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Samenvatting
2012 PRAKTIJKONDERZOEK SVIB
Op en top leer-KRACHT!
Samenvatting
Competentieontwikkeling bij
leerkrachten door oplossingsgericht
coachen.
ONDERZOEKSVRAAG:

Ik wil competenties ontwikkelen bij leerkrachten
waarmee ze tijdens de instructie af kunnen
stemmen op de onderwijsbehoeften van
leerlingen die minder presteren dan volgens het
OPP verwacht wordt bij spelling en de
leerkrachten daarbij oplossingsgericht coachen.

ONDERZOEKSCONTEXT

Praktijkonderzoek gericht op spelling met drie
leerkrachten en drie leerlingen op SBO
Burgemeester Van der Puttschool in Geldrop.

DEELVRAGEN

a. Welke competenties moeten leerkrachten
ontwikkelen om tijdens de instructie af te
stemmen op de onderwijsbehoeften van
leerlingen die minder presteren dan volgens het
OPP verwacht wordt bij spelling om het
leerrendement van de leerlingen te verhogen?
b. Hoe kan ik bereiken dat leerkrachten
competenties ontwikkelen waarmee ze tijdens de
instructie af kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen die minder presteren
dan volgens het OPP verwacht wordt, door
middel van oplossingsgerichte
begeleidercommunicatie?

ONDERZOEKSMETHODEN EN
TECHNIEKEN










Schaalvragenlijst met
leerkrachtcompetenties
Schaalvraag m.b.t. ontwikkeling van de
leerkrachten
Toetsresultaten leerlingen
Video interactie analyse
GROW model
Schaalvraag m.b.t. ontwikkeling van mij
als begeleider

DISCUSSIE / VERRIJKING

Wat zou ik op iedere laag (directie, IB,
team, leerlingen) willen doen, vanuit de
gedachte integrale schoolontwikkeling?
Is het een meerwaarde om leerlingen
zelf te betrekken bij hun leerproces en
de vorderingen in het OPP?

ONDERZOEKSOPBRENGST
Bij de leerkrachten:
 De leerkrachten ervaren groei in
competentieontwikkeling en –beleving
gericht op (vak)inhoudelijke kennis,
klassenmanagement en de individuele
leerling waardoor zij tijdens de instructie
beter af kunnen stemmen op de
onderwijsbehoefte van een leerling die
minder presteert dan volgens het OPP
verwacht wordt.
 Het (zelf)bewustzijn bij de leerkrachten is
vergroot waardoor zij zichzelf verder
kunnen professionaliseren om een hogere
kwaliteit van onderwijs te kunnen bieden.
Bij de leerlingen:
 Zichtbaar leerrendement bij spelling van de
drie leerlingen.
Bij mij:
 Ik kan leerkrachten coachen door middel
van oplossingsgerichte
begeleidercommunicatie.
 Ik kan een verandering teweeg brengen in
de houding van de leerkrachten waardoor
zij de vaardigheden verrijken die nodig zijn
om aan te kunnen sluiten bij
onderwijsbehoefte van leerlingen tijdens de
instructie van spelling.
.

.
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Introductie
Het werkelijke doel van onderwijs is het beste uit jezelf halen.
Ghandi
Sinds augustus 2008 ben ik werkzaam als preventief ambulant begeleidster (PAB-er)
binnen het expertisecentrum dat verbonden is aan speciaal basisonderwijs (SBO)
Burgemeester Van der Puttschool. Daarvoor heb ik 8 jaar als groepsleerkracht
gewerkt op deze school. Al tijdens mijn stage als onderwijsassistente op een school
voor moeilijk lerende kinderen (MLK) werd mijn interesse geprikkeld door leerlingen
die meer dan gemiddeld zorg nodig hebben, zowel op didactisch als op pedagogisch
gebied. Een kind mag gezien worden met zijn mogelijkheden en beperkingen. Een
leerkracht hoort een kind in zijn authentieke kracht te zetten om “stralende oogjes” te
bereiken. Ik zie het als missie om leerlingen een basisschooltijd te bieden waarbij
een kind zich kan ontplooien en uit zichzelf kan halen wat erin zit. Mijn bijdrage om
ervoor te zorgen dat de leerkracht die ruimte voor leerlingen kan creëren geeft mij
voldoening. Zo ontstaat er een flow. (Korthagen & Lagerwerf, 2011)
Om passend onderwijs te gaan bieden moet er op basisscholen een stevig
fundament gebouwd worden. Zorgniveau 1 en 2 moeten staan als een huis en in mijn
werk zie ik dat daar vaak nog in geïnvesteerd moet worden. Er moet een omslag
gemaakt worden van reactief naar proactief werken. Het invoeren van een zorgroute
of een zorgsysteem is essentieel. Niet alleen het instructieniveau en het
klassenmanagement zijn van belang maar ook de kennis van leerkrachten over
‘zorgleerlingen’; zien wat ze nodig hebben, daarop afstemmen en het vermogen een
goed pedagogisch klimaat te voeren. Acceptatie, respect, verantwoordelijkheid en
uitdaging vind ik toepasselijke kernwaarden.
Marianne den Otter gaf een workshop tijdens de studiedag op 17 november 2011
over inclusie. Ze sprak onder andere uit dat het onderwijs er in verschillende landen
op gericht is om uit het kind te halen wat erin zit en dat wij er in Nederland vooral
kennis instoppen. Deze opmerking heeft mij aan het denken gezet.
In verschillende landen zie je dat de voorzieningen van de schoolomgeving dusdanig
anders ingericht zijn dat het geven van inclusief onderwijs praktisch beter haalbaar is.
De kernwaarden die ik hierboven genoemd heb, leren kinderen het beste als dit
dagelijks in de praktijk wordt gebracht. Als leren met en van elkaar voorop staat, ook
kinderen met een handicap, en waar dus niemand wordt buitengesloten. Mijn eerste
gedachte hierbij is dat ik een enorme meerwaarde zie maar tegelijkertijd ook de
enorme omslag die nodig is in denken en in (praktisch) handelen.
In Nederland wordt nu geïnvesteerd in het opstellen van onderwijszorgprofielen. Het
is de bedoeling dat ouders weten op welke school ze hun kind met een bepaalde
problematiek het beste kunnen ondersteunen en ze hebben in die zin een keuze.
Mijns inziens blijft het werk van de ambulant begeleider (AB-er) enorm belangrijk om
kennis bij leerkrachten te verbreden. In de toekomst zie ik verbreding in mijn werk in
de vorm van co-teaching, synchroon coachen, geven van workshops en scholing
maar wellicht worden we ook gekoppeld aan een aantal basisscholen binnen ons
samenwerkingsverband om het invoeren van een zorgsysteem te begeleiden.
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In mijn huidige werkzaamheden maak ik samen met de leerkracht en intern
begeleider (IB-er) een plan op maat, gericht op de leerkracht en het kind of de groep,
waarbij we ook kijken wat past binnen de schoolomgeving. Prioriteit is dat het kind de
ondersteuning krijgt die het nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Tijdens
trajecten waarbij ik school video interactie begeleiding (SVIB) inzet, werkt dit voor mij
het beste als we vanuit het gevoel van gelijkwaardigheid in overleg komen. Ik haal
voldoening uit het samen met de leerkracht of leerling gericht op de leervraag te
(onder)zoeken om zijn/haar (zelf)bewustzijn te vergroten. Vanuit die afstemming weet
ik dat ik inhoudelijk toevoeg op het gebied waar de ander er voor open staat. De
gecoachte doet zijn eigen ontdekkingen en verandert gedrag voor de lange termijn.
Gedurende de opleiding heb ik vier trajecten gedaan met een leerkracht. Bij één
traject hebben de leerkracht en ik besloten om de groep ook te betrekken bij het
bekijken van de beelden. De leervraag was gericht op het creëren van rust en sfeer
in de groep. Door de beelden samen met de leerkracht te analyseren en er bruikbare
fragmenten uit te halen om met de hele groep te kijken bleek het ook mogelijk om
met dezelfde beelden de leerkracht ‘op de achtergrond’ te coachen. De beelden
werden dus eigenlijk dubbelop gebruikt. Ik merkte dat de leerkracht door de
groepsbegeleiding inzicht kreeg in de problematiek van meerdere kinderen in haar
groep. Daarnaast droegen de kinderen medeverantwoordelijkheid en dat versterkte
de groepssfeer. Mijn laatste traject was een leerlingbegeleiding. Het enthousiasme
van de leerling en zijn motivatie om te veranderen zorgde voor een bijzondere en
geslaagde begeleiding.
In dit onderzoek ga ik actief op zoek naar hoe ik competenties kan ontwikkelen bij
leerkrachten waarmee ze tijdens de instructie aan kunnen sluiten bij de
onderwijsbehoeften van leerlingen die minder presteren bij spelling dan volgens het
ontwikkelingsperspectief (OPP) verwacht wordt.
Mijn gewenste opbrengst is competentieontwikkeling bij leerkrachten doordat ik
gebruik maak van oplossingsgerichte begeleidercommunicatie, waardoor de
leerlingen betere prestaties kunnen leveren.

