Training ‘ICALT-2’
Begeleiden in de klas
[namen trainers]

1

Voorstelrondje

Opzet training
Doel: Professionele ontwikkeling door gebruik van het
ICALT-observatieinstrument
• Deel 1 (± 30 min): Hoe en waarom kan ICALT bij coaching helpen?
• Deel 2 (± 75 min): Oefenen in het bepalen van de
Zone van Naaste Ontwikkeling (ZvNO) en Raschscore
• Deel 3 (± 60 min): Bespreken wat kennis van de ZvNO betekent voor
het coachen
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Deel 1:
Hoe en waarom kan ICALT bij coaching helpen?
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Klimaat
Lesorganisatie

Instructie

Activeren

Differentiëren

Leerstrategieën

1
2

… toont in gedrag en taalgebruik respect voor de leerling
… zorgt voor een ontspannen sfeer

Klimaat
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

10

… geeft feedback aan de leerlingen

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
32

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

Leerstrategieën
Leerstrategieën

4 items

4 items

7 items

7 items

4 items

6 items

1
2

… toont in gedrag en taalgebruik respect voor de leerling
… zorgt voor een ontspannen sfeer

Klimaat
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

10

… geeft feedback aan de leerlingen

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
32

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

Leerstrategieën
Leerstrategieën

Makkelijk

Moeilijk

1

… toont in gedrag en taalgebruik respect voor de leerling

Klimaat

9

… geeft duidelijke uitleg van de leerstof

Instructie

2

… zorgt voor een ontspannen sfeer

Klimaat

3

… ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen

Klimaat

10

… geeft feedback aan de leerlingen

Instructie

5

… zorgt voor een ordelijk verloop van de les

Lesorganisatie

4

… zorgt voor wederzijds respect

Klimaat

7

… zorgt voor een doelmatig klassenmanagement

Lesorganisatie

14

… geeft goed gestructureerd les

Instructie

13

… bevordert dat leerlingen hun best doen

Instructie

8

… gebruikt de leertijd efficiënt

Lesorganisatie

6

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

Lesorganisatie

19

… stelt vragen die leerlingen tot denken aanzetten

Activeren

11

… betrekt alle leerlingen bij de les

Instructie

22
16
15

… verduidelijkt bij de aanvang van de les de lesdoelen
… hanteert werkvormen die leerlingen activeren
… geeft duidelijke uitleg van het gebruik van didactische hulpmiddelen en opdrachten

Activeren
Activeren
Instructie

18

… stimuleert leerlingen om over oplossingen na te denken

Activeren

12

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

Instructie

17

… stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen

Activeren

21

… zorgt voor interactieve instructie

Activeren

31

… moedigt kritisch denken van leerlingen aan

Leerstrategieën

30

… bevordert het toepassen van het geleerde

Leerstrategieën

20

… laat leerlingen hardop denken

Activeren

27

… leert leerlingen hoe zij complexe problemen kunnen vereenvoudigen

Leerstrategieën

23
28

… gaat na of de lesdoelen werden bereikt
… stimuleert het gebruik van controle activiteiten

Differentiëren
Leerstrategieën

29

… leert leerlingen oplossingen te checken

Leerstrategieën

25

… stemt de instructie af op relevante verschillen tussen de leerlingen

Differentiëren

32

… vraagt leerlingen na te denken over strategieën bij de aanpak

Leerstrategieën

24

… biedt zwakke leerlingen extra leer- en instructietijd

Differentiëren

26

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

Differentiëren

Makkelijk

1
2
3
4
5
6
7

1

… toont in gedrag en taalgebruik respect voor de leerling

Klimaat

9

… geeft duidelijke uitleg van de leerstof

Instructie

2

… zorgt voor een ontspannen sfeer

Klimaat

3

… ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen

Klimaat

10

… geeft feedback aan de leerlingen

Instructie

5

… zorgt voor een ordelijk verloop van de les

Lesorganisatie

4

… zorgt voor wederzijds respect

Klimaat

… zorgt voor een doelmatig klassenmanagement

Lesorganisatie

… geeft goed gestructureerd les

Instructie

13

… bevordert dat leerlingen hun best doen

Instructie

8

… gebruikt de leertijd efficiënt

Lesorganisatie

6

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

Lesorganisatie

19

… stelt vragen die leerlingen tot denken aanzetten

Activeren

11

… betrekt alle leerlingen bij de les

Instructie

22
16
15

… verduidelijkt bij de aanvang van de les de lesdoelen
… hanteert werkvormen die leerlingen activeren
… geeft duidelijke uitleg van het gebruik van didactische hulpmiddelen en opdrachten

