol leren, sociaal leren en strategisch leren)?
Modelt de student regelmatig (hardop denkend) en staat model?
Ziet de student kansen voor taalontwikkeling liggen en grijpt die aan?
Zorgt de student waar mogelijk voor integratie van taaldomeinen?
Geeft de student feedback op taaluitingen van leerlingen?

Taal: Lezen
•
•
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Spant de student zich in om lezen (waaronder begrijpend lezen) plezierig te laten
zijn?
Maakt de student gebruik van verschillende didactische modellen bij het (leren)
lezen (en begrijpend lezen), waaronder het directe instructiemodel?
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Taal : Spellen/Taalbeschouwing
•
•

Hanteert de student de spellingsregels en begrippen van de (methode van de)
stageschool?
Stimuleert de student het spellingbewustzijn van de leerlingen?

Taal: Stellen
•
•

Hanteert de student de procesgerichte steldidactiek voor de stellessen?
Zorgt de student voor functionele stelopdrachten (schrijven ‘voor het echie’)?

Taal: Woordenschat
•
•

Hanteert de student de viertakt van de woordenschatdidactiek (voorbewerken,
semantiseren, consolideren en controleren)?
Varieert de student in werkvormen om nieuwe woorden te consolideren?

Taal: Mondelinge Taalvaardigheid
•
•

Biedt de student in de taalgebruik ruimte voor eigen inbreng van de kinderen?
Stelt de student ook hogere orde denkvragen, om het redeneren, concluderen etc.
van kinderen te stimuleren?

Taal in andere vakken
•
•
•

Stelt de student ook taaldoelen in andere vakken (taalgericht vakonderwijs)?
Gebruikt de student motiverende teksten?
Zorgt de student voor transfer van het geleerde taaldomein naar andere vakken
(past uitgangspunten van taaldomeinen toe in andere vakken)?
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Onderzoekend en ontwerpend leren
Naast de vakdidactische vragen hebben we ook vragen geformuleerd die betrekking
hebben op het onderzoekend en ontwerpend leren; een didactiek die steeds meer
waardering vindt in het werkveld en opgenomen is in het curriculum van de pabo’s.
Leerlingen worden daarbij gestimuleerd om zelf actief kennis te vergaren, door vragen
te stellen, door onderzoek te doen en zo tot oplossingen te komen. Het accent ligt
dus, naast het opdoen van kennis, op het aanleren van onderzoeksvaardigheden en het
ontwikkelen van een onderzoekende houding.

•

•

•

•
•
•
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Confronteert de student de kinderen met een probleem, verschijnsel of object dat
nieuw is, maar aansluit bij de wereld van de kinderen. Roept deze confrontatie
verwondering en nieuwsgierigheid op?
Geeft de student de kinderen de gelegenheid het verschijnsel of probleem zo
breed mogelijk te verkennen? Vindt het ophalen van voorkennis, het opdoen van
impressie, het uitwisselen van ervaringen voldoende plaats? Resulteert deze fase
in een aantal onderzoekbare vragen?
Worden de kinderen in de gelegenheid gesteld om een realistisch plan te maken
hoe het beste een antwoord op de vraag/vragen kan worden gevonden en wat
daarvoor nodig is?
Krijgen de kinderen de opdracht het plan van aanpak uit te voeren? Wordt daar
ook verslaglegging van gedaan?
Trekken de leerlingen conclusies naar aanleiding van de uitvoering van het plan
van aanpak? Is er een antwoord op de vraag gekomen?
Wordt de leerlingen gevraagd de bevindingen te delen in de klas?
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Casus
Ik wil via het paboforum graag het volgende voorleggen. Ik ben derdejaars pabostudent
en in het huidige semester staat onderzoekend en ontwerpend leren centraal. De lessen
van de pabodocenten zijn volgens die didactiek opgebouwd en het is de bedoeling dat
wij onze lessen op de basisschool ook volgens die didactiek geven. Dat ben ik nu aan
het doen maar mijn mentor is niet blij met mijn eerste pogingen. Zo had ik een glazen
bak gevuld met water en daarin allerlei materialen gelegd die ofwel bleven drijven ofwel
zonken. De klas was enthousiast maar het werd daardoor ook wel rumoerig, dat moet
ik toegeven. Later moesten de kinderen in groepjes gaan bespreken waarom het ene
voorwerp nu bleef drijven en het andere niet. Ook dat was een activiteit die wat rumoer
met zich meebracht. Ik had het misschien ook wel wat strakker moeten aansturen maar
ik wilde juist ook de kinderen een beetje vrijlaten in het onderzoeken. Nu heeft de mentor
aangegeven dat ze geen prijs meer stelt op deze lessen. Ze wil liever een rustige klas en
dan kan ik beter werken vanuit een methode. Ik zit nu met een probleem; de opleiding
vraagt om oefening met het didactisch model van het onderzoekende leren maar mijn
mentor wil dat liever niet. Ook ben ik bang dat mijn lessen onderzoekend leren vanwege
het rumoer met een onvoldoende beoordeeld worden. En een onvoldoende voor mijn stage
wil ik natuurlijk helemaal niet….. Geef me eens advies!
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Bijlage 1
We hebben gemeend in dit boekje ook de aandachtspunten voor een lesevaluatie op
te nemen die vanaf 16-17 gebruikt kunnen worden bij de begeleiding van de student.
Deze lijst met aandachtspunten zal vooral een hulpmiddel zijn voor de mentor tijdens
lesobservaties maar kan tevens input bieden voor de intervisiebijeenkomst(en) met
opleiders en mentoren.

