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Er bestaat vaak verwarring tussen het observeren van lessen 
als onderdeel van het verantwoordingskader en observatie als 
onderdeel van effectieve professionele ontwikkeling. Het is 
essentieel dat er een duidelijk onderscheid tussen beide wordt 
gemaakt. 

Verantwoording afleggen is belangrijk, maar het dient wel 
een ontvankelijke verantwoording te zijn. Zonder context en 
wanneer er sprake is van een mismatch tussen het beoogde 
en het waargenomen doel, heeft observatie als onderdeel 
van het verantwoordingskader slechts een beperkte waarde 
voor het verbeteren van het lesgeven en het leren. Deze 
conclusie raakt de kern van de reden waarom de focus van 
lesobservaties dient te verschuiven van prestatiemanagement 
naar ontwikkeling. Dit is een belangrijke cultuuromslag voor 
veel scholen. 

In februari 2014 maakte Mike Claddingbowl van Ofsted 
(de Engelse onderwijsinspectie) duidelijk dat Ofsted geen 
individuele lessen meer zou beoordelen. “Inspecteurs zouden 
niet meer moeten beoordelen op individuele lessen. Ze zouden 
leerkrachten of schoolleiders níét moeten vertellen dat een 
individuele les matig, voldoende, goed of uitstekend was”. Dit 
zorgde ervoor dat veel scholen stopten met het beoordelen 
van lesobservaties in een poging om een verschuiving te 
maken van summatieve oordelen naar observaties deel 
uitmaken van een formatief, ontwikkelingsgericht proces. 

In September 2017 gaf de hoofdinspecteur van Ofsted tijdens 
de jaarlijkse ‘ResearchEd’ conferentie nogmaals aan dat “Ofsted 
groot gelijk heeft om geen individuele lessen te beoordelen, en 
dat het beter zou zijn als alle scholen hier ook mee ophouden”.

Van summatieve tot formatieve observaties

Valkuilen van het beoordelen

Het onderzoek van Ruth Buthler genaamd ‘Effects of no feedback, task-related comments, and 
grades on intrinsic motivation and performance’, onderzocht de impact van cijfers en feedback op 
de prestaties van de leerlingen. Uit het onderzoek bleek dat leerlingen die alleen opmerkingen, en 
geen cijfer voor hun werk ontvingen beter presteerden dan leerlingen die alleen een cijfer ontvingen. 
Leerlingen die opmerkingen én een cijfer ontvingen, presteerden nagenoeg het slechtste. Als dit zo 
werkt voor het leergedrag van leerlingen, dan zou dit waarschijnlijk ook gelden voor leerkrachten. 

Uit het onderzoek van het Measures of Effective Teaching (MET) project met meer dan 3000 
leerkrachten bleek dat observatieoordelen erg veel verschilden tussen observeerders onderling. Dit 
verschil was groter dan bij de observatieoordelen tussen de lessen die geobserveerd werden. Volgens 
een aantal informele enquêtes bleek dat tien maanden na dit onderzoek, de meeste scholen nog 
steeds bezig waren met het beoordelen van summatieve en formatieve observaties. Een voor de hand 
liggende reden hiervoor is dat het vinden van alternatieve manieren om de kwaliteit van het lesgeven 
en het leren te monitoren best lastig kan zijn. Echter is het wel belangrijk dat scholen een manier 
vinden in hun gezamenlijke visie van wat goed lesgeven en leren is, hoe dit eruit ziet en hoe dit kan 
groeien in de loop der tijd.



Observaties dienen niet gezien te worden als 
een op zichzelf staande activiteit. Observaties 
staan namelijk centraal bij: 

• Objectieve zelfreflectie/zelf-observatie
• Het geven van goede feedback
• Coachen
• Mentoring/begeleiden
• Peer-observaties
• Ervaringen delen met andere leerkrachten (netwerkleren)  

Kijk maar eens naar de structuur of de manieren van professionaliseren die 
al binnen je school bestaat, zoals ‘Lesson Study’, de onderwijsdriehoek of 
elkaar coachen. Het observeren van lessen speelt hierbij een belangrijke rol. 
Als dat niet het geval is, dan is de kans groot dat het toevoegen van enige 
vorm van observaties de professionele leeractiviteiten rijker en effectiever 
zullen maken, zolang de observaties maar ontwikkelingsgericht zijn.

