


Vragen? Neem contact op!

Web:                     www.coachenreflect.nl
Email:            contact@coachenreflect.nl
Telefoon:                             0316 74 53 30

In dit document nemen we de interventies van de NPO Menukaart onder de loep die
gerealiseerd kunnen worden met duurzame oplossingen. De effectiviteit van veel interventies in
de NPO Menukaart hangt af van de kwaliteit van de leerkracht. Een goede leerkracht is namelijk
succesvoller in het afstemmen van de behoeften van een individuele leerling.

In dit document beschrijven we hoe je professionalisering in jouw onderwijsinstelling realiseert.
Onze focus ligt daarbij in het realiseren van een duurzame verbetering van het onderwijs met
blijvend effect. IRIS Connect kan helpen bij een groot deel van de interventies. In dit document
leggen we per interventie uit wat we voor jouw school kunnen betekenen.

Per onderwijsniveau zijn verschillende interventies toepasbaar. Daarom hebben wij dit document
opgedeeld in de volgende onderdelen:

Blijvend beter onderwijs

http://www.coachenreflect.nl/
mailto:contact@coachenreflect.nl


1. Uit breder onderzoek blijkt dat feedback

over complexe of lastige taken of doelen

moet gaan, want daarmee benadruk je hoe

belangrijk het is om door te zetten. 

Effectieve feedback geven is lastig en moet

specifiek, nauwkeurig en duidelijk zijn.

Vergelijk wat een leerling nu doet met wat

eerder niet goed ging. Stimuleer en

ondersteun verdere verbeterpogingen.

Wees zuinig met feedback anders verliest

de feedback zijn betekenis. Geef specifieke

tips voor verbetering en zeg niet alleen wat

een leerling fout doet. Laat je leerkrachten

effectieve trainingen volgen.

2. Feedback kan zowel door

leeftijdsgenoten als volwassenen worden

gegeven.

3. Heb je nagedacht over eventuele

problemen die zich kunnen voordoen als je

feedback effectief en consequent wilt

toepassen op jouw school?

4. Welke trainingen voor leerkrachten zijn er

nodig om feedback op een succesvolle

manier te kunnen inzetten op jouw school?

Bew�s Rekening houden met

Feedback geven op leer- en

ontwikkelingsprocessen.

Opgenomen lessen van collega’s

observeren en daar feedback op geven.

Eigen lesopnames terugkijken (borgen

wat er goed gaat en verbeteren wat er

beter kan).

Video’s veilig delen met collega’s (of

coach) om te werken aan de

ontwikkeling van specifieke

vaardigheden.

Opstellen van hulpvragen.

Tijdgebonden feedback geven op

video’s uit de lespraktijk.

Langdurige ontwikkeling inzichtelijk

maken middels kijkwijzers.

Tijd- en locatieonafhankelijk feedback

geven en ontvangen.

Het zelfvertrouwen van leerkrachten

bevorderen.

Locatieonafhankelijk directe feedback

geven en ontvangen middels synchroon

coachen.

In samenwerking met partners geven wij

trainingen over het geven van feedback. 

Interventie Advies

Effectief als de

leerkracht

inzicht heeft in 

 zowel de voor-

en nadelen van

feedback, als

aanpak bij het

lesgeven en

leren.

Effectiever als

interventie

gecombineerd

wordt met

trainen van de

leerkracht.

Gemiddeld

effect 

+8

maanden

leerwinst Gemiddeld

bewijs  

✓✓✓✓✓

Kosten

€€€€€

Zeer lage

kosten

Effect



De effecten van interventies gericht op

welbevinden zijn groter wanneer ze zijn

verankerd in de reguliere onderwijspraktijk en

worden ondersteund door scholing en

trainingen voor het personeel. Daarnaast speelt

mee hoe de interventie wordt uitgevoerd en in

hoeverre leerkrachten/docenten achter de

interventie staan. Een bepalende factor voor het

duurzaam inzetten op welbevinden binnen het

onderwijs is dat het thema welbevinden en de

urgentie daarvan ervaren wordt binnen de

school. Ook een goede samenwerking met

ouders en met de ondersteunende partijen

binnen en buiten de school is belangrijk.