Gewenst gedrag…

…uit zich bijvoorbeeld in…

1. Interpersoonlijk competent
De student…
…toont in gedrag en taalgebruik respect
voor leerlingen

Is vriendelijk
Legt contact met de leerlingen
Laat leerlingen uitspreken

De lijst met aandachtspunten is voor een groot deel ontleend aan ICALT, een
observatie-instrument dat op basis van internationale vergelijkingsstudies naar de
kwaliteit van leraren, de kwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen in kaart
brengt (Van de Grift, van der Wal & Torenbeek, 2011).

Luistert naar wat leerlingen te zeggen
hebben
Maakt geen rolbevestigende opmerkingen
Toont empatisch gedrag

De aandachtspunten kunnen in de begeleiding van de student op twee manieren
gehanteerd worden:
De student denkt tijdens zijn lesvoorbereiding na welke punten uit de lijst hij
graag tijdens de evaluatie met de mentor wil bespreken.
De mentor/opleider geeft voorafgaand aan de les(voorbereiding) aan de student
aan welke punten met hem in de evaluatie besproken gaan worden.

Na het evaluatiegesprek geeft de student aan wat de aandachtspunten/doelen voor de
volgende les zijn. Daarmee bepaalt hij de agenda van het volgende gesprek en geeft hij
gerichte sturing aan zijn leerproces.

... is goed verstaanbaar
… wisselt af in volume en intonatie
... gebruikt non-verbale communicatie

D.m.v. mimiek en lichaamstaal

… hanteert taalgebruik dat past bij de
doelgroep
… hanteert taalgebruik dat past bij een
leraar

Spreekt niet in derde persoon
(‘luister allemaal naar de juf’)
Gebruikt niet onnodig verkleinwoordjes
Gebruikt geen afmaakzinnen

… formuleert correcte zinnen
… benoemt gewenst gedrag
… zorgt voor een ontspannen sfeer

Spreekt de leerlingen aan op een positieve
manier
Reageert met humor en stimuleert humor
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Accepteert dat leerlingen fouten maken
Straalt warmte en empathie uit naar alle
leerlingen

Stelt grenzen
… bevordert dat leerlingen hun best doen

Prijst leerlingen die hun best doen
Uit positieve verwachtingen over wat
leerlingen gaan doen / spreekt hoge
verwachtingen uit

… durft leiding te nemen

Geeft feedback op vragen van leerlingen
Uit positieve verwachtingen over wat
leerlingen gaan doen

2. Pedagogisch competent
De student…
… treedt corrigerend op
… maakt vooraf afspraken over het
verloop van de les

3. Organisatorisch competent
… zorgt voor een ordelijk verloop van de
les

… benoemt gewenst gedrag
… is consequent

Treedt tijdig en passend op bij
ordeverstoringen

… gebruikt non-verbale communicatie
… spreekt hoge verwachtingen uit

Waakt over de afgesproken
omgangsvormen en regels

… maakt gebruik van signalen/symbolen
… stimuleert het zelfvertrouwen van
leerlingen

Koppelt op een positieve wijze terug op
vragen/opmerkingen van lln.

Zorgt dat alle leerlingen tot het eind van
de les betrokken zijn bij de leeractiviteiten

Geeft leerlingen (verdiende) complimenten
over hun werk

Geeft duidelijk het begin en het einde van
de les aan

Honoreert de bijdragen van de leerlingen

Geeft duidelijk en tijdig aan hoeveel tijd
de leerlingen nog hebben voor het
afronden van een (deel-opdracht)

Spreekt positieve verwachtingen uit
… zorgt voor een veilig klimaat
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Zorgt ervoor dat de binnenkomst en het
verlaten van het lokaal ordelijk verloopt

‘Ziet’ de kinderen
Toont belangstelling; is een ‘OEN’: open,
eerlijk en nieuwsgierig