6

Hoofdstuk 1: onderzoeksvraag
1.1 Inleiding
In dit hoofdstuk beschrijf ik wat de aanleiding is tot dit onderzoek en tot welke
onderzoeksvraag ik ben gekomen.
1.2 Huidige situatie
In juni 2010 heeft de inspectie op SBO Burgemeester Van der Puttschool
gerapporteerd dat er sprake was van een positief schoolklimaat, hoge
taakgerichtheid en actieve betrokkenheid van de leerlingen. Het pedagogische- en
een deel van het didactische handelen van de leraren waren van voldoende niveau.
De school slaagde er echter onvoldoende in om het onderwijs planmatig af te
stemmen op de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Er werd nog niet
gewerkt met ontwikkelingsperspectieven (OPP’s) voor alle leerlingen en er was
sprake van risico’s in de leeropbrengsten van drie vakgebieden, waaronder spelling.
Bijeen was dit voor de inspectie aanleiding om te constateren dat er sprake was van
een zwakke onderwijskwaliteit.
Het schoolteam heeft afgelopen jaar hard en planmatig gewerkt aan de ontwikkeling
van haar onderwijs. Voor alle leerlingen is een OPP gemaakt. Deze worden gebruikt
bij het opstellen en uitvoeren van de groepsplannen. Hiermee heeft de afstemming
op de verschillen tussen de leerlingen een flinke ontwikkeling doorgemaakt. In juni
2011 beoordeelde de inspectie het onderwijs op SBO Burgemeester Van der Putt als
voldoende en heeft de school gecomplimenteerd met de in één jaar bereikte
resultaten.
Ontwikkeling is nog nodig bij de afstemming van de instructie op niveauverschillen
tussen leerlingen. In de groepsplannen kan meer expliciet een onderscheid worden
gemaakt tussen leerlingen voor wie begeleiding volstaat, omdat zij zich ontwikkelen
conform het OPP, en leerlingen bij wie dit lijkt te stagneren. Voor deze laatste groep
is een aanpak nodig waarbij de extra accenten die nodig zijn om verdere uitval te
voorkomen, ook in het groepsplan wordt opgenomen. In de zorgstructuur heeft de
school de aandacht voor deze leerlingen (minder dan 75 procent van het doel
behaald) ook specifiek benoemd als leerlingen voor wie een plan van aanpak wordt
gemaakt, dat als mogelijk wordt opgenomen in het groepsplan. Op deze groep
leerlingen zal de komende tijd het accent liggen.
Zeer recent is het schoolteam gestart met een andere aanpak van het geven van
spellinglessen om deze meer opbrengstgericht te maken. Zij gebruiken de
Kwaliteitskaart Spelling, een uitgave van het APS.
Aangezien de focus op dit moment al op het spellingonderwijs ligt en de
referentieniveaus passend zijn gemaakt bij de methode ‘Zin in taal’, welke op school
gebruikt wordt, sluit dit vak goed aan bij mijn onderzoek.
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Een jaar geleden is het zelfstandig werken een speerpunt geweest binnen de school.
Er is een gedegen invoering geweest met het hele team dus ik mag er vanuit gaan
dat de leerkrachten dit binnen hun lessen in kunnen zetten en dat kinderen weten
wat van hen verwacht wordt tijdens het zelfstandig werken.
1.3 Onderzoeksvraag
Ik wil competenties ontwikkelen bij leerkrachten waarmee ze tijdens de instructie af
kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen die minder presteren dan
volgens het OPP verwacht wordt bij spelling en de leerkrachten daarbij
oplossingsgericht coachen.
Dit heeft geleid tot de onderzoeksdeelvragen:
a. Welke competenties moeten leerkrachten ontwikkelen om tijdens de instructie af te
stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen die minder presteren bij spelling
dan volgens het OPP verwacht wordt om het leerrendement van de leerlingen te
verhogen?
b. Hoe kan ik bereiken dat leerkrachten competenties ontwikkelen waarmee ze
tijdens de instructie af kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen die
minder presteren dan volgens het OPP verwacht wordt bij spelling door het gebruik
van oplossingsgerichte begeleidercommunicatie?
Deze onderzoeksvraag is ontstaan vanuit een gesprek met de directeur van de
Burgemeester Van der Puttschool waarin hij mij vroeg of ik leerkrachten op deze
school wil gaan coachen om de instructie beter af te leren stemmen op de behoefte
van de leerling.
1.4 Onderzoekscontext
Ik voer mijn onderzoek uit op SBO Burgemeester Van der Puttschool. Om mijn
onderzoek af te bakenen, heb ik drie leerkrachten benaderd om middels video
interactie analyse (VIA) tijdens begeleide intervisie tools ontwikkelen om instructie op
maat te geven. Deze leerkrachten geven aan dat ze het lastig vinden om de
gegevens die verkregen zijn vanuit toetsanalyses en het OPP te vertalen naar het
geven van effectieve instructie op maat. Dat betekent iets voor de didactiek, het
klassenmanagement en de instructievaardigheden. Tijdens drie begeleide
intervisiebijeenkomsten bekijk ik samen met deze drie leerkrachten op de opnames
welke competenties die zij inzetten al werken en welke competenties nog (verder)
ontwikkeld kunnen worden om beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de
drie gekozen leerlingen.
De intervisiebijeenkomsten vinden 3 keer plaats, in februari en maart 2012.
Voor de eerste intervisiebijeenkomst bekijk en bespreek ik individueel met elke
leerkracht de beelden. De leerkracht komt tot een tip- en een topfragment dat zij
tijdens de intervisie in wil brengen. Elke leerkracht kiest één leerling uit haar groep
die op het gebied van spelling minder presteert dan volgens het OPP verwacht
wordt. Deze leerlingen hebben een DL van 25, 35 en 55.
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1.5 Gewenste opbrengst
 De leerkrachten kunnen tijdens de instructie beter afstemmen op de
onderwijsbehoefte van een leerling die minder presteert dan volgens het OPP
verwacht wordt.
 Het competentiegevoel van de leerkrachten is versterkt doordat ze de
didactiek en instructie beter af kunnen stemmen op leerlingen die uitvallen
binnen het spellingonderwijs en ze kunnen dit binnen hun klas managen.
 Het competentiegevoel van de leerkrachten is versterkt omdat ze weten met
welke ondersteuningsbehoefte van deze leerling ze rekening moeten houden
en hoe ze dit binnen hun klas kunnen managen.
 Tegelijkertijd stijgt het leerrendement van de drie leerlingen bij spelling.
 Ik kan leerkrachten coachen volgens de principes van oplossingsgericht
werken.
 Ik kan een verandering teweeg brengen in de houding van de leerkrachten
waardoor zij competenties ontwikkelen die nodig zijn om aan te kunnen sluiten
bij de onderwijsbehoefte van leerlingen tijdens het geven van instructie.
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Hoofdstuk 2: Theoretisch onderzoek
2.1 Inleiding
Om tot een gedegen theoretische onderbouwing van mijn onderzoek te komen
bestudeer ik de volgende domeinen:
 OPP, referentieniveaus en opbrengstgericht werken
 Instructie afstemmen op de onderwijsbehoeften van zorgleerlingen
 Uitgangspunten van oplossingsgericht coachen
Aan het einde van dit hoofdstuk vat ik deze literatuur samen in een schema. Dit
bepaalt mijn denken en handelen tijdens de uitvoering van dit onderzoek.
2.2 Ontwikkelingsperspectief, referentieniveaus en opbrengstgericht werken
In de uitgave ‘Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief in het speciaal