Observatie is een kernonderdeel van alle belangrijke professionele leeractiviteiten. Wanneer 
observatie een onderdeel is van de professionele ontwikkeling van leerkrachten (met daarbij 
veelvuldige en gerichte feedback), is dit een krachtige manier om zelfvertrouwen op te bouwen, 
collega’s te motiveren en een mentaliteit binnen de school te cultiveren waarin men leert en groeit. 

Observaties: Het fundament van  
effectieve professionele ontwikkeling

Joyce & Showers (2002) onderzochten welke aspecten binnen de ontwikkeling van leerkrachten 
het meeste bij kunnen dragen om theorie in de praktijk te brengen. Uit hun onderzoek bleek 
dat het overbrengen van vaardigheden naar lesgedrag in de klas vele malen hoger was wanneer 
theorie, modelleren, feedback op lesgedrag en het gebruik van coachen op een gecontextualiseerde 
wijze onderdeel was van de professionele ontwikkeling van de leerkrachten. Het IRIS Connect 
platform geeft de mogelijkheid om videofragmenten op te nemen en te delen in een veilige 
leeromgeving. Het platform maakt gebruik van kijkwijzers en notities met tijdsstempels, 
waardoor het feedbackproces specifiek en gecontextualiseerd kan zijn. Het is ook mogelijk om de 
videofragmenten binnen zelf-aangemaakte groepen te delen binnen je team, school of zelfs binnen 
je scholengroep, met het doel om van elkaar te leren. Al was het onderzoek van Joyce & Showers 
uitgevoerd in 2002, de bevindingen zijn vandaag de dag nog steeds relevant.    

Opleidingscomponenten en het bereiken van resultaten 
in % van de deelnemers

Joyce and Showers 2002

Training resultaten

Opleidingscomponenten Inhoudelijke kennis Implementatie van 
vaardigheden

Toepasbaarheid in de 
klas

Theoretische kennis 10% 5% 0%

Demonstraties 30% 20% 0%

Praktijk 60% 60% 5%

Collegiale consultatie 95% 95% 95%



We hebben 8 punten op een rij gezet die de schoolleiding kan helpen bij het opzetten 
van klasobservaties binnen de school.

Hoe ziet het observatieproces er  
daadwerkelijk uit binnen jouw school?

Stel jezelf deze 8 vragen over het houden van 
klasobservaties binnen je school: 

1. Wees eerlijk naar jezelf toe: hoe zou jij je voelen als lessen binnen je school 
geobserveerd zouden worden?

2. Hebben je leerkrachten genoeg zelfvertrouwen om iemand anders in hun klas de 
les te laten observeren? 

3. Zijn observaties gefocust op prestaties of worden de observaties gebruikt voor 
de professionele ontwikkeling van je leerkrachten?

4. Is de feedback naar aanleiding van een lesobservatie alleen volgens een ‘tick the 
box’ criteria of is de feedback gecontextualiseerd en geeft het de mogelijkheid 
tot een zinvolle bespreking van de observatie?

5. Jij krijgt als onderdeel van de schoolleiding de mogelijkheid om didactisch-
pedagogisch goed lesgedrag binnen de school te zien, maar krijgen je 
leerkrachten ook de kans om dit te zien?

6. Vinden je leerkrachten het spannend om risico te nemen of te experimenteren? 

7. Zijn er al goede voorbeelden van lesgedrag, maar is dit lastig te delen binnen je 
school? 

8. Zijn er mogelijkheden voor collegiale consultatie en zelfbeoordeling?



Creëer een gedeelde visie over wat goed lesgedrag en leren inhoudt - Hoe kunnen leerkrachten hun lesgedrag 
aanpassen als ze niet weten hoe dit eruit ziet? Het ontwikkelen en delen van een visie is een effectieve manier om 
leerkrachten te laten zien wat goed lesgedrag in de klas is en hoe dit eruit ziet. 