Zorgt dat de leerlingen weten wat ze
moeten doen als ze hulp nodig hebben bij
hun werk
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… zorgt voor een doelmatig klassenmanagement

Zorgt dat leerlingen weten wat ze moeten
doen als ze hun werk klaar hebben

Stelt vragen die door de leerlingen worden
begrepen

Maakt duidelijk welke materialen kunnen
worden gebruikt

Vat van tijd tot tijd de leerstof samen

Zorgt voor een ordelijke, opgeruimde
leeromgeving

Stelt vragen die tot nadenken stemmen
… geeft goed gestructureerd les

De lesmaterialen liggen klaar
… gebruikt de leertijd efﬁciënt

Begint de les op tijd

De les bevat een logische opbouw van
eenvoudig naar complex

Laat geen tijd verloren gaan aan het begin,
tijdens of aan het einde van de les

De opdrachten hangen samen met wat
tijdens de instructie is aangeboden

Laat geen ‘dode’ momenten ontstaan

De les geeft een goede afwisseling van
instructie, begeleid oefenen, verwerking
en reﬂectie

Laat leerlingen niet wachten
… kiest strategisch positie

… stelt zich zichtbaar op

Zorgt ervoor dat zij/hij tijdens de les het
overzicht over de groep houdt, ook als er
sprake is van aandacht voor een individu
of een groepje

De student …
Activeert de voorkennis van de leerlingen
Legt uit in opeenvolgende stappen
Gaat tijdens de instructie na of de leerlingen de leerstof goed hebben begrepen

Maakt helder of een antwoord goed is of
niet
Maakt helder waarom een antwoord goed
is of niet
Geeft feedback op de wijze waarop de
leerlingen tot hun antwoord komen

…betrekt alle leerlingen bij de les

4. Vakinhoudelijke en didactisch competent
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… geeft feedback aan de leerlingen

Zorgt ervoor dat, wanneer dat nodig is,
alle leerlingen haar/hem kunnen zien

….loopt vaste rondes

... geeft duidelijke instructie

De les is duidelijk opgebouwd in
onderdelen met duidelijke overgangen

Geeft opdrachten die leerlingen aanzetten
tot actieve deelname
Stelt vragen die aanzetten tot nadenken
Zorgt ervoor dat leerlingen goed luisteren
en/of doorwerken
Wacht na een vraag voldoende lang om
leerlingen te laten nadenken
Geeft ook leerlingen de beurt die niet de
hand opsteken
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…geeft een duidelijke uitleg van het
gebruik van didactische hulpmiddelen en
opdrachten

Zorgt dat elke leerling weet wat zij/hij
moet doen

… stelt vragen die tot denken aanzetten

Moedigt leerlingen aan elkaar vragen ter
stellen en elkaar dingen uit te leggen

Maakt de samenhang duidelijk tussen de
lesdoelen en de opdrachten

Vraagt leerlingen de verschillende stappen
van hun strategie uit te leggen

Zegt welke materialen en hulpmiddelen
gebruikt kunnen worden
… hanteert werkvormen die leerlingen
activeren

Checkt regelmatig of de uitleg begrepen is

Maakt gebruik van gespreks- en
discussievormen

Stelt vragen die leerlingen aan het denken
zetten en feedback uitlokken

Zorgt voor geleide (in)oefening

Controleert regelmatig of leerlingen
begrijpen waar de les over gaat

Laat leerlingen in groepen werken
Maakt gebruik van coöperatieve
werkvormen

… laat leerlingen hardop denken

Maakt gebruik van ICT
Gebruikt een variëteit aan
instructiestrategieën

… zorg voor interactieve instructie

... stimuleert leerlingen om over
oplossingen na te denken

Leer leerlingen bronnen te raadplegen
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.. verduidelijkt bij de aanvang van de les
de lesdoelen

Biedt leerlingen checklists voor het
oplossen van problemen

Informeert bij aanvang van de les de
leerlingen over de lesdoelen
Maakt duidelijk wat het doel van de
opdrachten is en maakt duidelijk wat de
leerlingen ervan zullen leren

Geeft de leerlingen aanwijzingen voor de
oplossing
Leer de leerlingen oplossings- en
opzoekstrategieën aan

Bevordert de onderlinge interactie tussen
leerlingen
Bevordert de interactie tussen de leraar en
de leerlingen

Varieert lesmaterialen

Stelt open vragen

Geeft leerlingen de gelegenheid hardop
oplossingen te bedenken
Vraag leerlingen oplossingen te
verwoorden

Varieert opdrachten
Gebruikt in de les materialen en
voorbeelden uit het dagelijks leven

