
 

 

 

 

 

 

 

 

Naam docent:   …………………………………………………………….. 

Klas:     …………………………………………………………….. 

Datum    ……………………………………………………………. 

Het betreft een ..  Observatie / zelf-evaluatie 

 

Indien er sprake is van een observatie: 

Naam observant :   ……………………………………………………………… 

 

 

Beste [naam observant], 

 

Bijgaand is de observatielijst ten behoeve van het observeren van het leerklimaat in de klassen.  

Observaties betreffen de observaties van het handelen van de docenten die voor de klas staan. Op 

elk van de 25 vragen wordt u gevraagd een score toe te kennen van 1 (= niet adequaat) tot 5 (= wel 

adequaat), welke u het beste van toepassing vindt op de situatie. Indien een bepaalde vraag niet van 

toepassing is tijdens de observatie of niet is geobserveerd, kunt u de optie n.v.t. (= niet van 

toepassing) omcirkelen. De vraag wordt dan niet meegenomen in de analyse. Onder de vraag staan 

specificaties, waar u op kunt letten of aan kunt denken bij het observeren van de docenten. Bij de 

vragen is ruimte om eventuele aantekeningen te maken. 

Na de observaties worden de resultaten geanalyseerd en teruggekoppeld aan docenten, hetgeen zou 

moeten leiden tot het verbeteren van het leerklimaat in de klas. 

Mochten er naar aanleiding van de observaties nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat 

graag. 

 

Veel succes. 

Naam contactpersoon: Sevgi Sevilir (r.sevilir@windesheim.nl)   

mailto:r.sevilir@windesheim.nl


 

 

Het leerklimaat in de klas 
 
 
Omcirkel het antwoord dat het beste bij de situatie past.  
 
n.v.t. = In de geobserveerde situatie niet van toepassing 
1 = Niet adequaat  
2 = Een beetje niet adequaat 
3 = Er tussen in 
4 = Een beetje adequaat 
5 = Wel adequaat 
 

1. De leerkracht maakt contact met de leerlingen  n.v.t. 1 2 3 4 5 

 

• De leerkracht opent het contact door:       
o Naam te noemen       
o Gebaar te maken      
o Aan te raken aan schouder/hand       

• De leerkracht onderhoudt oogcontact       

• De leerkracht sluit het contact adequaat af door:       
o Te zingen       
o ‘Dag’ te zeggen       
o Te benoemen dat de les voorbij is       

 

2. De leerkracht luistert naar de leerlingen  n.v.t. 1 2 3 4 5 

 

• De leerkracht toont ontvangstbevestiging 

• De leerkracht bevestigt de leerling:  
o Reageert  
o Sluit aan  
o Knikt 
o Spiegelt 
o Humm  
o Beweegt mee met de leerling 

• De leerkracht maakt contact af, laat zich niet onderbreken 
 

3. De leerkracht reageert op vragen van de leerling n.v.t. 1 2 3 4 5 

 

• De leerkracht toont aandacht voor de leerling 
o Staat open / is betrokken 
o Geef volle echte aandacht zonder weg te lopen van de leerling 
o Speelt in op de signalen van de leerling 
o Kijkt naar signalen van contact, herkent contact signalen leerling 
o Neemt tijd en wacht op respons 
o Sluit aan bij tempo van de leerling 

• De leerkracht is positief: 
o Ziet de leerling: benoemt non-verbaal gedrag en gaat daar adequaat mee om 
o Benoemt wat de leerling zegt/doet/toont 

 

4. De leerkracht reageert (positief) als leerlingen initiatief 
willen nemen 

n.v.t. 1 2 3 4 5 

 
  



 

 

5. De leerkracht past zijn taalgebruik aan op het niveau van 
de leerlingen 

n.v.t. 1 2 3 4 5 

 

• De leerkracht hanteert totale communicatie aangepast op de leerling 
o Gebruikt verwijzers, foto’s of picto’s  
o Speekt NGT 

 

6. De leerkracht complimenteert de leerlingen n.v.t. 1 2 3 4 5 

 

• De leerkracht is positief  

• De leerkracht zit en benoemt positief gedrag 

• De leerkracht beloont de leerlingen 
 

7. De leerkracht is attent op de invloed van de sfeer tijdens 
de les op de individuele leerling  

n.v.t. 1 2 3 4 5 

 

• De leerkracht heeft oog op de invloed van de sfeer op de emoties van de individuele leerling 

• De leerkracht heeft oog voor de emoties van de individuele leerlingen en reageert hier adequaat op 
 

 

8. De leerkracht sluit aan bij de leerlingen n.v.t. 1 2 3 4 5 

 

