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LEIDING GEVEN AAN
HET LEREN IN DE
KLAS
Frank Cuppers

“Tijd die besteed wordt aan het opbouwen van
capaciteit en het werken in teams, is veel beter
besteed dan tijd die besteed wordt aan het
observeren van individuele leraren.”
– DuFour & Marzano

Hoofdstuk 8 - Leiding geven aan het leren in de klas

nleiding
De leraar doet ertoe. Er is niemand die hieraan twijfelt. Een goede leraar haalt altijd het beste
uit de leerlingen. Of je als leerling nu op een zwakke, gemiddelde of goede school zit, de kwaliteit
van de leraar voor de groep maakt het verschil. Een sterke focus op leerkrachtvaardigheden – en
daarmee op het primaire proces in de klas – is echter voor veel schoolleiders niet vanzelfsprekend.
Veel directietijd wordt opgeslokt door de waan van de dag, allerlei administratieve en beheersmatige
zaken en overleggen waarvan de meerwaarde niet altijd bewezen is. Het maken van weekstaten, het
analyseren van data, het opstellen van verbeterplannen, het voeren van overleggen met externen en
het invullen van diverse managementrapportages slokken grote hoeveelheden tijd op. De focus van
veel schoolleiders ligt dan ook vaak op inhoud, minder op houding en verhouding binnen en buiten
de klaslokalen. Menig stafbureau of bestuursondersteuner levert voor een schoolleider een toename
aan werk op, in plaats van een afname van administratieve of personele verantwoordelijkheden. Hoe
groter het stafbureau, hoe groter het verantwoordingsniveau en hoe dikker de rapportages. En hoe
dikker de plannen, hoe minder de actie (Spitteler, 2014). Focus op houding en verhouding rondom
het lesgeven in de klas (het primaire proces) schiet er dan voor een schoolleider vaak bij in. Het lukt
gewoon vaak onvoldoende om actief betrokken te zijn bij de lessen en de leraren in de klas. Welk
signaal geef je als schoolleider daarmee af?

De kern van lesgeven
In Canada en Finland is co-teaching voor veel schoolleiders vanzelfsprekend. Als leraren worstelen
met de aanpak van een of meer leerlingen, loopt de directeur gewoon een ochtend met de leraar
mee. Het is interessant om je af te vragen waarom het hen wel lukt, terwijl veel Nederlandse
leidinggevenden zich beperken tot flitsbezoeken of helemaal nooit in de klassen komen. De kern van
leren in de klas is terug te vinden in kwaliteitsaspect 5 uit het inspectie- kernkader van het primair
onderwijs (Inspectie van het Onderwijs, 2012):
De leraren leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteit efficiënt en houden de leerlingen
taakbetrokken.
5.1*

De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof.

5.2*

De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer.

5.3*

De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten.

Je zou denken dat dit de kern van ieder klassen- en inspectiebezoek is. Helaas voeren tijdens zo’n
bezoek maar al te vaak technische gegevens en getallen de boventoon. Drie maal op rij ‘onder de
ondergrens scoren’ betekent een inspectiepredicaat ‘zwak’ (lees: slechte school), ook al zou je
als school op alle andere criteria ‘voldoende’ of ‘goed’ scoren. Zijn je tussen- en eindopbrengsten
drie maal op een rij net voldoende, het basisarrangement van de inspectie is binnen, ook al is de
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pleuris uitgebroken op je school, communiceren directie en leraren niet of nauwelijks met ouders en
leerlingen, is er onvoldoende sprake van een doorgaande leerlijn, voelen leraren, leerlingen en ouders
zich onveilig op school, dansen de leerlingen de hele dag op tafel en is de basisrust ver te zoeken. Het
vakje op de inspectiewebsite kleurt ‘groen’.
Ook schoolleiders bezoeken maar al te vaak lessen met behulp van een checklist. Scoren betekent
dan voor veel leraren ‘kritiek horen’. De insteek, ook bij klasbezoeken, zou altijd moeten zijn: ‘De
leraar: rust ’m toe in plaats van richt ’m af!’ (Spitteler, 2014).