basisonderwijs’ (Clijsen e.a. 2009) lees ik het volgende:
Voor het realiseren van passend onderwijs binnen het SBO is een goede afstemming
van het onderwijs op het ontwikkelingsperspectief en op de specifieke
onderwijsbehoeften van leerlingen cruciaal.
De inspectie definieert het ontwikkelingsperspectief als volgt: “De inschatting van de
ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling voor een bepaalde, langere periode”.
Door het instroomniveau en het verwachte uitstroomniveau te verbinden ontstaat de
prognose- of ontwikkelingslijn.
Werken vanuit een OPP dient niet de ontwikkeling van een leerling te volgen, maar
te plannen. Voor leraren moet duidelijk zijn dat een OPP geen resultaatverplichting
maar een inspanningsverplichting is. De leraar grijpt op basis van de verzamelde
gegevens uit toetsen en observaties in op de ontwikkeling van de leerling en probeert
door het nemen van gerichte maatregelen (extra instructie, extra leerstof, extra
leertijd en uitdagende werkvormen) het verwachte leerrendement van een leerling in
positieve zin te beïnvloeden.
De expertgroep Doorlopende leerlijnen (2007) stelt voor de hele onderwijsperiode,
vanaf het primair onderwijs tot en met de instroom in het hoger beroepsonderwijs en
wetenschappelijk onderwijs, vier referentieniveaus voor. Bij de invulling van de vier
referentieniveaus worden twee kwaliteiten onderscheiden; een basiskwaliteit en een
streefkwaliteit. Het eerste referentieniveau heeft betrekking op leerlingen op
twaalfjarige leeftijd. De basiskwaliteit geeft aan wat leerlingen op het einde van de
basisschool minimaal moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen
(niveau 1F). De streefkwaliteit betreft datgene waar naar gestreefd wordt bij
leerlingen die voldoen aan de basiskwaliteit (niveau 1S). Het streven dient te zijn dat
leerlingen in het SBO waar mogelijk de basiskwaliteit taal en rekenen verwerven. Bij
leerlingen die ondanks de goede inspanningen van de school het basisniveau niet
zullen halen is het belangrijk dat de school op basis van het OPP van deze leerlingen
vaststelt welke doelen zij op het gebied van taal en rekenen wil bereiken en welke
keuzes daarvoor gemaakt worden in de leerlijn en in het leerstofaanbod. Binnen de
mogelijkheden van de leerling dient daarbij de lat hoog gelegd te worden.
De reader ‘Handreiking 1-zorgroute in het speciaal basisonderwijs’ (Adema, E. e.a.,
2010) vermeldt dat het essentieel is dat leerkrachten zicht hebben op
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(leergebiedspecifieke en leergebiedoverstijgende) leerlijnen. Hierbij is ook aandacht
nodig voor stimulerende en belemmerende factoren die het leren van leerlingen
beïnvloeden. Bij het behalen van de lange termijndoelen is afstemming nodig met de
referentieniveaus die voor taal en rekenen zijn vastgesteld.
Hoe wordt het ontwikkelingsperspectief gebruikt bij de planning van het onderwijs?
Het OPP betreft de lange termijndoelen. Door op basis van het OPP de korte
termijndoelen en de onderwijsbehoeften van de leerling te benoemen, wordt er een
concretisering gemaakt. In het groepsplan staan op basis van het OPP de korte
termijndoelen uitgewerkt in een concreet aanbod passend bij de onderwijsbehoeften
van de leerling.
Werken vanuit een OPP levert daarnaast in de praktijk een bijdrage aan het
vergroten van opbrengstgerichtheid in het SBO.
Volgens de inspectie is opbrengstgericht werken het systematisch en doelgericht
werken aan het maximaliseren van prestaties. Opbrengsten van leerlingen worden
structureel verzameld en geanalyseerd om ze vervolgens in concrete
onderwijsbehoeften te vertalen.
Betekenis voor mijn praktijkonderzoek:
Op onze school worden voor leerlingen met een DL vanaf 20 halfjaarlijkse
tussendoelen en de uitstroom per vakgebied vastgesteld. Tijdens leerling- en/of
groepsbesprekingen wordt bepaald wat het leerstofaanbod per vakgebied moet zijn
om de doelen die gesteld zijn voor de komende periode te behalen. Leerkrachten
kunnen zo hun leerstofaanbod plannen en beschrijven in het groepsplan/individueel
plan. Belangrijk zijn hierbij de analyses van de gemaakte toetsen. Deze moeten
vertaald worden naar inhoudelijke interventies zodat de korte termijndoelen behaald
worden. Ik wil onderzoeken of leerkrachten de competenties bezitten om het
inhoudelijke deel, gericht op kennis van de leerstof en het uitzetten van korte
termijndoelen en de organisatie die dit vraagt te plannen. Ter ondersteuning heeft de
IB-er recent een overzicht uitgewerkt waarin de categorieën vanuit referentieniveau
1F staan en tevens de relatie gelegd naar waar het aangeboden wordt binnen onze
methode. Dit overzicht en de analyses nemen de leerkrachten en ik bij de uitvoering
van dit praktijkonderzoek als leidraad bij het bepalen van korte termijndoelen voor de
drie gekozen leerlingen. Van daaruit kijken we samen of de klassenorganisatie en
het leerstofaanbod daarop aangepast moet worden.
2.3 Instructie afstemmen op de onderwijsbehoefte
Het verbeteren van de instructie van leraren is de meest cruciale factor om betere
resultaten te bereiken (Vernooy, K., 2010).
Dit brengt mij tot de volgende vraag:
Welke competenties moeten leerkrachten ontwikkelen om tijdens de instructie af te
stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen die bij spelling minder presteren
dan volgens het OPP verwacht wordt om het leerrendement van de leerlingen te
verhogen?
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Voordat ik gerichte competenties kan bepalen, moet ik de volgende gebieden eerst
onderzoeken:
 Wat verstaan we onder onderwijsbehoeften?
 Adaptief onderwijs
 Wat is effectieve en kwalitatieve instructie?
Onderwijsbehoeften
Een onderwijsbehoefte is datgene dat een leerling nodig heeft om een bepaald doel
binnen een bepaalde periode voor een bepaald vakgebied te bereiken. Dit is onder te
verdelen in:
1. Instructiebehoefte: Welk (didactisch) doel streef je met een leerling na?
2. Ondersteuningsbehoefte: Wat heeft de leerling (extra) nodig om dit doel te halen?
Om goed te kunnen differentiëren dienen leerkrachten een goed inzicht te hebben in
de leerlijnen voor de verschillende vak- en vormingsgebieden. Om de
onderwijsbehoeften van leerlingen te bepalen kunnen gegevens uit diagnostisch
onderzoek en uit het leerlingvolgsysteem (methodegebonden- en CITO toetsen)
worden gebruikt. De kindkenmerken, werkhouding, thuissituatie en gegevens vanuit
observaties, gesprekken en het sociaal emotioneel volgsysteem geven meer inzicht
in de ondersteuningsbehoefte. Om onderwijsbehoeften te formuleren zijn een aantal
hulpzinnen ontwikkeld. (bijlage 1)
Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van een leerling is de indeling
instructie, interactie en klassenmanagement van belang.
Adaptief onderwijs
Adaptief onderwijs is in Nederland vanaf 1994 bekend geworden door het werk van
prof. dr. Luc Stevens. Een leerkracht die adaptief werkt stemt, zowel didactisch als
pedagogisch, beter af op drie basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie.
Deze basisbehoeften passen bij de drie onderdelen van het handelen van de
leerkracht: interactie, klassenmanagement en instructie/didactiek.