Het gebruik van video’s om verschillende fragmenten op te nemen kan hier bij helpen en tegelijkertijd tijd kosten 
besparen. Een professionaliseringsplatform als IRIS Connect maakt het voor leerkrachten namelijk mogelijk om 
klasobservaties van hun collega’s bij te wonen zonder dat ze fysiek aanwezig moeten zijn. Als je met video gaat werken 
wees er dan van bewust dat de veiligheid van de gegevens, toestemming voor het opnemen en eigenaarschap van de 
fragmenten erg belangrijk zijn. Ook daar kan IRIS Connect een leidende rol in spelen.

Hier zijn 11 ideeën om het gebruik van  
observaties te vereenvoudigen of bekender te 
maken binnen je school
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Andrew Hockley, een specialist 
in leiderschap en management, en 
onderzoeker naar de voordelen van 
peer-observaties, beschreef succesvolle 
observatiecriteria in zijn artikel. Hier staan 
vier punten van advies opgesomd: 

• Motiveer leerkrachten door hen zelf het 
peer-observatieproces vorm te laten 
geven; 

• Geef training waarin je aangeeft 
waarnaar gekeken dient te worden 
tijdens observaties en bij het geven en 
ontvangen van feedback; 

• Maak peer-observaties onderdeel 
van de (contractuele) tijd die staat 
voor professionalisering, om ervoor te 
zorgen dat observaties als belangrijk 
gezien worden; 

• Benadruk dat het houden van peer-
observaties leermogelijkheden zijn voor 
zowel de geobserveerde leerkracht 
die lesgeeft als de collega die de les 
observeert.

Zorg dat de manier van observeren voor iedereen gelijk is –Hoe ziet een kwalitatief goede les er volgens jou uit 
over een langere tijd? Door je in te beelden hoe dit er uit kan zien, wordt het observatieproces onderdeel van de 
kwaliteitswaarborging van je lesgedrag. Het gebruik van de ‘groepen’ binnen IRIS Connect is een goede manier om ervoor te 
zorgen dat de manier van observeren voor iedereen gelijk is, door een kort videofragment toe te voegen aan de groep en dit 
fragment samen te analyseren. Op deze manier leer je van collega’s en creëer je meer inzichten binnen het observatieproces.   

Creëer mogelijkheden voor collegiaal coachen – Observaties zijn uitstekende mogelijkheden om te leren, zowel voor de 
leerkracht als de observeerder.

a. Voor de observeerder: wellicht wil je je collega graag een bepaalde lesmethodiek, plan of strategie zien gebruiken om beter inzicht te 

krijgen in waarom deze methodieken worden gebruikt. Hierdoor krijg je inzicht in de strategie van je collega en word je je bewust van 

welke keuzes hij of zij maakt. Je zal hierdoor bewust worden van iets dat je voorheen als ‘vanzelfsprekend’ ervoer.  

b. Voor de leerkracht: op deze manier krijg je feedback, en eventueel coaching, op je eigen lesgedrag. Dit kan je helpen met het 

ontwikkelen, implementeren of het verfijnen van je methodes of lesgedrag.

Maak jij al gebruik van IRIS Connect? Creëer dan een ‘groep’ in IRIS Connect en vraag de 
collega binnen je school die veel ervaring heeft met het filmen van lessen om voorbeelden van 
hun videofragmenten te delen met alle collega’s, zodat al je collega’s toegang hebben tot deze 
fragmenten wanneer het hen uitkomt.



Kijk ook eens naar de mogelijkheden voor observaties tussen verschillende afdelingen 

of groepen – Leerkrachten uit verschillende afdelingen zullen in hun dagelijkse 
werkzaamheden niet vaak te maken hebben met de werkzaamheden van leerkrachten 
uit andere afdelingen. Toch kan peer-observatie van een les in een ander vak of van een 
andere groep voor interessante en verhelderende inzichten en leermogelijkheden zorgen. 
Dit kan bijvoorbeeld bijdragen aan meer vloeiende doorlopende leerlijnen. Leerkrachten 
kunnen namelijk middels het IRIS Connect platform videofragmenten delen met collega’s. 
Doordat de lessen opgenomen worden met de Discovery Kit, vergt dit geen extra tijd van 
andere collega’s en kunnen zij de observaties in hun eigen tijd bekijken. 