Focus in je leiderschap
De belangrijkste essentiële leiderschapstaak bij een veranderingsproces is volgens Robert Marzano:
‘kennis van programma, didactische aanpak en toetsing’ (Marzano, Waters & McNulty, 2009). Hoe
vaak lukt het je als schoolleider om tijdens intensieve veranderingsprocessen de focus te leggen
op deze essentiële leiderschapstaak? Vaak liggen bij een stevig veranderingsproces de accenten
van de schoolleider op andere gebieden, namelijk het creëren van rust, het checken van allerlei
randvoorwaarden rondom het primaire proces in de klassen, het schrijven van rapporten enzovoort.
Focus op leerstofaanbod, doorgaande lijn, didactiek en toetsing komen in zo’n proces minder snel
aan de orde. Tegenvallende opbrengsten worden maar al te vaak aangepakt vanachter het bureau
van de schoolleider en niet vanuit het klaslokaal van de leraar.
Flitsbezoeken zijn in zo’n situatie voor veel leidinggevenden het hoogst haalbare en de enige
oplossing om nog enigszins een beeld te krijgen van wat er zich in de klaslokalen afspeelt. In het boek
De mooiste weg (Spitteler & Buijs, 2013) beschrijven de auteurs het 3 minuten-flitsbezoek. Door deze
korte bezoeken kunnen leiding- en lesgevenden in korte tijd inhoudelijk goed op de hoogte blijven
van de kwaliteit van het lesgeven in de school. De aanpak is gebaseerd op het boek The Three Minutes
Classroom Walkthrough (Downey & English, 2004) en gaat ervan uit dat je, door focus aan te brengen
in je manier van observeren, in drie minuten heel veel kunt bereiken.
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In 3 minuten

Andere benaderingen

Informeel

Formeel

Kort: 2 tot 3 minuten

Langer: kwartier, half uur of langer

Beknopt verzamelen van gegevens om te kijken naar

Gegevens verzamelen over de kwaliteit van de leraar

besluiten die de leraar neemt
De korte bezoeken vinden op alle momenten van de dag

Tijdstip klassenbezoek vooraf aangekondigd; er is een schema,

plaats en zijn onaangekondigd

soms ook van welke les of activiteit er getoond zal worden

Geen checklist van lerarengedrag om af te vinken;

Er is een specifiek checklist(rubriceer)formulier om gegevens

gerichtheid op beslismomenten van de leraar m.b.t.

te verzamelen over specifieke toepassingen, praktijken,

inhoud en werkwijze

handelwijzen enzovoort

Er komt niets van in het personeelsdossier

Een observatieverslag wordt gemaakt en kan in het dossier
worden opgeslagen

Gerichtheid op groei van vakman(vrouw)schap

Gerichtheid op evaluatie

Uiteindelijk leidend tot reflectief gesprek, professionele

Leidt meestal tot directe feedback van de leidinggevende naar

dialoog

de leraar

Benadering is coachend

Benadering eenzijdig beoordelend, inspectie-achtig

Figuur 8.1 Vergelijking aanpak klasbezoeken (Spitteler & Buijs, 2013).

Maar hoe geef je, naast het houden van incidentele of structurele flitsbezoeken, als schoolleider nu
écht leiding aan het leren in de klas? Zeker als het je als schoolleider (te) veel tijd kost, als je al jaren
je gezicht niet meer in de klassen hebt laten zien of als simpelweg je affiniteit met lesgeven minder is
geworden? Dit kan gewoon door:
•

meer betrokken te zijn bij het lesgeven in de klas;

•

goed op de hoogte te zijn van het curriculum: het leerstofaanbod;

•

regelmatig zelf les te geven;

•

inhoudelijk in gesprek te blijven met de leiders in lesgeven (de leraren).

Visies op leiderschap
Welke data heb je als schoolleider nodig om de kwaliteit van onderwijs te kunnen meten? Zijn het de
cijfers (de tussen- en eindresultaten van de leerlingen), signalen van collega’s, leerlingen en ouders,
je eigen beelden of louter en alleen de data uit je managementinformatiesysteem? Op basis waarvan
beoordeel je of een leraar voldoende of onvoldoende vakbekwaam is? Wat is hiervoor nodig? In De
mooiste weg (Spitteler & Buijs, 2013) beschrijven de auteurs vijf manieren waarop het misgaat in
organisaties:
•

door gebrek aan onderling vertrouwen;

•

bang voor boos: door conflictvermijding;

•

door gebrek aan betrokkenheid;

•

door het sjoemelen met verantwoordelijkheid;

