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Meester in de Klas in Vogelvlucht
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Welkom!

 Voorstellen

 Meester in de Klas

 Aan de slag! 



+
Meester in de Klas 

DOELSTELLING

 Gericht werken aan leerklimaat in de klas

 Door in te zetten op docentcompetenties

 Bewustwording van eigen handelen



+
Meester in de Klas



+
Leerklimaat in de klas
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Leerklimaat in de klas

Hoe zou je dit klimaat omschrijven?

 Welk leerling-gedrag?

 Welk docent-gedrag?

 Wat was de uitkomst?

 Wat was adequaat?

 Wat had anders gekund?
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Leerklimaatfactoren

 Ondersteuning van docent

 Disruptief gedrag

 Positieve groepsdynamiek

 Leeratmosfeer

 Groei

 (Veiligheid)

 Voor zichzelf

 Voor anderen

 Atmosfeer 
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Meten is weten: aan de slag 

De vragenlijst School Climate Inventory (Beld et al., in press)

 Vragenlijst invullen alsof je een leerling bent in de klas
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Casus:

Resultaat leerklimaatonderzoek

1

2

3

4

5

Resultaten leerklimaatonderzoek College De Koekoek
Meester in de Klas M1 - Oktober 2015

College De Koekoek najaar 2015 (n = 72) Referentiegroep (n =  657)
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Casus: 

Resultaat leerklimaatonderzoek

1
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4
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Resultaten leerklimaatonderzoek Peter
Meester in de Klas M1 - Najaar 2015

Klas Peter (n = 6) College De Koekoek (n = 72)
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Confrontatiematrix

Weergave van de door de projectgroep verwachte samenhang tussen Leerklimaatfactoren en de 

Docentcompetenties (Onderwijscoorperatie, 2006)
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Het stappenplan in de praktijk

1. Resultaten leerklimaatonderzoek worden overhandigd aan 

de schooltrainers

 Onderzoekers wijzen aan welke factor(en) relatief laag uitvallen

2. Schooltrainer zoekt op in confrontatiematrix welke 

docentcompetenties beïnvloed kunnen worden om deze 

leerklimaatfactoren positief te beïnvloeden

 Schooltrainer pakt de bijbehorende observatielijst(en) en 

bespreekt de resultaten en de observatie met de docent

3. Schooltrainer observeert in de klas a.d.h.v. 

observatielijst(en) en geeft feedback aan docent
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Observatie

 Wat ga je observeren?

 Valkuilen

 Aan de slag! Invullen van observatielijst 



+
Leerklimaat in de klas
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Feedbackgesprek

 Top Tip Top

 Docent Film

 Top 

 Tip 

 Top
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Stappenplan (2)

 Docent vult Checklist in over eigen bekwaamheden

 Doel  Zelfreflectie, bewustwording 

 Het resultaat van de Checklist is de Competentieschijf

 De docent levert Checklist in bij schooltrainer
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Resultaat van checklist 
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Stappenplan (3)

 POP-gesprek: start trainingstraject

 Schooltrainer en docent kiezen competentie(s) – niet teveel – aan 

de hand van de Competentieschijf en observaties, waarbij alleen 

de competenties gekozen kunnen worden die volgens de matrix 

samenvallen met de laag uitvallende leerklimaatfactor

 Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) maken in samenspraak 

(mag ook een andere vorm hebben)

 Schooltrainer archiveert per docent:

 Competentieschijf

 POP (met expliciet aan welke competentie gewerkt wordt)



+
POP
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Intervisie

 In kleine groepjes

 Begeleid door schooltrainer 

 Supervisie hogeschooltrainer

 Iedere docent brengt een intervisievraag in

 Doel  bewustwording, reflectie, feedback

 Indien er tijd is..

Bedenk een intervisievraag 
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Planning

 Meting 1 

 Resultaten terug op locatie

 Terugkoppeling op docentniveau

 Observeren / feedbackgesprek

 Docent vult Checklist 

 POP-gesprekken

 Intervisie 

 Meting 2
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Terug naar waar we begonnen 

DOELSTELLING

Gericht werken aan

leerklimaat

 Door in te zetten op 

docentcompetenties

 Bewustwording eigen

handelen

HYPOTHESE

Docentcompetenties

Leerklimaatfactoren
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En nu?

 Evaluatie van de pilot

 Hoe denken jullie er over?
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Bedankt voor jullie komst!

 Vragen?

Anna Dekker

Sevgi Sevilir

Afsluiting