Welbevinden en leerresultaten kunnen niet los van elkaar gezien worden. Goed

onderwijs bevordert het welbevinden van leerlingen. Kwalitatief goed onderwijs,

waarin (onder andere) aandacht is voor doelgericht werken, een heldere lesopzet,

een positieve relatie tussen leraar en leerling, hoge verwachtingen en effectieve

feedback, verhoogt bij leerlingen het gevoel van competentie (geloof in eigen

kunnen) en daarmee hun motivatie en welbevinden. Dit sluit aan bij de

basisbehoeften relatie, autonomie en competentie.

Wanneer kinderen en jongeren te maken hebben met stressvolle omstandigheden

(denk aan het gevlucht zijn uit een ander land, het meemaken van geweld in het

gezin of in de buurt, het opgroeien in armoede of met ziekte en meer actueel de

coronacrisis), kan dit nadelig zijn voor hun ontwikkeling. Aandacht voor welbevinden

op school vraagt een aanpak die past bij de specifieke context van de school en

kan er dus op verschillende scholen anders uitzien.

Waarom werken aan welbevinden?Interventie Effect

Korte term�n plan Duurzame inzet



Meer zicht op het welbevinden van leerlingen en studenten door extra oren en ogen in de klas.

Meer aandacht voor leerlingen die minder op de voorgrond treden.

Differentiatie: met de Discovery Kit heeft de leerkracht zicht op de hele klas (niet alleen de leerlingen die de

aandacht vragen).

Trainen van leerkrachten in hun eigen competenties.

Het opnemen van peer-tutoring waarop gereflecteerd kan worden.

Delen van praktijkvoorbeelden met collega’s.

Typen interventies Waar moet je rekening mee houden?



Effect

1. Welke expliciete tips kun je je leerlingen

geven om hen te helpen bij het plannen,

monitoren en evalueren van specifieke

taken en van bepaalde aspecten van hun

leerproces?

2. Hoe kun je hen de gelegenheid geven

om deze tips in de praktijk te brengen,

eerst met hulp en daarna zelfstandig?

3. Hoe kun je leerlingen uitdagen om voor

bepaalde specifieke leertaken hun

zelfregulatie en metacognitie te

ontwikkelen?

4. Hoe kun je in de klas gesprekken over

metacognitie stimuleren, gerelateerd aan

het doel en de inhoud van de les?

5. Welke training heb je nodig om je kennis

en begrip van deze interventies te

vergroten? Heb je ook andere

professionele trainingen overwogen, die op

andere scholen aantoonbaar effectief zijn

gebleken?

Bew�s Rekening houden met

Tijd- en

locatieonafhankelijk

feedback geven en

ontvangen op de

lespraktijk middels

video.

Langdurige

ontwikkeling

inzichtelijk maken

middels kijkwijzers.

Training voor

leerkrachten omtrent

het ‘leren leren’.

Leerkrachten

bewust(er) maken

van het leerproces.

Interventie Advies

Cognitie (het mentale

proces van weten,

begrijpen en leren);

Metacognitie (vaak

omschreven als ‘leren

leren’);

Motivatie (de

bereidheid om onze

(meta)cognitieve

vaardigheden in te

zetten).

Zelfregulerend leren kan

in drie hoofdcategorieën

worden onderverdeeld:

Effect realiseren kan lastig

zijn omdat leerlingen meer

verantwoordelijkheid

moeten nemen voor hun

leerproces en inzicht

moeten ontwikkelen in

wat zij nodig hebben om

goed te kunnen presteren.

effect 

+7

maanden

leerwinst

Groot

✓✓✓✓✓

Sterk

bewijs

 

Effectiever bij

samenwerken

leerlingen in

groepen, zodat

leerlingen elkaar

kunnen helpen

en tijdens

gesprekken hun

gedachten

onder woorden

kunnen brengen.

Heel effectief

voor minder

goed

presterende

leerlingen en

oudere

leerlingen.

Kosten

€€€€€

Zeer lage

kosten



Uitvoeren van acties uit het schoolplan.

