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ICALT-training 1 + 2 
Combinatietraining ‘werken met Icalt’ 
 
 
Doel van de training 
 
Deze training heeft tot doel U inzicht te geven in de achtergrond, opzet en werkwijze 
van het observatie-instrument Icalt én de mogelijke inzet bij het ondersteunen van de 
professionele groei van (startende) leraren op het terrein van pedagogisch-didactisch 
handelen. 
U maakt nader kennis met Icalt, een kijkwijzer waarmee het pedagogisch-didactisch 
handelen van (startende) leraren in beeld gebracht kan worden. U krijgt ook inzicht in 
de systematiek waarmee –op basis van de Icalt-scores-  de zone van naaste 
ontwikkeling bepaald kan worden en in het op gang brengen van de 
coachingscyclus. Tot slot krijgt u informatie over de vervolgtrainingen die Frisse Start 
ontwikkeld heeft op het terrein van gespreksvoering, activeren, differentiëren en 
leerstrategieën. 
 
 
Voor wie? 
 
De combinatietraining Icalt 1 + 2 is ontwikkeld voor een heterogene doelgroep, voor 
coaches/begeleiders, ervaren docenten, medewerkers HRM/P&O en/of 
leidinggevenden die meer willen weten over het Icalt-instrument en de mogelijkheden 
om het instrument in te zetten bij professionele groei van medewerkers en teams. 
 
 
Onderwerpen en werkwijze 
 
De training bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Er wordt ingegaan op 
de herkomst, theoretische onderbouwing en psychometrische kwaliteiten van het 
instrument en op onderzoeksresultaten. U krijgt uitleg over het gebruik van het 
instrument en de wijze waarop waarneembaar gedrag gescoord kan worden op het 
terrein van ‘veilig en stimulerend leerklimaat, efficiënte lesorganisatie, duidelijke en 
gestructureerde instructie, intensieve en activerende les, afstemming van 
instructie/verwerking op verschillen en aanleren van leerstrategieën’. 
Daarna oefent u met het instrument door het handelen van een leraar in een 
gefilmde les te scoren. Het resultaat wordt besproken en de trainer wijst op patronen 
en valkuilen bij het invullen van de scores. 
Na het oefenen wordt er ingegaan op de systematiek waarmee de scores omgezet 
kunnen worden naar de zone van naaste ontwikkeling én op het gericht begeleiden 
in die zone. 
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Duur 
1 dagdeel 
 
 
Aantal deelnemers 
De minimale groepsgrootte is 12 deelnemers, de maximale groepsgrootte is 20.  
 
 
Certificaat, bewijs van deelname, e-learning module en brin-nummer 
Sinds zomer 2017 is het mogelijk om via een e-learning module een certificaat ‘Icalt-
observator’ te behalen. Kijk bij www.lerenobserveren.nl. U kunt zich daar aanmelden 
en registreren. Daarvoor heeft u het brin-nummer van de school nodig en het e-
mailadres van de school.  
Degenen die dit certificaat behaald hebben (via e-learning of deelname aan de 
training Icalt-1) kunnen via het volgen van de combinatietraining Icalt 1 + 2 ook het 
certificaat ‘begeleider in de ZvnO’ behalen. Frisse Start kan dit regelen. 
 
Degenen die niet beschikken over het certificaat Icalt-observator krijgen een bewijs 
van deelname aan de combinatietraining Icalt 1 + 2. 
 
 
Kosten 
Tijdens de projectperiode 2014-2019 zijn er geen kosten aan de training verbonden 
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