• De leerkracht behandelt 1 onderwerp per keer 

• Uitleg in kleine concrete stappen 

• Aanschouwelijk materiaal (visueel ondersteunend) 
 
 

9. De leerkracht zorgt voor voldoende rust n.v.t. 1 2 3 4 5 

 

• De leerkracht maakt efficiënt gebruikt van de geplande onderwijstijd, indien mogelijk 
o Orde en rust heersen in de groep 
o Soepele overgangen lesonderdelen 
o Openen en sluiten van de activiteiten is helder 
o Er zit samenhang en structuur in de les/activiteit 

 

10. De leerkracht gaat adequaat om met de tijd n.v.t. 1 2 3 4 5 

 

• De leerkracht heeft de les goed voorbereid (planning) 

• De leerkracht activeert voorkennis en sluit hierop aan 

• De leerkracht stemt oefentijd af op de behoeften van de leerlingen 

• De overgang tussen les activiteiten verlopen gestructureerd en vlot 

• De leerkracht maakt gebruik van didactische werkvormen welke passen bij de aangeboden lesstof 

•  

11. De leerkracht vormt zich een goed beeld van de 
onderwijsbehoefte per leerling.   

n.v.t. 1 2 3 4 5 

 

• De leerkracht vormt zich een goed beeld van de mate waarin de leerlingen de leerinhoud beheersen 

• De leerkracht heeft oog voor het verschil in tempo waarmee de leerlingen de opdrachten uitvoeren.  

• De leerkracht heeft kennis van de  onderwijsbehoefte per leerling 

• De leerkracht stemt pedagogische aanpak af op specifieke onderwijsbehoefte van de leerling 

• De leerkracht heeft adequate aanpak in les met betrekking beperking van leerling 
 



 

 

12. De leerkracht geeft opbouwend commentaar wanneer 
leerlingen een opdracht uitvoeren 

n.v.t. 1 2 3 4 5 

 

• De leerkracht benoemt wat de leerling doet en laat zien  
en horen hoe dit verloopt 

• De leerkracht benoemt tops en tips 
 

13. De leerkracht heeft een duidelijke planning voor de les n.v.t. 1 2 3 4 5 

 

• Matrix ligt gereed 

• Spullen liggen gereed en werkbaar 

• Rooster voor de dag beschreven 

• Onderwijsbehoefte per leerling is beschreven 

• Leerling verdeling in team gemaakt ss 

• Leerkracht vult matrix na het lesmoment in 
 

14. De leerkracht reageert adequaat op onverwachte situatie 
en is in staat om zijn planning aan te passen 

n.v.t. 1 2 3 4 5 

 

• De leerkracht reageert adequaat op onverwachte situaties 

• De leerkracht is tevens in staat om zijn planning hieraan aan te passen 
 

15. De leerkracht stimuleert actieve betrokkenheid van de 
leerlingen 

n.v.t. 1 2 3 4 5 

 

• Sluit aan bij de leerlingen en stuurt naar een stapje verder 

• De leerkracht is in staat tot het sturen van de leerlingen naar het beoogde doel 

• De leerkracht motiveert leerlingen   

• De leerkracht toont initiatief naar de leerlingen 
o Heeft werk en spelmateriaal gereed 
o Neemt initiatief tot contactopname met leerlingen 
o Voeg iets toe aan contact aan spelmateriaal 
o Wacht op respons van de leerlingen 

• De leerkracht heeft oog op de balans tussen ontspanning en belastbaarheid van de leerlingen 
 

16. De leerkracht organiseert een rijke leeromgeving n.v.t. 1 2 3 4 5 

 

• De leerkracht herontwerpt de les ten behoeve van de leerling. 

• Hanteert meerdere manieren tot het doel van de les te komen. 

• Hanteert verschillende methodes en methodieken om tot leren te komen 

• Sluit aan bij de leerstrategie van de leerling en daagt leerling uit verder te komen 

• Herhaalt en biedt lesstof meervoudig aan 

 

17. De leerkracht ziet wat er gebeurt in de klas n.v.t. 1 2 3 4 5 

 

• De leerkracht bespreekt wat er in de klas gebeurt met collega’s op de groep 

• De leerkracht benoemt wat er gebeurt in de klas 

• De leerkracht reageert adequaat op de dingen die in de klas gebeuren 

 

 

 

 

 



 

 

18. De leerkracht gaat adequaat om met ongewenst gedrag n.v.t. 1 2 3 4 5 

 