Professionalisering is niet tijdgebonden. Dit vereenvoudigd de implementatie.

Het is niet nodig om vervanging of een andere coach in te huren, hiermee houd je de kennis in de eigen school. 

Zelfreflectie.

Collegiale consultatie en peer review.

Professionele leergemeenschappen creëren.

Kwaliteit en motivatie verhogen voor de lange termijn.

Interventie

Collegiale consultatie om de betrokkenheid te verhogen.

Doelgericht werken.

Werken aan de gezamenlijke lespraktijk. Samenwerking bevordert het effectief gebruik van elkaars kennis, kunde en ervaring.

Laagdrempelig middels feedback en reflectie van en met elkaar leren.

Gerichte trainingen kunnen veilig opgenomen worden waardoor deze op een later moment teruggekeken kunnen worden.

Uitvoeren van acties uit het schoolplan.

Professionele leergemeenschappen creëren. 

Een bibliotheek met eigen praktijkvoorbeelden opbouwen. 

Borgen van bovenstaande punten.

Voorbeelden van de eigen lespraktijk verzamelen.

Professionele leergemeenschappen: een plek waar al het materiaal veilig kan worden opgeslagen.

Groepen aanmaken voor collegiale consultatie.

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) aanmaken.

Met de kijkwijzers kun je de lespraktijk meetbaar maken, monitoren en bijstellen. Vervolgens kan hierop gereflecteerd worden.

https://gids.coachenreflect.nl/videocoachen
https://gids.coachenreflect.nl/lesobservaties
https://gids.coachenreflect.nl/groeimentaliteit


Bew�sEffect

1. Als je technologie effectief wilt inzetten, moeten

de leer- en onderwijsdoelen centraal staan en niet

de technologie zelf: technologie is geen doel op

zich. Je moet duidelijk voor ogen hebben hoe een

technologie de wisselwerking tussen lesgeven en

leren kan verbeteren.

2. Nieuwe technologie leidt niet automatisch tot

betere prestaties.

3. Hoe kan een nieuwe technologie leerlingen

helpen om harder of efficiënter te werken en het

langer vol te houden om zo hun leerproces te

verbeteren?

4. Dat leerlingen gemotiveerd zijn om technologie

te gebruiken, leidt er niet altijd toe dat ze

effectiever gaan leren, zeker als het gebruik van de

technologie en de gewenste leerprestaties niet

goed op elkaar zijn afgestemd.

5. Leerkrachten/docenten hebben ondersteuning

en tijd nodig om nieuwe technologie effectief toe te

passen. Ze moeten niet alleen leren hoe de hard-

en software werken, maar ze hebben ook training

nodig om te leren hoe technologie kan worden

ingezet voor betere leerprestaties.

6. Let bij het werken met digitale technologie op de

privacy en gegevensbescherming van leerlingen.

Rekening houden met

• Veilig (online) lessen opnemen en

hergebruiken met de

schermopname tool.

• Veilig beheren van beeldmateriaal

binnen de klas.

• De Overlegruimte: een

videoconferentie tool speciaal voor

het onderwijs.

• Een bibliotheek met eigen

praktijkvoorbeelden opbouwen. 

• Privacy waarborgen met de

anonimiseringstool.

• Conform AVG.

• Locatieonafhankelijk directe

feedback geven en ontvangen

middels synchroon coachen.

IRIS Connect is een

professionaliseringsplatform dat de

kwaliteit van lesgeven verhoogt met

behulp van video, reflectie en

feedback. Ons platform biedt

features die het onderwijs faciliteren.

De technologie is geschikt voor het

gebruik door leerkrachten.

Interventie Advies

Er zijn grofweg

twee soorten

interventies:

1. technologie

voor leerlingen,

zoals

programma’s of

apps voor het

oplossen van

problemen of

opdrachten met

een open einde;

2. technologie

voor

leerkrachten,

zoals een

digitaal

schoolbord of

leerplatform.

Zet de

interventies in

als aanvulling,

niet in plaats

van.

(wisselt per

interventie)

+4

maanden

leerwinst

Gemiddeld

effect 

✓✓✓✓✓

Sterk

bewijs

Sommige

technologieën

kunnen de

wisselwerking

tussen

lesgeven en

leren

beïnvloeden.