Effectieve en kwalitatieve instructie
Op de website van Educote lees ik dat leraren aangeven veel behoefte te hebben
aan ondersteuning bij de versterking van hun differentiatiecapaciteit. Differentiatie
kan worden omschreven als het bewust omgaan met verschillen tussen leerlingen in
de klas in instructie, in lesstof en in prestaties. De Onderwijsinspectie onderschrijft
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het belang van de didactiek. Een goede leraar geeft klassikaal interactief instructie
en differentieert daarbij naar oplossingswijzen van verschillend niveau.
Clijsen (2010) beschrijft de volgende indeling:
 Voor een leerling die zich niet conform de prognose ontwikkelt zoals in het OPP
staat beschreven dient in de leerlijn een minimum standaard aangegeven te worden.
 Benoem de onderwijsbehoeften van deze leerling en beschrijf in het groepsplan
welke doelen je voor deze leerling nastreeft voor de komende periode en wat de
leerling nodig heeft om deze doelen te bereiken.
Voor deze leerling gaat de leerkracht extra intensiveren:
 Verlengde instructie
 Aanpassingen in instructie
 Meer leertijd
 Extra leerstof
 Activerende werkvormen
 Aanpassingen in leeromgeving
 Pedagogische maatregelen om motivatie en werkhouding te
verbeteren
Toepassen van convergente differentiatie
Convergente differentiatie is erop gericht dat alle leerlingen minstens de gestelde
minimumdoelen voor de basisvaardigheden bereiken. In de praktijk betekent dit dat
alle leerlingen profiteren van de groepsinstructie. Door risicoleerlingen actief bij de
groepsinstructie te betrekken wordt ook deze instructie voor hen effectief. Tijdens de
verwerking wordt rekening gehouden met de verschillen tussen leerlingen. De goede
en gemiddelde leerlingen gaan dan zelfstandig of in duo’s aan het werk met
verdiepingsstof en zwakkere leerlingen krijgen verlengde, meer intensieve instructie
in een groepje van 3 – 5 kinderen, waar rekening wordt gehouden met hun
leerbehoeften en waar goed feedback gegeven kan worden. Meer onderwijstijd, in de
zin van instructie- en leertijd dan de gemiddelde leerlingen krijgen, is een must voor
de leerontwikkeling van risicoleerlingen. Het gevolg is dat risicoleerlingen beter gaan
functioneren en ook de voor hen noodzakelijke doelen, die voor alle leerlingen
gelden, gaan halen. (bijlage 2)
Derriks, M. e.a. (2002, p.182) onderscheiden in een rapport over omgaan met
cognitieve verschillen drie groepen competenties voor leerkrachten:
1) diagnostische en remediërende vaardigheden
Uitgaande van het standpunt dat zorgverbreding iets anders is dan (uitsluitend) extra
instructie door specialisten, heeft de leerkracht ook zelf diagnostische en
remediërende kennis en vaardigheden nodig en het vermogen individuele
handelingsplannen in te passen in lesopzetten.
2) organisatorische vaardigheden en klassenmanagement
Op het moment dat leerkrachten zorgverbreding moeten integreren is het
noodzakelijk het onderwijs zó te organiseren dat het mogelijk is gelijktijdig op
meerdere niveaus les te geven. Een belangrijke voorwaarde is dat
leerlingen leren een deel van de tijd, al dan niet in groepjes, zelfstandig te werken.
Een belangrijke voorwaarde is eveneens dat de leerkracht bereid en in staat is de
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lessen te plannen en voor te bereiden op basis van de kenmerken van de
leerlingen en daarbij ook een passende vorm van differentiatie kiest.
3) specifieke instructie- en interactievaardigheden
Om écht rekening te kunnen houden met verschillen zou het nodig zijn zodanig
interactief instructie te geven dat iedere leerling wordt aangesproken naar zijn eigen
mogelijkheden. Met name deze groep competenties eist veel kennis en inzicht met
betrekking tot de leerstof, leerprocessen en leerstijlen en vraagt ook om een
fijnmazig (vak)didactisch repertoire.
Uit onderzoek (Fletcher e.a., 2005) blijkt dat er weinig verschil is tussen hoe
leerlingen met een leerstoornis leren en leerlingen met emotionele of andere
problemen. Het is duidelijk dat de groep leerlingen die niet direct van optimale
instructie profiteert, misschien wel veel varieert in door individuele psychodiagnostiek
vastgestelde kindkenmerken, maar niet veel in benodigde didactische aanpak.
Uit onderzoek is eveneens bekend dat verschillen in prestaties bij technisch lezen,
maar ook bij rekenen, vooral toe te schrijven zijn aan de inrichting van de
onderwijsleeromgeving in plaats van aan verschillen tussen leerlingen (Houtveen
e.a., 2006 en Inspectie van het Onderwijs, 2009).
Effectiviteit van het onderwijs blijkt vooral afhankelijk te zijn van de kwaliteit van
instructie. Het aanbod van de leraar is cruciaal bij de leervorderingen van zijn
leerlingen (Slavin & Madden, 2000).
Schölvinck, M. e.a. (2011) beschrijven in hun onderzoek het belang van het geven
van effectief en kwalitatief onderwijs, ook voor risicoleerlingen. Leraren zijn op de
hoogte van de opbouw in de leerlijn en wanneer de kennis/vaardigheden van
leerlingen hiaten vertonen, weten zij hiermee om te gaan en kunnen zij op de
methoden of leerlijnen teruggrijpen. De methode is een middel dat eventueel te
vervangen is door een ander middel, als daarmee de kansen op het bereiken van het
doel voor die leerling waarschijnlijker wordt. (Schölvinck, e.a., 2011, p.36)
Betekenis van deze theorie voor mijn praktijkonderzoek:
Door oriëntatie op theorie is me opnieuw duidelijk geworden dat de leerkracht de
ingang is om hogere opbrengsten bij leerlingen te bereiken. In mijn optiek kan een
leerkracht pas optimaal aansluiten bij de onderwijsbehoeften van risicoleerlingen als
hij leerling-gegevens kan analyseren, deze omzetten naar korte termijndoelen en hier
de organisatie op kan aanpassen. Het is essentieel dat een leerkracht inzicht heeft in
de leerlijnen om flexibel met de leerstof om te kunnen gaan. Ik hoop dat na uitvoering
van dit onderzoek blijkt dat leerkrachten deze competenties bezitten of hebben
ontwikkeld. Wat mij bezig houdt is in hoeverre op het SBO gewerkt kan worden
volgens convergente differentiatie. Persoonlijk zie ik daar meer kracht dan het
werken met verschillende instructiegroepen. Het is dan wel van belang dat de
leerkracht een goed overzicht heeft van de instructie- en ondersteuningsbehoeften
van de leerlingen. Zo kan hij tijdens de groepsinstructie de leerlingen al op maat
aanspreken en verlengde en aangepaste instructie geven waar nodig. Dit kan onder
andere door het inzetten van activerende werkvormen. Samen met de leerkrachten
en IB wil ik de groepen bij spelling gaan clusteren volgens convergente differentiatie.
Als het inhoudelijke deel gepland is kunnen leerkrachten competenties die ze
bezitten inzetten of verder ontwikkelen binnen het klassenmanagement en handelen
naar de individuele leerling.
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2.4 Oplossingsgerichte begeleidercommunicatie
De basis voor oplossingsgericht coachen is gelegd door Insoo Kim Berg en Steve de
Shazer (1978). Als oplossingsgericht begeleider is het je taak om te zorgen dat de
ander ondersteund en aangemoedigd wordt om meer of beter gebruik te maken van
zijn eigen vaardigheden en capaciteiten.
Basisregels:
1. Als iets niet werkt, leer ervan en doe iets anders.
2. Als iets wel (of beter) werkt, doe er meer van.
3. Als iets blijkt te werken, leer het (van/aan) iemand anders.
In een interview zegt Insoo Kim Berg (2004) het volgende:
“It would be wrong to think that because it's simple it's also easy to do. People
confuse simple with easy. To be simple takes enormous discipline. Working
solution-focused is not easy at all, it is hard. First, there is the technique part.
This, you can learn. And then there is the art part. The art part is about what to
do when. That part is harder to learn.”
It takes two to tango. De zevenstappendans laat zien wat je kunt doen in interactie, is
vooruit en achteruit te dansen en niet alle pasjes hoeven binnen een situatie terug te
komen.