• De leerkracht is respectvol naar de leerlingen 

o Laat de leerlingen in de waarde, kwetst niet is niet sarcastisch 

o Luistert en kijkt naar de leerlingen 

o Negeert een leerling niet, tenzij anders is besproken i.o.m. gedrag specialist  

• De leerkracht heeft klassenregels opgesteld en hanteert deze consistent 

• De leerkracht weet escalaties te voorkomen 

• De leerkracht haalt leerlingen uit elkaar bij ongewenst gedrag 

 

19. De leerkracht benadert de leerlingen op een positieve 
manier, wanneer zij een opdracht onjuist uitvoeren 

n.v.t. 1 2 3 4 5 

 

• De leerkracht is respectvol naar de leerlingen 

o Laat de leerlingen in de waarde, kwetst niet is niet sarcastisch 

o Luistert en kijkt naar de leerlingen 

o Negeert een leerling niet, tenzij anders is besproken i.o.m. gedrag specialist 

 

20. De leerkracht grijpt tijdig in wanneer interactie tussen 
leerlingen verkeerd dreigt te gaan 

n.v.t. 1 2 3 4 5 

 

• De leerkracht is respectvol in omgang tussen de leerlingen 

• Is zich ervan bewust dat de EMB leerling gericht is op zichzelf 

• Houdt rekening met de beperking en reageert adequaat op agressie 

• Haalt leerlingen uit elkaar bij ongewenst gedrag 

• ‘Kan achter het ongewenst gedrag kijken’ 

• Leerkracht kan persoon en ongewenst gedrag uit elkaar halen 

 

21. De leerkracht stimuleert gewenst gedrag n.v.t. 1 2 3 4 5 

 

• De leerkracht geeft zelf het goede voorbeeld, laat het gewenste gedrag zien 

• De leerkracht prijst/beloont het gewenst gedrag direct 

• De leerkracht geeft aan hoe de leerlingen hun gedrag kunnen verbeteren 

• De leerkracht straalt kalmte en rust uit 

 

22. De leerkracht creëert een veilige omgeving n.v.t. 1 2 3 4 5 

 

• Voldoende loop- en rijdruimte 

• Schoon lokaal, fris geordend, opgeruimd en overzichtelijk 

 

23. De leerkracht staat mentaal sterk voor de groep n.v.t. 1 2 3 4 5 

 

• Betrekt negatief gedrag niet op zichzelf, reageert vanuit behoeften van leerlingen 

• Schakelt hulp in, indien leerkracht dit nodig acht of het advies krijgt hulp te schakelen de draagkracht 

belastbaar te houden 

 

 

 

 

 



 

 

24. De samenwerking tussen de leerkrachten op de groep is 
adequaat 

n.v.t. 1 2 3 4 5 

 

• De leerkracht neemt de leiding in de samenwerking 

• De leerkracht zet zorgteam adequaat in 

• De leerkrachten communiceren duidelijk in relatie tot samenwerking 

• De leerkrachten geven opbouwend commentaar 

• De leerkrachten bespreken sfeer met elkaar 

• Er heerst in de samenwerking ontspannen sfeer 

 

25. De begeleider heeft een adequaat EE (emotionele 
expressie) 

n.v.t. 1 2 3 4 5 

 

• De leerkracht heeft professionele betrokkenheid 

• De leerkracht heeft balans tussen voldoende afstand en voldoende nabijheid 

• De leerkracht is gericht op ondersteunen en aanmoedigen van leerlingen 

 

26. De leerling voelt zich veilig in de klas.  n.v.t. 1 2 3 4 5 

 

• De leerling vertoont ontspannen houding 

• De leerling heeft ontspannen aandacht voor activiteit/omgeving  

• De leerling voelt zich op haar gemak in de klas  

• De leerlingen ogen onbezorgd in de klas  
 

27. De veiligheid van de leerling wordt beïnvloed door 
ongrijpbaar gedrag van een ander leerling 
 

n.v.t. 1 2 3 4 5 

 

• Ongrijpbaar gedrag: gedrag van leerling dat niet te beïnvloeden is door omgeving, zoals gillen door 
lichamelijke pijnklachten.  
 

28. In de ruimte waar de leerlingen gezamenlijke verblijven,  
is het voldoende mogelijk de leerlingen die zich bang voelen 
voor rust terug te laten trekken.  

n.v.t. 1 2 3 4 5 

 

 

 

 
Eventuele aanvullende opmerkingen door observator/docent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 

 

Extra vragen: 
 
1. Aantal leerlingen:  …… Meisjes   …... Jongens   ….. totaal 

 

2.  Bezetting:   ……. Leerkrachten …… klasassistenten ….. Zbo 

 

3. Aantal leerlingen per lokalen tot beschikking  …… lokaal 1  …… lokaal 2 

 

4. Hoeveel tijd per leerling voor activiteit   …… minuten per leerling 