Gezamenlijk

gebruik is

effectiever

dan

individueel

zelfstandig

leeractiviteiten

uitvoeren. 

Kosten

€€€€€

Gemiddelde

kosten



Meer gelegenheid voor reflectie.

Stagebegeleiders hebben meerdere mogelijkheden om de lessen van leerkrachten in opleiding op afstand te kunnen

observeren en beoordelen.

Verbeterde kwaliteit en verhoogde frequentie van feedback.

Meer mogelijkheden om op afstand en live te coachen en begeleiden.

Aanzienlijke vermindering van reiskosten en reistijd.

Effectieve en kostenefficiënte alternatieven voor traditionele werkwijzen.

Verbeterde samenwerking tussen zowel student leerkrachten onderling die ook gebruik maken van technologie, als tussen

werkplek- en stagebegeleiders.

Mogelijkheid om op afstand live te beoordelen.

Ondersteuning bij de opleidingsdriehoek (opleider, stageschool en student). 

Gecontextualiseerde feedback van (online) klasobservaties.

‘Bewijsmateriaal’ van het indienen van opnames en opdrachten als onderdeel van het portfolio.

Meer mogelijkheden tot het doen van gezamenlijk onderzoek.

Het beter en effectiever begeleiden van leerkrachten in opleiding. Het gebruik van videotechnologie in de opleidingsschool

zorgt voor:

Interventie

Tijd- en locatieonafhankelijke collegiale consultatie.

Studenten vaker en effectiever begeleiden (eventueel op afstand).

Peer support: stagepraktijk met elkaar delen en daar samen beter van worden met behulp van de professionele

leergemeenschappen.

Ondersteuning bij de opleidingsdriehoek (opleider, stageschool en student).

Locatieonafhankelijk directe feedback geven en ontvangen middels synchroon coachen.



Gemeenten worden gevraagd om

met scholen en andere betrokkenen

te bespreken hoe zij hen kunnen

helpen, met aanvullende

programma's, begeleiding of

kennisdeling. De gemeente is een

belangrijke partner bij het opstellen

en uitvoeren van de schoolplannen.

Rol gemeente

Samenwerking stimuleren
Gemeenten kunnen zich inzetten voor het

bevorderen van lokale samenwerking tussen

schoolbesturen, samenwerkingsverbanden,

kinderopvangorganisaties, (jeugdgezondheids)zorg,

sociaal werk en andere lokale jeugdpartijen. Dat kan

concreet leiden tot bijvoorbeeld vergroting van het

aanbod brede brugklassen in de regio, nauwere

samenwerking tussen kinderopvang en primair

onderwijs of meer inzet van pedagogisch

medewerkers en jeugdartsen in het onderwijs.

Interventie

IRIS Connect draagt bij aan het vereenvoudigen van de lokale,

onderlinge samenwerking.

Met IRIS Connect kunnen de doorlopende lijnen tussen bijvoorbeeld

kinderopvang en de basisschool beter gestroomlijnd worden.

Met IRIS Connect kunnen pedagogisch medewerkers op afstand live,  

of op eerder opgenomen beelden ondersteuning bieden aan het

onderwijs. Zo werken bijvoorbeeld opleidingsscholen onder een

samenwerkingsverband samen met IRIS Connect om onderling beter

te communiceren.

Met IRIS Connect is het mogelijk om beelden veilig met elkaar delen.

Hierdoor kunnen onderwijsinstellingen van elkaar leren en

praktijkvoorbeelden delen.



Het NPO
duurzaam
inzetten?

BEREND KERKHOFF
Adviseur
Telefoon: 06 55 82 71 37 
Email: bkerkhoff@doit.eu

LISE VLOET 
Adviseur
Telefoon: 06 89 97  15 89
Email: lvloet@doit.eu

JOYCE RAANHUIS
Adviseur
Email: jraanhuis@doit.eu

Onze adviseurs helpen
je daar graag bij!

Web:                  www.coachenreflect.nl
Email:         contact@coachenreflect.nl
Telefoon:                          0316 74 53 30
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