Fig. 2: De zevenstappendans

Hoe kan ik bereiken dat leerkrachten competenties ontwikkelen waarmee ze tijdens
de instructie af kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen die minder
presteren dan volgens het OPP verwacht wordt bij spelling door het gebruik van
oplossingsgerichte begeleidercommunicatie?
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In dit onderzoek richt ik me op het stellen van oplossingsgerichte vragen. Caufman
en van Dijk (2010) beschrijven de voordelen van het stellen van vragen ten opzichte
van het aandragen van zekerheden:
1. De begeleider stelt oplossingsgerichte vragen om collega’s te helpen om het
gesprek te leiden naar oplossingen.
2. Het stellen van vragen is een meer uitnodigende manier van communiceren
dan de deskundige uithangen.
3. Door goede vragen te stellen aan collega’s laat je zien dat je hun mening op
prijs stelt. Zo kun je de motivatie en het moreel van anderen versterken.
4. Door vragen te stellen voelt de ander zich eigenaar van de oplossingen. Dit
schept een band en een verantwoordelijkheid.
5. Vragen stellen helpt je om niet teveel over jezelf te praten. Het scherpt de
concentratie van je gesprekspartner.
6. Mensen zijn eerder geneigd te doen wat ze zelf hebben bedacht dan wat een
ander hen heeft voorgezegd.
Door het stellen van vragen open je een deur naar een specifiek referentiekader. Bij
de 10 categorieën die te onderscheiden zijn geef ik 1 voorbeeldvraag:
Verduidelijkingvragen
Continueringvragen
Doelstellende vragen
Veranderingsvragen
Differentiatievragen
(o.a. schaalvraag)
Vragen gericht op krachtbronnen
Uitzonderingsvragen

Toekomstgerichte vragen

Triangulaire of relationele vragen
Suggestieve vragen

Vertel eens hoe het er in jouw klas aan
toegaat?
Wat werkt al zo goed (in de klas)dat je
het wilt behouden?
Wat moeten we vandaag besproken
hebben om ervoor te zorgen dat dit
gesprek iets voor jou oplevert?
Waaraan hebben de leerlingen kunnen
merken dat er iets veranderd is?
Op een schaal van 0 tot 10, waarbij de 0
staat voor ‘niets opgelost’ en de 10 voor
‘maximale uitkomst’, waar sta jij nu dan?
Wat gaat nog steeds goed ondanks alle
problemen in die klas?
Heb je ooit een soortgelijk probleem
opgelost? Hoe heb je dat gedaan? En
daarna? Wat maakt dat het toen
soepeler liep dan nu?
Wat is de kleinste actie die je kunt
ondernemen om dichter bij je oplossing
te komen? En als je dat doel bereikt
hebt, wat zou dan het volgende stapje
zijn?
Waaraan zullen je collega’s merken dat
deze bijeenkomst zinvol is geweest?
En hoe gaat dat dan als je….? Zou het
helpen wanneer….?

Volgens Måhlberg en Sjöblom (2008) zit het specifieke karakter van een dialoog in
het stellen van creatieve vragen. Dit helpt collega’s om hun eigen doelen te
formuleren en hun natuurlijke nieuwsgierigheid en verlangen om te leren door middel
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van interactie te stimuleren. De kwaliteit van de vragen bepaalt de kwaliteit van de
antwoorden. Kenmerkend voor de oplossingsgerichte benadering is dat de
begeleider ook vragen stelt die de perspectieven van derden weergeven:
“Hoe zou deze leerling het willen hebben?” “Wat zeggen andere collega’s?”
“Wie zal het eerste opmerken dat er een verschil is?”
Betekenis van deze theorie voor mijn praktijkonderzoek:
In veel reflectieverslagen van vorig studiejaar schrijf ik dat ik wil leren hoe en
wanneer ik de juiste vragen kan stellen. In mijn vijfde trajectverslag heb ik mezelf als
leervraag gesteld: ‘Hoe kan ik inhoudelijk toevoegen met behoud van eigenaarschap
van de ander?’ met als doel om het (zelf)bewustzijn bij de ander te vergroten maar
wel zodanig dat de ontdekking van de ander blijft. Het is voor mij een logische stap
om binnen dit onderzoek oplossingsgericht coachen als uitgangspunt te nemen om
mijn begeleidercommunicatie mee uit te breiden. Ik wil graag een antwoord vinden
voor mezelf of het inzetten van punten vanuit oplossingsgericht coachen voldoende
is om competentieontwikkeling bij leerkrachten op gang te krijgen.
2.5 Reflectie ten aanzien van mijn literatuurstudie
Ik heb vanuit de literatuurstudie onderstaand schema gemaakt. Hierin geef ik, vanuit
de theorie, antwoord op mijn twee deelvragen:

a. Welke competenties moeten leerkrachten ontwikkelen om tijdens de instructie af te
stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen die minder presteren bij spelling dan
volgens het OPP verwacht wordt om het leerrendement van de leerlingen te verhogen?
b. Hoe kan ik bereiken dat leerkrachten competenties ontwikkelen waarmee ze tijdens de
instructie af kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen die minder presteren
dan volgens het OPP verwacht wordt bij spelling door het gebruik van oplossingsgerichte
begeleidercommunicatie?
(Risico)leerlingen:
Interactie /
relatie
Instructie /
competentie
Instructiebehoefte: wat?

