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Opzet training

International Comperative Analysis of Learning and Teaching

Doel: Professionele ontwikkeling door gebruik van het 
ICALT-observatie instrument

• Deel 1: Hoe en waarom kan ICALT bij coaching helpen?

• Deel 2: Oefenen in het bepalen van de Zone van Naaste 
Ontwikkeling (ZvNO) en Raschscore

• Deel 3: Oefenen in het coachen in de ZvNO
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1 … toont in gedrag en taalgebruik respect voor de leerling Klimaat
2 … zorgt voor een ontspannen sfeer Klimaat

3 … ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen Klimaat

4 … zorgt voor wederzijds respect Klimaat

5 … zorgt voor een ordelijk verloop van de les Lesorganisatie

6 … gaat tijdens de verwerking na of leerlingen de opdrachten op een juiste manier uitvoeren Lesorganisatie

7 … zorgt voor een doelmatig klassenmanagement Lesorganisatie

8 … gebruikt de leertijd efficiënt Lesorganisatie

9 … geeft duidelijke uitleg van de leerstof Instructie

11 … betrekt alle leerlingen bij de les Instructie

12 … gaat tijdens de instructie na of leerlingen de leerstof hebben begrepen Instructie

13 … bevordert dat leerlingen hun best doen Instructie

14 … geeft goed gestructureerd les Instructie

15 … geeft duidelijke uitleg van het gebruik van didactische hulpmiddelen en opdrachten Instructie

16 … hanteert werkvormen die leerlingen activeren Activeren

17 … stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen Activeren

18 … stimuleert leerlingen om over oplossingen na te denken Activeren

19 … stelt vragen die leerlingen tot denken aanzetten Activeren

20 … laat leerlingen hardop denken Activeren

21 … zorgt voor interactieve instructie Activeren

22 … verduidelijkt bij de aanvang van de les de lesdoelen Activeren

23 … gaat na of de lesdoelen werden bereikt Differentiëren

24 … biedt zwakke leerlingen extra leer- en instructietijd Differentiëren

25 … stemt de instructie af op relevante verschillen tussen de leerlingen Differentiëren

26 … stemt de verwerking van de leerstof af op relevante verschillen tussen leerlingen Differentiëren

27 … leert leerlingen hoe zij complexe problemen kunnen vereenvoudigen Leerstrategieën

28 … stimuleert het gebruik van controle activiteiten Leerstrategieën

29 … leert leerlingen oplossingen te checken Leerstrategieën

30 … bevordert het toepassen van het geleerde Leerstrategieën

31 … moedigt kritisch denken van leerlingen aan Leerstrategieën
32 … vraagt leerlingen na te denken over strategieën bij de aanpak Leerstrategieën

10 … geeft feedback aan de leerlingen Instructie
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Leerstrategieën
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Startende leraar 
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Professionele ontwikkeling door gebruik van het 
ICALT-observatie instrument

• Deel 1: Hoe en waarom kan ICALT bij de coaching helpen? 

• Deel 2: Oefenen in het bepalen van de ZvNO en Raschscore
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Opdracht: Bepaling ZvNO en Rasch score

Doel = Bepaling ZvNO en Rasch score m.b.v. ICALT

1) Individueel scoren videofragment (15 min)

2) Voor jezelf ZvNO en Raschscore bepalen (10 min) 

3) Centraal inventariseren (10 min)
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Coachingscyclus in de ZvNO

1. ICALT coach observeert 
(& neemt 

leerlingvragenlijst af)

2. ICALT coach stelt 
ZvNO vast

3. ICALT coach en leraar 
voeren een 

coachingsgesprek

4. Leraar stelt een
schriftelijk ontwikkelplan op

5. Leraar
voert ontwikkelplan uit
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Centraal inventariseren

1) Waar ligt volgens jullie de ZvNO?

2) Wat is jullie Raschscore?

Raschscore NIET gebruiken voor beoordeling!
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Context duiding!

?

?

?
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