•

door het uit het oog verliezen van de resultaten.
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Door zichtbaar en duurzaam leiding te geven aan het leren in de klas krijg je als schoolleider een
scherper zicht op wat er wél nodig is.
In De schoolleider (2014) beschrijft Michael Fullan dat individuen niet in staat zijn om een cultuur
te veranderen. Hij pleit voor de kracht van de groep om de groep te veranderen. In plaats van de
schoolleider toe te staan om zich op het collectief te richten, maakt ook het huidige Nederlandse
beleid schoolleiders tot individualisten.
John Hattie schrijft in zijn boek Visible Learning: ‘Schoolleiders moeten uitdagende doelen stellen en
een veilige omgeving creëren, waarin leraren elkaar feedback kunnen geven, vragen kunnen stellen
en ondersteuning kunnen bieden om de doelen samen te behalen’ (Hattie, 2009). Hattie geeft aan dat
dit type schoolleider de grootste impact heeft op leerlingenprestaties.
Volgens Fullan is het lerarenberoep vaak een eenzaam beroep, waarbij leraren veelal heer en
meester zijn over hun eigen klas. De meeste leraren ontvangen weinig of geen feedback over hun
manier van lesgeven en zullen zich daarom ook niet verbeteren. De vorm van feedback waartoe
onderwijsinstellingen hun toevlucht nemen, is vaak gebaseerd op een straf- en beloningssysteem.
Dit resulteert regelmatig in een kat-en-muis-spel tussen schoolleider en leraren. Fullan beschrijft
verder dat het belangrijkste instrument voor verbetering in een organisatie geen individueel
beloningssysteem is, maar een systeem dat gebaseerd is op een cultuur van dagelijks leren en
beloning. Hierbij hoort inzet als aanvulling en versterking van het leren. Dit betekent ook dat
schoolleiders daadwerkelijk actie ondernemen ten aanzien van slecht presterende leraren. Als een
beoordelingssysteem niet gekoppeld is aan duidelijke verbeteringen, zullen schoolleiders het spel
mee moeten spelen of zich moeten bezighouden met een kunstmatige, niet-authentieke aanpak.

Effectieve schoolleiders
Effectieve schoolleiders, degenen die iets gedaan willen krijgen, zullen met leraren moeten leren
samenwerken op een manier die niet contraproductief is en waarbij geen tijd wordt verspild. Soms
moeten zij zich, volgens Fullan (2014), als ‘wijze katten bij de muizen aansluiten’ om productiever
te zijn. Instrumenten voor het beoordelen van leraren worden derhalve (ten onrechte) gezien als
dé manier om vooruitgang te boeken. Wat de voorstanders van een beloning- en strafsysteem
niet begrijpen, is dat deze manier niet werkt voor het ontwikkelen van mensen. Landen met een
goed functionerend onderwijssysteem en een groot aantal goede leraren – zoals Canada, Finland
en Singapore – hebben deze status quo niet bereikt door gebruik te maken van een belonings- en
strafsysteem. In plaats daarvan implementeerden zij een ontwikkelingsgerichte aanpak om het
lerarenberoep effectiever te maken.
Ze ontwikkelden schoolleiders die leraren helpen bij het bewerkstelligen van een gerichte
samenwerking om diagnostische gegevens van leerlingen te gebruiken om betere resultaten te
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behalen. Deze aanpak houdt altijd verband met verbetering van instructievaardigheden. Daarbij is
hun manier van werken transparant, zodat mensen kunnen leren van elkaar. Schoolleiders in die
landen bewaken de voortgang en grijpen in als dat nodig is.
Het intensief begeleiden van individuele leraren bij het behalen van betere prestaties is volgens
Fullan onmogelijk, als er meer dan twintig leraren in dienst zijn. Schoolleiders die (te) veel tijd aan
observaties in de klas besteden, zullen namelijk over het algemeen minder effectief zijn. Ze kunnen
namelijk niet veel leraren in een bepaalde periode beïnvloeden. Ook zijn schoolleiders meestal geen
experts op alle onderwijsgebieden. Ze zullen uiteindelijk andere aspecten van hun rol (die wellicht
een groter verschil zouden maken) uit het oog kunnen verliezen. Eventuele successen zullen dan van
korte duur zijn.

Het Zes Fasen Model
Een van Michael Fullans conclusies in De schoolleider (2014) is dat noch autonomie van de school
noch gedetailleerde observaties effectief zijn, als het gaat om het verbeteren van schoolresultaten.
In plaats daarvan heeft iedere schoolleider een model nodig dat focust op onderwijs én dat alle
leraren erbij betrekt en motiveert. Het houden van klasbezoeken hoeft niet altijd alleen te gebeuren
door de schoolleider: het kan gedelegeerd worden aan afdelingsleiders, bouwcoördinatoren, interne
begeleiders of excellente leraren.
Zo’n model dat focust op onderwijs én dat alle leraren erbij betrekt en motiveert, bestaat al enige
jaren in Nederland: het didactische Zes Fasen Model (Cuppers, 2011). Dit model heeft sterke
overeenkomsten met het Model Directe Instructie, maar is compacter en minder voorschrijvend. De
leraar loopt tijdens de les geen verplichte rondes door de klas. Ook is een moment van beschouwing
aan dit model toegevoegd: de zogenaamde balkonscène. Tijdens deze balkonscène neemt een leraar
even afstand en bemoeit hij zich even niet met het proces in de klas. De leerlingen moeten het dan
even zonder leraar doen. Tijdens de balkonscène kan de leraar ook even op adem komen en genieten
van het vak en van de leerlingen in de klas. De ‘uitlegteugels’ mogen best eens minder strak staan.
Verder kunnen in iedere fase didactische strategieën en werkvormen worden geoefend en toegepast.
Het Zes Fasen Model is ontstaan vanuit de behoefte van een schoolleider. Zij wilde – naar aanleiding
van een verbetertraject op haar school – ‘een kijkwijzer in fasen’ inzetten waarin de volgende negen
didactische strategieën uit Wat werkt in de klas (Marzano et al., 2008) volledig waren geïntegreerd:
1