Activeren
Activeren
Instructie

18

… stimuleert leerlingen om over oplossingen na te denken

Activeren

12

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

Instructie

17

… stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen

Activeren

21

… zorgt voor interactieve instructie

Activeren

31

… moedigt kritisch denken van leerlingen aan

Leerstrategieën

30

… bevordert het toepassen van het geleerde

Leerstrategieën

20

… laat leerlingen hardop denken

Activeren

27

… leert leerlingen hoe zij complexe problemen kunnen vereenvoudigen

Leerstrategieën

23
28

… gaat na of de lesdoelen werden bereikt
… stimuleert het gebruik van controle activiteiten

Differentiëren
Leerstrategieën

29

… leert leerlingen oplossingen te checken

Leerstrategieën

25

… stemt de instructie af op relevante verschillen tussen de leerlingen

Differentiëren

32

… vraagt leerlingen na te denken over strategieën bij de aanpak

Leerstrategieën

… biedt zwakke leerlingen extra leer- en instructietijd

Differentiëren

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

Differentiëren

8 7
9 14
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Moeilijk

31 24
32 26

Makkelijk

1/2 opleiding

1
2
3
4
5
6
7

1

… toont in gedrag en taalgebruik respect voor de leerling

Klimaat

9

… geeft duidelijke uitleg van de leerstof

Instructie

2

… zorgt voor een ontspannen sfeer

Klimaat

3

… ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen

Klimaat

10

… geeft feedback aan de leerlingen

Instructie

5

… zorgt voor een ordelijk verloop van de les

Lesorganisatie

4

… zorgt voor wederzijds respect

Klimaat

… zorgt voor een doelmatig klassenmanagement

Lesorganisatie

… geeft goed gestructureerd les

Instructie

13

… bevordert dat leerlingen hun best doen

Instructie

8

… gebruikt de leertijd efficiënt

Lesorganisatie

6

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

Lesorganisatie

19

… stelt vragen die leerlingen tot denken aanzetten

Activeren

11

… betrekt alle leerlingen bij de les

Instructie

22
16
15

… verduidelijkt bij de aanvang van de les de lesdoelen
… hanteert werkvormen die leerlingen activeren
… geeft duidelijke uitleg van het gebruik van didactische hulpmiddelen en opdrachten

Activeren
Activeren
Instructie

18

… stimuleert leerlingen om over oplossingen na te denken

Activeren

12

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

Instructie

17

… stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen

Activeren

21

… zorgt voor interactieve instructie

Activeren

31

… moedigt kritisch denken van leerlingen aan

Leerstrategieën

30

… bevordert het toepassen van het geleerde

Leerstrategieën

20

… laat leerlingen hardop denken

Activeren

27

… leert leerlingen hoe zij complexe problemen kunnen vereenvoudigen

Leerstrategieën

23
28

… gaat na of de lesdoelen werden bereikt
… stimuleert het gebruik van controle activiteiten

Differentiëren
Leerstrategieën

29

… leert leerlingen oplossingen te checken

Leerstrategieën

25

… stemt de instructie af op relevante verschillen tussen de leerlingen

Differentiëren

32

… vraagt leerlingen na te denken over strategieën bij de aanpak

Leerstrategieën

… biedt zwakke leerlingen extra leer- en instructietijd

Differentiëren

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

Differentiëren

8 7
9 14
10
11
12
13
14
15
16
17
Startende leraar
18
19
1-5 jr ervaring 20
Gemiddelde leraar 21
22
23
24
15-20 jr ervaring
25
26
27
28
29
30