Klassenmanage
ment/
autonomie
Ondersteuninsbehoefte: hoe?

Leerkrachten:

Begeleider:

- Zetten pedagogische
maatregelen in om motivatie
en werkhouding te verbeteren

- Gaat uit van positieve
verwachting

Krijgen instructie op
- Hebben inzicht in leerlijnen /
- Herkent ‘wat werkt’ gericht op
maat:
leerstofaanbod
competenties van de ander
o extra instructie - Kunnen vanuit het OPP (lange
o aanpassingen termijndoelen op basis van
in instructie
uitstroomperspectief) concrete
o extra leerstof
korte termijndoelen opstellen
waarbij ze rekening houden
met de hiaten
- Kunnen doelen uit de methode
afstemmen op referentieniveau
1F
Krijgen instructie op
- Geven instructie volgens
- Laat collega’s eigen doelen
maat:
convergente differentiatie:
stellen
o aanpassingen gelijktijdig op meerdere
- Stelt de juiste vragen op het
in
niveaus lesgeven
juiste moment  ruimte voor
leeromgeving - Geven interactieve instructie
nieuwe perspectieven en
o extra leertijd
aan hele groep differentiëren oplossingen
o activerende
naar oplossingswijze op
- Stelt oplossingsgerichte
werkvormen
verschillende niveaus
vragen tijdens begeleide
- Kunnen lessen plannen op
intervisie; dit leidt tot
basis van onderwijsbehoeften
samenwerking, wederzijdse
Voorwaarde:
van leerlingen
stimulering en ontwikkeling.
Leerlingen kunnen
- Kiezen een passende vorm
zelfstandig werken
van differentiatie / werkvormen
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Hoofdstuk 3: Onderzoeksmethodologie
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk geef ik een theoretische verantwoording van praktijkonderzoek en de
gekozen methodieken en instrumenten, ook ten aanzien van de validiteit en
betrouwbaarheid. Ik maak een korte beschouwing met betrekking tot de ethische
aspecten in mijn onderzoek. De volgende onderzoeksvraag staat in mijn
praktijkonderzoek centraal:
Ik wil competenties ontwikkelen bij leerkrachten waarmee ze tijdens de instructie af
kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen die minder presteren bij
spelling dan volgens het OPP verwacht wordt en de leerkrachten daarbij
oplossingsgericht coachen.
3.2 Onderzoeksmethodologie
Met mijn praktijkonderzoek wil ik een aspect van mijn eigen werk en praktijk
verbeteren. Actieonderzoek is hiervoor geschikt (Harinck, 2007).
Ponte (2002) definieert actieonderzoek als onderzoek dat gericht is op het eigen
handelen van de leraar en de situatie waarin dat handelen plaats vindt. Het
uiteindelijke doel is altijd een concrete verbetering van het eigen onderwijs. Als oude
ideeën nieuwe oplossingen in de weg staan moet je bij actieonderzoek je eigen
ideeën durven bekritiseren en ter discussie stellen (Senge, 1990).
Het belangrijkste doel dat ik met mijn onderzoek wil bereiken is het (zelf)bewustzijn
bij de leerkrachten ontwikkelen waardoor zij zichzelf verder kunnen
professionaliseren om een hogere kwaliteit van onderwijs te kunnen bieden.
Daarnaast ontwikkel ik mezelf verder in oplossingsgericht coachen, waarmee ik de
leerkrachten tot nieuwe inzichten breng waardoor hun competentiegevoel verhoogt.
In de uitvoering van dit onderzoek koppel ik het plan voor handelen aan het plan van
onderzoeken. De reflectie koppelt handelen en onderzoeken aan elkaar (Harinck,
2007, p. 50).
Om mijn doel te bereiken voer ik zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek uit.
Kwalitatief omdat het kleinschalig is, op één school met drie leerkrachten, en ik
onderzoek grotendeels in woorden. Ik verkrijg gegevens uit gesprekken met de
leerkrachten, begeleide intervisie en video interactie analyse (VIA). De kwalitatieve
gegevens heb ik volgbaar gemaakt door ze te verwerken in een schema en de
kernpunten eruit te halen. Ik voeg kwantitatieve elementen toe door een scoringslijst
in te laten vullen door leerkrachten. Deze resultaten geef ik weer in een diagram
(Kallenberg, 2007). Ook leveren de resultaten van de toetsen gemaakt door de drie
leerlingen bewijs voor mijn onderzoek. Dit zijn meetbare gegevens, omgezet in DLE,
wat kenmerkend is voor kwantitatief onderzoek.
3.3 Beschrijving van onderzoeksinstrumenten in relatie tot de
onderzoeksvragen
De hoofdvraag in mijn onderzoek heeft geleid tot onderzoeksvragen die hieronder
beschreven staan. Per vraag beschrijf ik welke onderzoeksinstrumenten ik gebruik
om bewijsvoering te kunnen leveren:
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a. Welke competenties moeten leerkrachten ontwikkelen om tijdens de instructie af te
stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen die bij spelling minder presteren
dan volgens het OPP verwacht wordt om het leerrendement van de leerlingen te
verhogen?
Om dit te onderzoeken maak ik gebruik van de volgende onderzoeksinstrumenten en
methodieken:
1. Schaalvragenlijst met leerkrachtcompetenties
2. Schaalvraag m.b.t. ontwikkeling van de leerkrachten.
3. Video interactie analyse
4. Gegevens Cito toets spelling
b. Hoe kan ik bereiken dat leerkrachten competenties ontwikkelen waarmee ze
tijdens de instructie af kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen die
minder presteren dan volgens het OPP verwacht wordt bij spelling door het gebruik
van oplossingsgerichte begeleidercommunicatie?
Om dit te onderzoeken maak ik gebruik van de volgende onderzoeksinstrumenten en
methodieken:
1. Analyse GROW-model
2. Video interactie analyse
3. Schaalvraag m.b.t. ervaring van begeleide intervisiebijeenkomsten
3.3.1 Schaalvragenlijst met leerkrachtcompetenties
Harinck (2006) omschrijft een vragenlijst (ook wel: enquête) als een schriftelijk
instrument, bedoeld om bij een brede groep personen nauwkeurige informatie te
verzamelen over de meest uiteenlopende onderwerpen.
De leerkrachten vullen alle drie de schaalvragenlijst over zichzelf in om zicht te
krijgen op welke competenties ze in welke mate beheersen. De lijst bestaat uit twaalf
competenties die van toepassing zijn op het afstemmen op de
ondersteuningsbehoefte van de leerling tijdens het geven van de instructie van
spellinglessen. De leerkrachten kiezen uit punt 4 t/m 12 één competentie waarin ze
zich de komende tijd verder gaan ontwikkelen. Deze gaan namelijk over het direct
handelen in de klas. Competentie 1 t/m 3 zijn van belang bij het goed kunnen
plannen van het spellingonderwijs.
Om te kunnen meten in hoeverre het competentiegevoel van de leerkrachten
gestegen is, vullen ze na de laatste bijeenkomst van begeleide intervisie de lijst weer
in. Ik heb ze gevraagd ook een korte toelichting te geven van de groei of ontdekking
bij elke competentie. Deze aanvullingen kan ik meenemen in de interpretatie van de
analyses bij hoofdstuk 4.
3.3.2 Schaalvraag
Voorafgaand aan elke intervisiebijeenkomst geven de leerkrachten zichzelf een cijfer
tussen 0 en 10 waarmee ze aangeven waar ze staan in hun ontwikkeling met
betrekking tot hun leervraag. Door hen daarbij gericht te laten nadenken over wat al
werkt en wat zij nodig vinden om een stap verder te komen wordt hun ontwikkeling
volgbaar. Met deze ‘beoordeling’ kunnen we ‘meten’ of ze vooruit gaan.
Met de schaalvraag die de leerkrachten invullen na elke intervisie wil ik zicht krijgen
op de mate waarin begeleide intervisie door de leerkrachten als zinvol wordt ervaren
voor de praktijk. Tevens wil ik de leerkrachten laten inzien dat ik als begeleider een
rol heb in de kwaliteit van de intervisies maar dat zij als leerkrachten hier ook een
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belangrijk aandeel in hebben. De schaalvraag is als volgt geformuleerd: Welk cijfer
geef je voor deze intervisie? Denk hierbij aan je eigen rol, de waarde voor de praktijk
en mijn rol als begeleider.
Alle leerkrachten geven mij een kracht en een kans mee zodat ik mijn eigen
ontwikkeling ook inzichtelijk kan maken. Daarmee pas ik ook triangulatie toe want
ontwikkeling van mijn professionaliteit komt niet alleen ten goede van mijzelf maar
ook van de leerkrachten en onze praktijk.
3.3.3 Gesprek of interview met leerkracht
Harinck (2006) omschrijft interview als een gesprek tussen twee personen met als
doel het verzamelen van informatie over een bepaald onderwerp.
Een paar dagen voor de eerste intervisiebijeenkomst, bespreek ik met de
leerkrachten individueel de eerste opname in de groep. We kijken naar de beelden
met de gekozen competentie als leidraad en komen zo tot een meer specifieke
leervraag binnen deze competentie. Dit dient als startvraag voor de eerste begeleide
intervisie. Dit zou je kunnen vergelijken met een intakegesprek bij een regulier SVIB
traject. We bekijken samen welk beeld ze in willen brengen met welke kijkvraag aan
de anderen. Het doel van dit gesprek is leerkrachten leren hun beeld te analyseren
zodat ze het voor de volgende twee bijeenkomsten zelf kunnen voorbereiden. Ze
kiezen een beeld van ongeveer twee minuten en zowel een kracht- als een
kansfragment. Een goed afgestemde leervraag en weten welke beelden ze in
moeten brengen, komt naar mijn mening de kwaliteit van de begeleide intervisie ten
goede. Een verslagje van deze gesprekken vind je in bijlage 3.
3.3.4 Begeleide intervisie en video interactie analyse
Heijkant & van der Wegen (2006) bediscussiëren het begrip ‘begeleiding’. Dit kan
een aantal uitgesproken betekenissen hebben. Is er iets mis? Kan de leerkracht het
niet zelf? Professionalisering lijkt in dit geval een betere term dan begeleiding. Het
duidt op het uitbreiden van professionele vaardigheden. Velen binnen de organisatie
komen dezelfde vragen en ontwikkelingen tegen. Ieder waardeert een leerkracht die
zich verder professionaliseert. Door samen met het team en groepen collega’s te
reflecteren krijgen leerkrachten zicht op eigen handelen en de effecten hiervan op
leerlingen. Het versterkt de gevoelens van competentie bij de leerkracht en heeft
daarmee een positief effect op het onderwijs aan de leerlingen.
Ik verwacht dat leerkrachten zich niet alleen professionaliseren in hun gekozen
competentie maar, door het meedenken over het proces van de anderen en de
samenhang in competenties, ook in de andere competenties. Door ervaringen te
delen, doen ze nieuwe ideeën op die ze toe kunnen passen in hun eigen handelen.
Of dit zo is blijkt na de tweede keer invullen van de scoringslijst.
Het formulier dat de leerkrachten invullen na elke bijeenkomst maakt dat ze zich
verantwoordelijk voelen voor hun eigen proces. Het laat ze gericht nadenken over
hun eigen ontwikkeling. (bijlage 4)
Door bij de VIA microanalyses te maken, kunnen we klein kijken wat het effect van
het nieuwe handelen van de leerkrachten is.
Zelf kan ik tijdens de begeleide intervisies mijn oplossingsgerichte
begeleidercommunicatie verder ontwikkelen. De beelden die ik maak tijdens de
intervisies analyseer ik om er achter te komen welke punten vanuit het
oplossingsgericht coachen ik inzet om competenties bij leerkrachten te ontwikkelen.
En ik wil graag een antwoord vinden voor mezelf of het inzetten van deze punten
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voldoende is om oplossingsgericht te kunnen coachen. Hebben leerkrachten daar
genoeg aan?
Voor het goed laten verlopen van de begeleide intervisie, zijn de volgende factoren
van belang (Sepers & Weltevrede, 2010):