Identificeren van overeenkomsten en verschillen

2

Samenvatten en notities maken

3

Inspanningen bevestigen en erkenning geven

4

Huiswerk en oefening

5

Non-verbale representatie

6

Coöperatief leren
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7

Stellen van doelen en geven van feedback

8

Opstellen en toetsen van hypothesen

9

Voorkennis activeren

Hoe kun je nu deze didactische strategieën zichtbaar maken en een plaats geven in een les? En hoe
kun je deze strategieën goed observeren en registreren, zodat er tijdens het nagesprek een dialoog
ontstaat in plaats van een monoloog? Dit kan met behulp van het Zes Fasen Model.
Het Zes Fasen Model geeft schoolleiders en leraren een uitstekende kans om vanuit een gerichte
observatie de vakinhoudelijke dialoog aan te gaan met de lesgevers in de klas. Het is geen afvinklijst,
maar een model dat uitnodigt tot reflectie en feedback.

ZES FASEN MODEL
Ophalen van voorkennis
Wat weten de leerlingen al?

Fase 1

Startsignaal van de les.
Refereren aan een vorige les / activiteit (herinneren).
Achtergrondkennis gebruiken: gesloten / open vragen (analyseren).

Doelen en opbrengsten van de les formuleren
Fase 2

Wat gaan we / wat ga ik vandaag leren?
Samenvatting van de leerdoelen/opbrengsten door een leerling.
Het prestatiebelang benadrukken.

Instructie van de les
Fase 3

Hebben alle leerlingen instructie nodig?
Samenvatting van de instructie door een leerling.
Leerlingen gaan aan het werk.

Moment van beschouwing (balkonscène)
Fase 4

(Zelf)reflectie op zelfstandig werken - bewaken van
de regels en de routines met betrekking tot zelfstandig werken.
Leraar loopt niet rond.

Verwerking
Fase 5

Leraar loopt een ronde.
Leraar geeft individuele aandacht / feedback.
Leraar geeft (individuele) feedback op leerdoelen.
Leraar werkt met (instructie)groep.

Afronding
Fase 6

Evaluatie (zelf)reflectie leerlingen op leerdoelen / opbrengsten / proces.
Afronden / opruimen.
Startsignaal nieuwe les.

Figuur 8.2 Het Zes Fasen Model (Cuppers, 2011).
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Je kunt het model goed gebruiken als observatieformulier. Naast de verschillende fasen hoef je
als observant geen scores in te vullen, maar is er voldoende ruimte voor schriftelijke feedback.
Deze feedback koppelt de observator, na afloop van het bezoek, terug naar de leraar wiens les
geobserveerd is. Onderaan het model kan de observator ook nog schrijfruimte inbouwen voor
algemene feedback en kan de geobserveerde leraar zijn reflectie toevoegen.
Niet iedere les leent zich voor het toepassen van een volledig didactisch model. De zes fasen kunnen
makkelijk gesplitst worden: je kunt alleen de start (fase 1, 2 en 3) of het einde van de les (fase 4, 5 en 6)
observeren. Alles is natuurlijk afhankelijk van de onderdelen die de observant wil terugzien in de les
of van de leervragen die de leraar vooraf heeft gesteld. De schoolleider of collega gaat dan gericht op
klasbezoek, met een kader in de hand. Een ‘praatje met een maatje’ groeit zo uit naar een ‘collegiale
visitatie’ (zie hoofdstuk 5, ‘Leiding geven aan collegiaal leren’).
Vaak zien leraren dit observatie-instrument als minder bedreigend. Ze kunnen van tevoren hun
hulpvraag of -vragen noteren, bij een of meer fasen van het observatieformulier of apart, onderaan de
observatielijst. De observant vult tijdens het bezoek zijn feedback in en bespreekt deze na afloop met
de geobserveerde collega. Scores en afvinklijsten spelen geen enkele rol. Op basis van de input van de
observant schrijft degene die bezocht is, een persoonlijke reflectie en denkt hij na over persoonlijke
ontwikkelpunten. Deze neemt hij desgewenst mee naar zijn Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).
Doordat feedback altijd wordt gegeven op ontwikkelbaar gedrag, ervaart de geobserveerde deze
feedback minder als kritiek. De leraar wordt daarmee veel meer eigenaar van zijn eigen leerproces
en voelt zich dan niet afgerekend. De schoolleider geeft zo, op inspirerende wijze, leiding aan de
leidinggevende(n) in de klas.