Vraag je leerkrachten wat zij willen – Vraag je leerkrachten wat ze belangrijk en minder 
belangrijk vinden. Wat voor soort activiteiten hebben zij nodig voor hun professionele 
ontwikkeling? Wie zouden zij graag willen observeren en wie zouden graag feedback of 
coaching willen ontvangen? Het bespreken van dit soort dingen samen met je collega’s 
zorgt voor meer draagvlak. Hierdoor voorkom je ook dat je tijd en geld verdoet aan 
activiteiten die je leerkrachten toch niet als interessant of nuttig ervaren. In 2017 
hebben we 1000 leerkrachten gevraagd naar wat voor activiteiten als onderdeel van hun 
professionele ontwikkeling hun voorkeur had, als zij zelf zouden mogen beslissen over 
hun eigen professionele ontwikkeling. Klik hier om meer over de bevindingen van ons 
onderzoek te lezen. Welke voorkeur hebben jouw leerkrachten?

Richt je op specifieke en behapbare gebeurtenissen en voorkom generalisatie – De 
observaties dienen gericht te zijn op specifieke didactische-pedagogische vaardigheden 
of op bepaalde situaties in een les, in plaats van op de gehele les. Zo kun je bijvoorbeeld 
alleen kijken naar de manier van vragen stellen, feedback geven, het gebruik van 
wachttijden of specifieke leerdoelen. Dit zorgt ervoor dat het feedbackgesprek na de 
observatie overzichtelijk is en er op deze specifieke punten ontwikkeling kan plaatsvinden.
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Maak jij al gebruik van IRIS Connect? 

Maak dan gebruik van feedback middels notities met tijdsstempels, 
waardoor gecontextualiseerde feedback gegeven kan worden op 
lessen en waardoor het dialoog rondom het lesgeven en het leren 
vergroot wordt.

Hier zijn 11 ideeën om het gebruik van  
observaties te vereenvoudigen of bekender te 
maken binnen je school

Benut de mogelijkheid om video’s op te nemen en terug te bekijken – Concrete 
voorbeelden worden na verloop van tijd wazig en de emotie die bij een situatie 
hoort wordt snel vergeten. In het drukke leven van een leerkracht is het bijna 
onmogelijk om je exact te herinneren wat er het vorige uur in de les gebeurde, 
laat staan vorige week. Het opnemen van lessen en de feedback hierop geeft 
je de mogelijkheid om terug te blikken, te reflecteren en hier meerdere keren 
van te leren. Op deze manier zorgt het opnemen van een les voor het creëren 
van meerdere leerkansen. Door middel van de notities en kijkwijzers binnen het 
IRIS Connect platform is het mogelijk om de videofragmenten op verschillende 
manieren te analyseren en om hierop te reflecteren. 

https://www.coachenreflect.nl/blog/leven-lang-leren-wat-willen-leerkrachten/
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Zorg dat je leerkrachten zijn uitgerust met diverse discussiepunten – Het bedenken van een aantal vragen kan 
ervoor zorgen dat de gesprekken na de observatie gefocust zijn en bedoeld zijn om de leerkracht te laten nadenken 
over hun eigen lesgedrag en inzicht te geven in hoe zij leren. Lees hier de ervaringen en ideeën van adjunct-
directeur, Tom Sherrington’s over het observeren van meerdere lessen (Engelstalig). 

Verbeter observatie-feedback – Zorg ervoor dat je leerkrachten de juiste middelen en training hebben gehad om 
op een effectieve manier feedback te geven. Dit betekent concreet dat feedback moet gaan over observeerbaar 
gedrag, dat vervolgstappen geïdentificeerd dienen te worden en dat de professionele ontwikkeling van de 
leerkracht centraal te staan bij het ontvangen van observatiefeedback. Wil je meer weten over formatieve 
observatiefeedback, lees dan hier de blog van Mike Fleetham, Coach en Onderwijsconsultant.

Sta open voor zelf-observatie – Het zien van jezelf en je laten observeren door anderen helpt om meer inzicht 
te krijgen in de indruk die je achterlaat als leerkracht. Dit diepere besef maakt de professionele gesprekken en 
observatiefeedback productiever.