Moeilijk

31 24
32 26

ICALT en de Rasch schaal

1/2 opleiding

Startende leraar
1-5 jr ervaring
Gemiddelde
leraar
15-20 jr ervaring

10

Gedachtegang van een coach over een observatie
1
1

“Sarah heeft zich goed ontwikkeld. Ze doet het al veel beter dan de vorige keer.”
“Het klasmanagement was doelmatig, hoewel er wel veel leerlingen waren die na
de uitleg niet leken te weten wat de lesdoelen waren
en welke materialen ze voor de opdrachten moesten gebruiken.”
“Hoewel de werkvormen die ze hanteert activerend zijn, mag de instructie nog wel
wat interactiever. Nu is ze veel aan het woord waardoor de leerlingen niet
gestimuleerd worden zelf kritisch na te denken.”
“Ze moet leerlingen wat meer vragen stellen die tot denken aanzetten.”
• Waar ga je nu in de begeleiding van Sarah mee aan de gang?
• Waar ligt haar ZvNO?

Gedachtegang van een coach over een observatie
1
2

“Sarah heeft zich goed ontwikkeld. Ze doet het al veel beter dan de vorige keer.”
“Het klasmanagement was doelmatig (= rasch schaal item 8), hoewel er wel veel
leerlingen waren die na de uitleg niet leken te weten wat de lesdoelen waren
(= rasch schaal item 15) en welke materialen ze voor de opdrachten moesten
gebruiken (= rasch schaal item 17).”
“Hoewel de werkvormen die ze hanteert activerend zijn (= rasch schaal item 16),
mag de instructie nog wel wat interactiever(= rasch schaal item 21). Nu is ze veel
aan het woord waardoor de leerlingen niet gestimuleerd worden zelf kritisch na te
denken (= rasch schaal item 22).”
“Ze moet leerlingen wat meer vragen stellen die tot denken aanzetten (= rasch
schaal item 13).”

Zone van Naaste Ontwikkeling
Domein

Item

Score

Instructie
Lesorganisatie
Lesorganisatie

bevordert dat leerlingen hun best doen
gebruikt leertijd efficiënt
gaat tijdens verwerking na of leerlingen opdrachten goed uitvoeren

V 10
V 11
V 12

Activeren
Instructie

stelt vragen die leerlingen tot denken aanzetten
betrekt alle leerlingen bij de les

X 13
X 14

Instructie
Activeren
Instructie
Activeren
Instructie

verduidelijkt bij de aanvang van de les de lesdoelen
hanteert werkvormen die leerlingen activeren
duidelijke uitleg van didactische hulpmiddelen en opdrachten
stimuleert leerlingen om over oplossingen na te denken
gaat tijdens instructie na of leerlingen de leerstof hebben begrepen

X
V
X
V
X

15
16
17
18
19

Activeren
Activeren
Leerstrategieën
Leerstrategieën

stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen
zorgt voor interactieve instructie
moedigt kritisch denken van leerlingen aan
bevordert het toepassen van het geleerde

X
X
X
X

20
21
22
23

Leerstrategieën
Leerstrategieën
Differentiatie
Leerstrategieën
13

laat leerlingen hardop denken
leert leerlingen hoe complexe problemen te vereenvoudigen
gaat na of de lesdoelen werden bereikt
stimuleert het gebruik van controle activiteiten

X
X
X
X

24
25
26
27

Normering

Score Sarah
ZvNO
Sarah

Raschscore en beroepservaring
1
4

Pedagogisch
didactisch
handelen

Gem = 21,91
s.d. = 6,85

Beroepservaring

Effecten van coaching
• Project in het basisonderwijs
• Aanpak: Gedurende 2 jaar, 2x per jaar:

➢ Observatie vakdidacticus en getrainde collega
➢ verleg in lerarenteam
➢ Interventieplan

• Resultaat:

➢ Experimentele groepen: leraren groeiden in 2 à 3 jaar
gemiddeld bijna een hele sd in hun vaardigheden.
≈ Binnen 2 à 3 jaar op niveau van leraar met 15 jaar ervaring!
➢ Na correctie voor verschillen boekten de leerlingen uit de
experimentele groepen 1/4 tot 2/3 sd meer leerwinst dan de
leerlingen in de controlegroepen.

1
5

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

16

Coachingscyclus
1. ICALT coach observeert

5. Leraar
voert ontwikkelplan uit

4. Leraar stelt een
schriftelijk ontwikkelplan op

17

2. ICALT coach stelt
ZvNO vast

3. ICALT coach en leraar
voeren een
coachingsgesprek

18

19

20

?