Overige toepassingen
Als schoolleider kijk je met behulp van het Zes Fasen Model op een andere manier naar het handelen
van de leraar en de leerprocessen in de klas. Per fase kun je tijdens een observatie voorbeelden
verzamelen van:
•

betrokkenheid van leerlingen. Wat zie je (lichaamstaal)?

•

voorbeelden van leider- of begeleiderschap van de leraar. Wie is het meeste aan het woord?
Wanneer? Hoe lang?

•

differentiatie. Welke leerlingen doen (nog) mee? Hoe wordt leerstof meervoudig aangeboden?
Welke leerlingen werken leraaronafhankelijk?

•

de inzet en toepassing van diverse symbolen rondom zelfstandig werken (verkeerslicht,
TimeTimer enzovoort).

•

dat wat de ‘bovenkant- leerlingen’ tijdens iedere fase doen. Hoe worden/blijven zij betrokken bij
de les of hun opdrachten?

•

de inzet van structureel coöperatieve werkvormen.
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René van de Ven, directeur van basisschool De Vlier in Helmond, zegt over het Zes Fasen Model:
Dit model heeft ons veel gebracht. We geven nu meer gerichte aandacht aan alle leerlingen in de
groep. De ondergroep moet ook eerst zelf aan de slag. Niet meer apathisch wachten op de leraar,
die hen toch wel helpt. Dit betekent dus meer aandacht voor de middengroep en de bovengroep
leerlingen. Bij deze groepen is het rendement van interventies waarschijnlijk ook groter. Ook
het moment van afronding van de les heeft meer inhoud gekregen. Met name de evaluatie en
(zelf)reflectie van de leerlingen op leerdoelen en opbrengsten. Het is een versterking van het
eigenaarschap van de leerlingen!
Dit collectief didactisch model is herkenbaar door de hele school. Het geeft leerlingen en leraren
richting. Daarnaast heeft dit model op korte termijn al geleid tot verbetering van resultaten en
opbrengsten.

Drie vragen om leiding te geven aan het leren in de klas
1.

Hoeveel procent van je tijd geef je actief leiding aan het lesgeven in de klas?

2.

Wat maakt volgens jou een les tot een goede les? Wat zie je dan?
Schrijf in het Zes Fasen Model één item dat je per fase zou willen zien.

3.

Wat bespreek je met een leraar, als je op klasbezoek bent geweest? Wat neemt de leraar
vervolgens mee naar zijn lessen?

122

Leiding geven aan... - Perspectieven op leren en leiderschap

Hoofdstuk 8 - Leiding geven aan het leren in de klas

Bronnen
Cuppers, F. (2011). Het Zes Fasen Model. Inspiratiekaart ‘Inspirerend Onderwijs’. Helmond:

Uitgeverij

OMJS.

Downey, C., & English, F. (2004). The Three Minute-Classroom Walkthrough. Thousand Oaks, California:
SAGE Publications.
DuFour, R., & Marzano, R. (2011). Leaders of Learning: How District, School, and Classroom Leaders
Improve Student Achievement. Bloomington: Solution Tree Press.

Fullan, M. (2014) De schoolleider. Strategieën die het verschil maken. Helmond: Uitgeverij OMJS/
Stichting De Brink.

Inspectie van het Onderwijs (2012). Brochure toezichtskader PO/VO 2012.
Marzano, R., Walters, T., & McNulty, B. (2009). Wat werkt: Leiderschap op school. Van research naar
resultaat. Vlissingen: Bazalt.
Marzano, R., Pickering, D., & Pollock, J. (2008). Wat werkt in de klas. Research in actie. Vlissingen:
Bazalt.

Spitteler, J., & Buijs, R. (2013). De mooiste weg. Naar leren en leiderschap in het onderwijs. Helmond:
Uitgeverij OMJS/Stichting De Brink.

Leiding geven aan... - Perspectieven op leren en leiderschap

123