Je kunt het gebruik van video-opnames zien alsof je jezelf een spiegel voorhoudt, alleen dan tijdens het 
lesgeven. Dit is een krachtige manier van zelfreflectie. We raden nieuwe IRIS Connect gebruikers altijd eerst aan 
om comfortabel te worden met het opnemen van jezelf, door eerst zelf op een paar van je eigen opnames te 
reflecteren, voordat je deze fragmenten deelt met collega’s of coaches. 

Wil jij meer weten over hoe je zelfreflectie kunt verbeteren? Lees hier verder.  

Vergroot je professionele leernetwerk – Waarom zou je het observatieproces limiteren tot binnen je school? Wil 
je observaties gaan gebruiken als een voortgangsmiddel, dan zou je ook verder kunnen kijken dan je eigen school. 
Gebruik je netwerk met leerkrachten van andere scholen om samen te werken, tips en ideeën uit te wisselen over 
het lesgedrag of om elkaar te coachen. 

Verschillende scholengroepen hebben professionele leergemeenschappen opgezet binnen hun scholen. Zij 
gebruiken IRIS Connect om te leren van de videofragmenten, maar ook door middel van discussies op relevante 
studies, YouTube filmpjes of nieuwsartikelen die geplaatst worden in de door hen aangemaakte groepen. Echter is 
dit niet gelimiteerd tot leerkrachten van een bepaalde school of scholengroep en is het ook mogelijk om een groep 
te creëren waarbij gelijkgestemde leerkrachten van verschillende scholen ideeën met elkaar uit kunnen wisselen. 

Hier zijn 11 ideeën om het gebruik van  
observaties te vereenvoudigen of bekender te maken 
binnen je school

Maak jij al gebruik van IRIS Connect?

Maak dan zelf verschillende Kijkwijzers aan en deel deze 
met collega’s om hen te helpen met het analyseren
van hun videoreflecties om objectievere inzichten 
te krijgen in het lesgeven en het leren. We hebben 
al een aantal Kijkwijzers voor je samengesteld, met 
o.a. de volgende thema’s; didactiek, interactie en 
klassenmanagement. Deze zijn te vinden in de groep ‘IRIS 
Connect Kijkwijzers’. 

Maak jij al gebruik van IRIS Connect?
Creëer dan een Groep om waardevolle kennis te 
delen met leerkrachten binnen maar ook buiten 
je school. Mocht jouw school een onderdeel 
zijn van een scholengroep of hebben jullie een 
partnerschap met andere scholen dan biedt het 
gebruik van IRIS Connect vele mogelijkheden om 
deze samenwerking te verbeteren.

https://teacherhead.com/2013/06/16/planning-a-lesson-sequence-observing-a-lesson-sequence/
https://blog.irisconnect.com/uk/7-tips-to-make-coaching-feedback-formative
http://blog.irisconnect.co.uk/community/blog/importance-of-self-reflection/


IRIS Connect is een professionaliseringsplatform die de professionele ontwikkeling 
van leerkrachten met behulp van videotechnologie ondersteund. Het gebruik 
van video-opnames om de professionalisering van leerkrachten te bevorderen 
is ondersteund door verschillende onderzoeken: deze vorm van professionele 
ontwikkeling levert een positieve bijdrage aan het lesgeven en het leren. Verder 
geeft IRIS Connect toegang tot expertise en geeft het platform verschillende 
mogelijkheden tot het uitvoeren van klasobservaties, zelfreflecties, collegiale 
coaching en samenwerking.

Wereldwijd maken duizenden scholen gebruik van IRIS Connect. Benieuwd naar 
de mogelijkheden binnen jouw school of instelling?

64% van de IRIS Connect scholen in Engeland zagen een aanzienlijke verbetering 
van de scores die vanuit de Engelse schoolinspectie werden uitgedeeld.  

Wat is IRIS Connect?

vraag nu een demo aan

“Zelf vind ik dat er geen andere manier is die net zo effectief is of die net zoveel terug kan geven 

als dat IRIS Connect doet. Het is echt een geweldig platform om professioneel te leren.” 
- Paul Collin, Lead Practitioner of Teaching and Learning 

www.coachenreflect.nl   contact@coachenreflect.nl   0316 - 74 53 30
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