?

Context duiding!
?

21

22

Opdracht: Bepaling ZvNO en Raschscore

23

1)

Individueel scoren videofragment (20 min)

2)

Voor jezelf ZvNO en Raschscore bepalen (20 min)

3)

Centraal inventariseren (20 min)

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

24

Centraal inventariseren

1)

Waar ligt volgens jullie de ZvNO?

2)

Wat is jullie Raschscore?

Raschscore NIET gebruiken voor beoordeling!

25

Deel 3:
Wat betekent kennis van de Zone van Naaste Ontwikkeling
(ZvNO) voor het coachen?
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Coachingscyclus in de ZvNO

1. ICALT coach observeert

5. Leraar
voert ontwikkelplan uit

4. Leraar stelt een
schriftelijk ontwikkelplan op
27

2. ICALT coach stelt
ZvNO vast

3. ICALT coach en leraar
voeren een
coachingsgesprek

Opdracht: van ICALT naar coaching
Deel 1 (individueel):
•
•
•
•

2
8

Bekijk de door uzelf meegebrachte ICALT-observatie
Bedenk welke coachvragen deze startende docent zelf in
zou brengen (of heeft gebracht)
Bedenk op welke punten u zelf zou willen focussen in het
gesprek
bepaal nu de ZvNO en de Raschscore

Opdracht: van ICALT naar coaching
Deel 2 (in drietallen):
•
•

Bespreek hoe u de coaching van deze startende docent
zou aanpakken, gegeven de ZvNO die u heeft bepaald
Bespreek overeenkomsten en verschillen met uw
oorspronkelijke insteek én met de coachvraag van de
starter

2
9

Insteek van het coachgesprek
3
0

Focus eigen ontwikkeling van de leraar
• Dialoog
• Empowerment
• Eigenaarschap
Coach
• Waar wil je op uitkomen? Welke ontwikkelpunten?
• ICALT-observatie geeft een kader, daarbinnen eigen spel

Opbouw coachgesprek (1)
3
1

Ruimte voor eerste reactie van de leraar
Was dit een les als alle anderen?
(Eventueel) terugkoppeling op eerder besproken
ontwikkelpunten
Wat ging er goed?
• Wat vindt de leraar zelf?
• Wat vind jij als coach?

Opbouw coachgesprek (2)
3
2

Analyse van de observatie
• Was dit een representatieve les?
• Wat was er deze les specifiek aan de hand?
• Wat zijn verklarende factoren voor deze les?
Vaststellen van de ontwikkelpunten
Ontwikkelpunten volgens:
• de leraar zelf?
• de coach o.b.v. ICALT observatie?
• de leerlingen?
….. Meerdere perspectieven gebruiken!

Opbouw coachgesprek (3)
3
3

Samenvatten & afspraken maken over ontwikkelplan
• Wat is haalbaar?
• Welke bronnen worden ingezet ter ontwikkeling?
• Hoe ziet het tijdpad eruit?
• Hoe worden vorderingen geëvalueerd?

Afronding & korte reflectie op het gesprek
• Is de leraar het eens met de uitkomst van het gesprek?
• Kan de leraar hiermee aan de slag?

Coachingscyclus in de ZvNO

1. ICALT coach observeert
(& neemt
leerlingvragenlijst af)

5. Leraar
voert ontwikkelplan uit

4. Leraar stelt een
schriftelijk ontwikkelplan op
34

2. ICALT coach stelt
ZvNO vast

3. ICALT coach en leraar
voeren een
coachingsgesprek

Naar een ontwikkelplan…

• Wat goed gaat is fundament
• Concreet gedrag dat de starter wil veranderen
• Concrete acties, bv.:
➢
➢
➢
➢

Welk gedrag ga je oefenen in de klas?
Bij welke collega’s ga je observeren om voorbeelden te zien?
Welke literatuur ga je evt. lezen?
Hoe check je of je op de goede weg ben?

• Plan een vervolgobservatie in!

35

Evaluatie van de training

• Leerzaam? Bruikbaar?
• Goede punten
• Ontwikkelpunten

36

Toegankelijke samenvattingen
3
7
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