Bij de indeling van de groepen rekening houden met de veiligheid voor alle
leerkrachten. Dit maakt het mogelijk dat er naar elkaar geluisterd wordt en
verschillen gerespecteerd worden.
De leervraag moet concreet en handelingsgericht zijn. Ondersteuning hierin
door de SVIB-begeleider is soms wenselijk.
Een groepsgrootte waarbij iedereen voldoende aan de beurt kan komen.
Een goede organisatie op schoolniveau (bv. tijdige planning van data, tijdstip,
aantal bijeenkomsten, samenstelling van de groep, duidelijkheid over de
prioriteit van de bijeenkomsten).
Bereidheid van de docenten om op deze manier intervisie vorm te geven; dit
geeft de motivatie waardoor een succesvol traject mogelijk is.

Hier haal ik aan extra informatie uit dat je als begeleider vooraf al betrokken kunt
worden bij het uitzoeken van de leervraag en de beelden. Dit kan ik af laten hangen
van de voorkeur van de inbrenger. Ik kies ervoor om één keer de beelden mee voor
te bereiden waarna de leerkrachten zelf de beelden en specifieke kijkvraag uit
kunnen zoeken om ze eigenaar te laten zijn van hun eigen proces. Een goed
afgestemde startvraag komt de kwaliteit van de begeleide intervisie ten goede.
3.4 Validiteit en betrouwbaarheid
In een powerpoint van een conferentie gegeven door de Hogeschool van Amsterdam
(Snoek, 2011) vind ik meer informatie over validiteit van praktijkonderzoek:
 Opbrengstvaliditeit: kwaliteit van de uitkomst voor de leraar en de school.
 Proces validiteit: het juist gebruik van geschikte onderzoeksmethodologie.
 Democratische validiteit: de kwaliteit van de betrokkenheid van verschillende
partijen in het onderzoek: leraren, ouders, leerlingen.
 Katalytische validiteit: de mate waarin het onderzoek leidt tot verandering en
transformatie in de schoolpraktijk.
 Dialogische validiteit: de mate waarin peer review gebruikt is om de kwaliteit
van het onderzoek te garanderen.
(Anderson & Herr, 1999)
In mijn onderzoek voldoe ik aan de opbrengstvaliditeit. De uitkomst is toepasbaar
voor mijn eigen praktijk maar het is niet generaliseerbaar naar andere praktijken. Het
heeft geleid tot verandering bij de drie leerkrachten en bij mij als begeleider. De
uitkomst van dit onderzoek bespreek ik met het zorgteam en de bedoeling is dat de
ontwikkeling schoolbreed wordt ingevoerd, waarmee het onderzoek ook voldoet aan
de katalytische validiteit. Uiteraard heb ik gebruik gemaakt van passende
onderzoeksmethodologie en instrumenten voor een zo goed mogelijk proces.
Een onderzoek is betrouwbaar wanneer het dezelfde resultaten oplevert als het op
precies dezelfde manier wordt herhaald (Kallenberg e.a., 2007).
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Het is bij mijn onderzoek echter niet mogelijk om hetzelfde onderzoek nog een keer
uit te voeren. Omdat het een actieonderzoek is, is de situatie meteen veranderd
tijdens het uitproberen van nieuwe ontdekkingen.
Om de betrouwbaarheid zoveel mogelijk te garanderen, werk ik met zorg transparant.
Dit doe ik door de fasen die ik doorloop in dit onderzoek te beschrijven en met de
leerkrachten die deelnemen te bespreken. Een aantal onderzoeksinstrumenten heb
ik twee of drie keer herhaald, zoals de scoringslijst en de schaalvraag, en ik heb
gebruik gemaakt van de Cito toets als begin- en eindmeting waardoor ik data verkrijg
die het effect van de competentieontwikkeling bij de leerkrachten op de leerlingresultaten meet.
Geregeld bespreek ik mijn bevindingen met ‘critical friends’ die ook werkzaam zijn in
mijn praktijk en laat hen mijn onderzoek tussentijds beoordelen. Zij kijken, net als bij
peer review, mee of het voldoende kwaliteit heeft, nieuwe inzichten bevat en of het
goed geschreven is. Om zoveel mogelijk uit de data te halen, heb ik hen gevraagd
om datgene dat ik al geanalyseerd en geïnterpreteerd had aan te vullen. Ik verzamel
en analyseer gegevens, verkregen uit verschillende onderzoeksinstrumenten, op
systematische wijze om de kwaliteit te waarborgen. Hierbij pas ik steeds triangulatie
toe, o.a. door verschillende theoretische bronnen naast elkaar te leggen en zo tot
mijn eigen inzichten te komen, welke ik heb verwerkt in een schema.
3.5 Ethische aspecten
Ethiek heeft een plaats in de reflectie op de kwaliteit van het persoonlijk handelen.
Ethiek geeft in die reflectie een aansporing hoe we zouden moeten handelen: het
goede bevorderen en het kwaad vermijden (Boerman, 2008).
Deze uitspraak sluit mooi aan bij wat ik beoog met de oplossingsgerichte
communicatie; uitgaan van het positieve en van kracht. Ik ben me ervan bewust dat
de leerkrachten zich vanuit eigen wil inzetten voor het slagen van mijn onderzoek. Ik
voel me verplicht om zorgvuldig om te gaan met alle gegevens die relevant zijn voor
mijn onderzoek en koppel resultaten tussentijds en achteraf terug aan hen en mijn
‘critical friends’. Voorafgaand aan de deelname aan mijn onderzoek heb ik met de
leerkrachten een tijdpad uitgezet waardoor het voor hen duidelijk is hoeveel tijd ze op
welk moment investeren. (bijlage 5)
Mijn opdracht is voortgekomen uit een gesprek met de directeur en van daaruit heb
ik een eigen onderzoeksvraag opgesteld. Uiteraard heb ik alle data die ik verzameld
heb, gebruikt om tot een compleet antwoord op mijn onderzoeksvragen te komen. De
uitkomst en aanbevelingen voor de praktijk die voortkomen uit mijn onderzoek
bespreek ik in het zorgteam op school. Voordat ik het daar presenteer, bespreek ik
het eerst met de drie leerkrachten. Vervolgens wil ik met collega’s van het Expertise
Centrum mijn bevindingen verder ontwikkelen om het onder andere in de vorm van
een workshop te presenteren aan het werkveld.
Om de privacy van de leerkrachten en leerlingen te waarborgen heb ik geen namen
of andere herkenbare details genoemd.
In het volgende hoofdstuk analyseer en interpreteer ik de data die het inzetten van
de onderzoeksinstrumenten hebben opgeleverd.
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Hoofdstuk 4: Dataverzameling, -analyse & interpretatie
4.1 onderzoeksvragen en dataverzameling
In dit hoofdstuk presenteer ik de data die mijn onderzoek heeft opgeleverd. Het
belangrijkste doel dat ik wil bereiken is het ontwikkelen van (zelf)bewustzijn bij de
leerkrachten waardoor zij zichzelf verder kunnen professionaliseren om een hogere
kwaliteit van onderwijs te kunnen bieden. Dit wil ik bereiken door inzet van
oplossingsgerichte begeleidercommunicatie.
Ik analyseer en interpreteer de data, waarvan ik een aantal om heb gezet in tabellen
en grafieken, om een antwoord te krijgen op mijn onderzoeksvraag:
Ik wil competenties ontwikkelen bij leerkrachten waarmee ze tijdens de instructie af
kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen die minder presteren dan
volgens het OPP verwacht wordt bij spelling en de leerkrachten daarbij
oplossingsgericht coachen.
In de paragrafen 4.2, 4.3, 4.4.1 en 4.5 geef ik antwoord op mijn eerste deelvraag:
a. Welke competenties moeten leerkrachten ontwikkelen om tijdens de instructie af te
stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen die minder presteren dan volgens
het OPP verwacht wordt bij spelling om het leerrendement van de leerlingen te
verhogen?
Om bewijsvoering te leveren maak ik gebruik van de volgende methodieken:
1. Schaalvragenlijst met leerkrachtcompetenties
2. Schaalvraag m.b.t. ontwikkeling van de leerkrachten
3. Video interactie analyse
4. Gegevens Cito toets spelling
In de paragrafen 4.3 en 4.4.2 geef ik antwoord op mijn tweede deelvraag:
b. Hoe kan ik bereiken dat leerkrachten competenties ontwikkelen waarmee ze
tijdens de instructie af kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen die
minder presteren dan volgens het OPP verwacht wordt bij spelling door het gebruik
van oplossingsgerichte begeleidercommunicatie?
Om bewijsvoering te leveren maak ik gebruik van de volgende methodieken:
1. Analyse GROW-model
2. Video interactie analyse
3. Schaalvraag m.b.t. ervaring van begeleide intervisiebijeenkomsten
Bij de analyses en interpretaties gebruik ik de afkortingen voor leerkracht (lk), leerling
(ll) en begeleide intervisie (b.i.).
4.2 Schaalvragenlijst bevorderen professioneel handelen
Doel van de schaalvragenlijst:
De drie leerkrachten hebben voorafgaand aan het onderzoek onderstaande
schaalvragenlijst ingevuld. We krijgen zicht op de beginsituatie in competenties
waarin de leerkrachten zich verder kunnen professionaliseren met betrekking tot het
afstemmen op de onderwijsbehoefte van de leerling tijdens de instructie van een
spellingles. Vanuit deze lijst hebben zij een keuze gemaakt voor een te ontwikkelen
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competentie waarbij ik ze tijdens 3 intervisiemomenten begeleid. Na de laatste
begeleide intervisie scoren de leerkrachten nog een keer deze lijst om zicht te krijgen
op de ontwikkelde competenties. Ze schrijven kort een toelichting van de groei of
ontdekking per competentie. Dit neem ik, waar nodig, mee in mijn interpretaties.
(bijlage 6)
Bij het verwerken van de data ben ik erachter gekomen dat deze vragenlijst
meerdere competenties heeft binnen één scoringsmogelijkheid. Het is nu een
ontwikkelingsinstrument waarmee ik de mate van ontwikkeling die de leerkrachten
doormaken kan meten. Ik meet hiermee vooral de beleving van de leerkrachten. Om
specifieke kennis en kunde te meten moet deze lijst concreter worden gemaakt naar
pedagogisch weten en kunnen en didactisch weten en kunnen.
De schaalvragenlijst is opgebouwd in een vierpuntschaal:
1 = kan ik onvoldoende
3 = kan ik voldoende
2 = kan ik matig
4 = kan ik goed
lk 1=groen, lk 2=rood en lk 3=blauw.
a = score vooraf
b = score na 3 begeleide intervisies

Leer- ‘kracht’ competenties m.b.t.
afstemmen op de onderwijsbehoefte van de
leerling tijdens instructie van
spellinglessen:
1. Ik heb inzicht in de leerlijn spelling.
2. Op basis van verzamelde gegevens kan ik vaststellen
welke doelen voor deze leerling de komende periode
wenselijk en haalbaar zijn (zone naaste ontwikkeling).
3. Ik kan vaststellen welke instructie, aanpak, leeromgeving
en pedagogische maatregelen nodig zijn om de gestelde
doelen te bereiken.
4. Ik kan maatregelen in het klassenmanagement nemen
om de gekozen organisatie in de klas uit te kunnen
voeren en effectief instructie en begeleiding op maat te
geven.
5. Ik houd rekening met verschillen in ondersteuning- en
instructiebehoeften van leerlingen om te kunnen komen
tot autonomie.
6. Ik creëer tijd en ruimte om zelfstandig te kunnen werken
waardoor ik verlengde instructie kan geven aan
leerlingen die dat nodig hebben en help deze leerlingen
van daaruit naar het zelfstandig verwerken van de taak.
7. Ik werk met visuele ondersteuning: b.v. instructiekaarten,
zelfinstruerend materiaal, handelingswijzers etc.
8. Ik ontlok probleemoplossend vermogen van leerlingen
i.p.v. oplossingen voor ze te bedenken.

1

1a
2a

3a

2

3b

1a

3a
3a

2a
1a
2a

1a

3a

2a
1a
2b
3b
1b
3b

3

1b
2b
3a
1a-1b
2a
3b
2a-2b
3b
1a-1b
2b
3b
1b
2b
3a-3b
1b
2b
3a

4

2b
1b

3b

1b
2a
2a
3a

1a
2b
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9. Ik daag leerlingen uit om de optimale cognitieve uitdaging
te pakken, binnen hun eigen bereik.
10. Ik laat leerlingen reflecteren op hun eigen (taak)gedrag
en bevorder dat ze successen aan hun eigen
inspanningen toeschrijven.
11. Ik controleer niet steeds of alles goed gaat als leerlingen
zelfstandig (ver)werken; ik laat de leerlingen los en
vertrouw op een goed verloop.
12. Ik gebruik samenwerkende leervormen / werkvormen
waarbij leerlingen van elkaar leren.