Wacht lang genoeg om alle leerlingen een
kans te geven een antwoord te geven

… biedt zwakke leerlingen extra leeren instructietijd

Geeft zwakke leerlingen extra
instructietijd
Geeft zwakke leerlingen extra leertijd
Geeft zwakke leerlingen extra oefeningen
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Geeft zwakke leerlingen ‘voor-‘ of
‘na-‘instructie
.. stemt de instructie af op relevante
verschillen tussen leerlingen

Zet leerlingen die minder instructie nodig
hebben (alvast) aan het werk

Leert leerlingen de uitkomsten te relateren
aan de praktische context
… bevordert het toepassen van het
geleerde

Geeft aanvullende instructie aan groepjes
of individuele leerlingen

Vertelt leerlingen hoe oplossingen in
andere situaties gebruikt kunnen worden

Richt zich niet alleen op de middenmoot
.. stemt de verwerking van de leerstof af
op relevante verschillen tussen leerlingen

Maakt tussen leerlingen verschil in de
omvang en/of inhoud van de opdrachten
Geeft niet alle leerlingen dezelfde tijd voor
een opdracht

Relateert problemen aan eerder opgeloste
problemen
… moedigt kritisch denken van
leerlingen aan

… stimuleert het gebruik van
controleactiviteiten
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Vraagt leerlingen eigen voorbeelden te
geven
… vaagt leerlingen na te denken over
strategieën bij de aanpak

Vraagt leerlingen de stappen van de
gebruikte strategie uit te leggen

Leert leerlingen complexe problemen te
ordenen

Geeft expliciet uitleg van mogelijke
(oplossings-) strategieën

Geeft aandacht aan anticiperend lezen

Vraagt leerlingen voor- en nadelen van
strategieën uit te leggen

Laat oplossingen relateren aan de context
van het probleem

… leert leerlingen oplossingen te checken

Vraagt leerlingen na te denken over
gegeven oplossingen of antwoorden

Leert leerlingen problemen
vereenvoudigen
Leert leerlingen hoe complexe
problemen terug te brengen naar
eenvoudige problemen

Vraagt leerlingen redenen te geven voor
het optreden van gebeurtenissen
Vraagt leerlingen naar hun mening

Laat sommige leerlingen gebruik maken
van hulpmaterialen
… leer leerlingen hoe zij complexe
problemen kunnen vereenvoudigen

Bevordert het bewust toepassen van het
geleerde in andere (verschillende)
leergebieden

.. maakt gebruik van het (digi-)bord

Zorgt voor een overzichtelijke indeling en
overzicht

Stimuleert het gebruik van alternatieve
oplossingen

Zorgt voor een op de groep toegespitst
lerarenhandschrift

Leert leerlingen de uitkomsten te schatten

Gebruikt het bord als geheugensteun

Leert leerlingen uitkomsten te voorspellen

Maakt denkstappen zichtbaar
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Maakt (optimaal) gebruik van de
mogelijkheden van het digibord
… gaat tijdens de verwerking na of de
leerlingen de opdrachten op een juiste
manier uitvoeren

….wijkt indien nodig beredeneerd af van
zijn lesvoorbereiding

Controleert of de leerlingen hebben
begrepen wat ze moeten doen
Geeft feedback op het sociaal
functioneren bij de uitgevoerde taak

… gaat na of de lesdoelen werden bereikt

…reﬂecteert tijdens de lesactiviteit

….anticipeert op onverwachte situaties
…..reﬂecteert na aﬂoop van de lesactiviteit
…..kan beschrijven wat goed en niet goed
ging en zoekt hiervoor verklaringen

Gaat na of de doelen van de les zijn
bereikt

….formuleert leerpunten voor een
volgende (les)activiteit

Gaat na wat de prestaties van de
leerlingen zijn

….maakt daarbij ook gebruik van de
feedback van de mentor
Voorwaardelijk voor reﬂectie
… gebruikt het TVP-formulier om te
reﬂecteren

5. Reflectie

….stuurt, indien gevraagd,
reﬂectieverslagen naar de opleider
en de mentor

De student….
… reﬂecteert voorafgaand aan de
lesactiviteit (plannen)
…. neemt leerpunten obv eigen reﬂectie
en feedback van de mentor van de vorige
les mee
….overdenkt en beschrijft alle
noodzakelijke handelingen bij de
voorbereiding van een (les)activiteit
….maakt een inschatting van mogelijke
onverwachte situaties die zich kunnen
voordoen tijdens de (les)activiteit
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Deze lijst is samengesteld met behulp van het door de Rijksuniversiteit van Groningen
ontwikkelde ICALT-forrmulier (ICALT = International Comparative Analysis of Learning
and Teaching) - http://www.begeleidingstartendeleraren.nl/
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