1a
2a
3a-3b
1b
3a
1a-1b
1a
2a

1b
2b
1a
2a
3b
3a-3b
1b
3a-3b

2b
2a-2b
2b

Bovenstaande lijst heb ik verwerkt in een tabel. Competentie 1, 2 en 3 zijn
bekwaamheidseisen. Dit heb ik verwerkt in een aparte tabel omdat de ondersteuning
die ik geboden heb bij het ontwikkelen van deze competenties vooraf ging aan de
start van de begeleide intervisies. Om deze competenties te ontwikkelen hebben de
we samen de analyses van de spellingtoetsen omgezet naar korte termijndoelen. We
hebben dit tegelijkertijd gedaan zodat we elkaar konden ondersteunen omdat we
voor het eerst de referentieniveaus van spelling erbij gebruikten. Daarnaast kregen
de leerkrachten op deze manier inzicht in het aanbod in de andere groepen waardoor
ze meer zicht kregen op de leerlijn. Dit hebben we als voorwerk gedaan maar is wel
van belang voor de uitkomst in mijn onderzoek. (bijlage 7)
Uitkomsten scoringslijst competentie 1 t/m 3 omgezet in een tabel:
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Analyse competentie 1 t/m 3:
- Lk 1 en 2 scoorden onvoldoende op inzicht van de leerlijn spelling. Zij zijn gegroeid
naar voldoende. Lk 3 scoorde zichzelf voldoende maar achteraf terug naar matig.
- Lk 2 en 3 zijn gegroeid in het kunnen vaststellen van korte termijndoelen.
Bij lk 1 is dit voldoende gebleven.
- Lk 1 en 3 zijn gegroeid in het kunnen vaststellen van instructie, aanpak,
leeromgeving en pedagogische maatregelen om de gestelde doelen te bereiken.
Bij lk 2 is dit voldoende gebleven.
- Leerkracht 1, 2 en 3 hebben allemaal op 2 van de 3 competenties groei ervaren.
Dat is ruim 66 %.
Interpretatie competentie 1 t/m 3:
Samen maken van analyses van spellingtoetsen en deze omzetten naar korte
termijndoelen maakt dat lk’n meer inzicht in de leerlijn krijgen, haalbare doelen
kunnen stellen voor een ll en het klassenmanagement daar op aan kunnen passen.
Lk 3 merkte dat ze minder inzicht in de leerlijn had dan ze vooraf dacht. Ik
interpreteer dit als ontwikkeling. Zij heeft ervaren dat juist ook in de bovenbouw deze
kennis essentieel is om terug te kunnen pakken op eerder aangeboden leerstof. Lk 2
en 3 hebben ervaren dat ze niet les na les uit de methode af hoeven te werken maar
dat het grootste leerrendement van de kinderen uit hun instructie komt. Zij kunnen
instructie op maat geven omdat ze weten welke korte termijndoelen de ll’n moeten
halen. Zij durven de leerstof daar nu op aan te laten sluiten. Lk 1 staat met haar
groep nog aan het begin van het spellingonderwijs en heeft nog een beperkt aantal
categorieën om aan te bieden. Het vaststellen van de korte termijndoelen en geven
van instructie op maat is dan minder complex dan bij de andere 2 lk’n. Lk 1 heeft wel
ervaren dat de grootste leerwinst uit de instructie komt en dat verwerkingsopdrachten
hieraan ondergeschikt zijn. Het kostte alle lk’n schakelen om verwerkingsopdrachten
niet meer als leidraad te nemen.
Ik heb de lk’n gevraagd om voor begeleide intervisie een keuze te maken uit
competentie 4 tot en met 12:
Competentie lk 1: Ik creëer tijd en ruimte om zelfstandig te kunnen werken waardoor
ik verlengde instructie kan geven aan leerlingen die dat nodig hebben en help deze
leerlingen van daaruit naar het zelfstandig verwerken van de taak.
Competentie lk 2: Ik creëer tijd en ruimte om zelfstandig te kunnen werken waardoor
ik verlengde instructie kan geven aan leerlingen die dat nodig hebben en help deze
leerlingen van daaruit naar het zelfstandig verwerken van de taak. Ik gebruik hiervoor
samenwerkende leer- en werkvormen waarbij leerlingen van elkaar leren.
Competentie lk 3: Ik kan maatregelen in het klassenmanagement nemen om de
gekozen organisatie in de klas uit te kunnen voeren en effectief instructie en
begeleiding op maat te geven.
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Uitkomsten schaalvragenlijst competentie 4 t/m 12 omgezet in een tabel:

Analyse competentie 4 t/m 12:
- Alle lk’n zijn gegroeid op de gekozen competentie.
- Alle lk’n ervaren groei bij meerdere competenties: zie tabel.
- Alle lk’n hebben een competentie gekozen gericht op het klassenmanagement.
- Alle lk’n ervaren groei op competentie 6: verlengde instructie.
- Geen van de lk’n ervaart groei bij competentie 11: het durven loslaten van ll’n.
- Twee van de drie lk’n ervaren de grootste groei op competentie 1, 3 en 9.
- Alle lk’n scoren zichzelf vooraf matig op competentie 9; ll’n uitdagen de cognitieve
uitdaging te pakken. Ze hebben deze niet als ontwikkelcompetentie gekozen.
- Bij competentie 8 hebben 2 van de 3 lk’n zichzelf de tweede keer een lagere score
gegeven dan de eerste keer. Alleen lk 2 is hierin gegroeid.
Interpretatie competentie 4 t/m 12:
B.i. met beeld heeft ervoor gezorgd dat lk’n niet alleen groei ervaren in de gekozen
competentie maar dit zorgt ook voor groei in competentiebeleving- en ontwikkeling
op andere competenties. De lk’n geven in hun toelichting op de tweede keer invullen
van de schaalvragenlijst aan dat het belang van meerdere competenties door het
bekijken van de beelden duidelijk is geworden. Dit heeft o.a. bij competentie 8 bij lk 1
en 3 voor een daling in competentiegevoel gezorgd. Ze hebben op beeld gezien dat
ze sneller oplossingen voor de kinderen bedenken dan ze zelf dachten. Doordat ze
zich hier nu bewust van zijn, kan er professionalisering op gang komen.
Alle lk’n kiezen voor een competentie die gericht is op klassenmanagement als de
keus bij hen ligt. Mijn optiek is dat zij eerst willen zorgen dat de voorwaardelijke sfeer
en organisatie zo optimaal mogelijk is om zich vervolgens te richten op de inhoud en
dan op de ontwikkeling van de individuele ll. De vraag is of lk’n zichzelf eerst zouden
ontwikkelen in competentie 1 t/m 3 als ik deze volgorde niet voor ze had bepaald. Ik
denk dat de directie en IB hier een sturende rol in moet nemen. Zelf moet ik er in de
toekomst bij het begeleiden ook alert op blijven om hiermee te starten. Meer
(vak)inhoudelijke kennis  meer grip op de leerstof en ontwikkeling van ll’n  beter
aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de ll’n  vergroot gevoel van competentie bij
de lk’n  ll’n durven loslaten  hogere didactische leerling-resultaten
Op schoolniveau is meervoudige intelligentie en werken met (coöperatieve)
werkvormen dit jaar een speerpunt. Lk 2 heeft dit actief betrokken bij haar te
ontwikkelen competentie. Lk 1 en 3 zijn door het zien van de beelden bij de b.i.
enthousiast geworden om ook werkvormen te proberen waarbij lk 1 groei in
competentie laat zien.
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De lk’n ervaren allemaal dat ze door convergent te werken meer tijd en ruimte
creëren om verlengde instructie te kunnen geven (zie punt 3 en 6). Uitzetten van
korte termijndoelen zorgt voor zicht op specifieke onderwijsbehoeften van de
gekozen ll, waardoor ze tijdens de (groeps)instructie beter kunnen afstemmen op de
onderwijsbehoeften. Lk 1 en 2 kunnen nu beter afstemmen op deze ll’n om de
cognitieve uitdaging te pakken (punt 9). Lk 3 ervaart hierin geen groei en geeft als
toelichting dat ze meer inzicht in de leerlijn wil krijgen om goed te kunnen
differentiëren in de leerstof. De stap naar toekomen aan de ondersteuningsbehoefte
van de individuele zorgleerling is vooral gemaakt tijdens de laatste intervisie en dus
nog in ontwikkeling.
De uitkomsten in een tabel
Voor de pijl staat hoeveel keer de leerkrachten zich een onvoldoende, matig,
voldoende en goed scoorden voorafgaand aan de begeleide intervisies. Achter de pijl
staat de score na de derde bijeenkomst.
Lk 1
Lk 2
Lk 3

1: onvoldoende
20
10
40

2: matig
62
51
24

3: voldoende
36
55
67

4: goed
12
16
01

Voor
50% m
40% m,v
50% v

Na
50% v
50% v, g
55% v

Analyse:
- Lk 3 gaf zich vooraf bij vier van de twaalf competenties, dus 25 procent,
een onvoldoende. Na de laatste b.i. scoort ze geen onvoldoende meer en
25 procent matig. Zij scoorde zichzelf geen goed vooraf en één goed achteraf.
- Geen van de lk’n ervaart achteraf nog een competentie als onvoldoende.
- Lk 2 heeft de grootste groei ervaren.
Interpretatie:
De inzet van b.i. met beeld en samen uitzetten van korte termijndoelen zorgt voor
groei in competentiebeleving.
De lk’n hebben allemaal gekozen voor één te ontwikkelen competentie maar door dit
samen te bespreken en te kijken naar beelden van elkaar zijn ze op meerdere
competenties gegroeid. Ik kan ook concluderen dat groei in de ene competentie zorgt
voor groei bij de andere competenties.
4.3 Analyse en interpretatie schaalvraag na begeleide intervisiebijeenkomsten
Met de schaalvraag wil ik zicht krijgen op de mate waarin begeleide intervisie door de
leerkrachten als zinvol wordt ervaren voor de praktijk. Tevens wil ik de leerkrachten
ermee laten inzien dat ik als begeleider een rol heb in de kwaliteit van de intervisies
en dat zij hier ook een belangrijk aandeel in hebben. Alle leerkrachten geven mij een
kracht en een kans mee zodat ik mijn eigen ontwikkeling ook volgbaar inzichtelijk kan
maken. Daarmee pas ik triangulatie toe want groei in mijn begeleidercommunicatie
komt de competentieontwikkeling bij leerkrachten ten goede en heeft dus ook waarde
voor onze praktijk.
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De schaalvraag is als volgt geformuleerd: Welk cijfer geef je voor deze intervisie?
Denk hierbij aan je eigen rol, de waarde voor de praktijk en mijn rol als begeleider.
Ik heb de volgende beoordelingschaal gemaakt:
0-5 onvoldoende
8-9 goed
6-7 voldoende
10 uitstekend
In het onderstaande schema is te zien welk cijfer de leerkrachten hebben gegeven
voor de begeleide intervisie en wat ze als kracht en kans hebben ervaren met
betrekking tot die bijeenkomst en mijn begeleidercommunicatie.
Lk 1:
B.I. 1

Begeleide intervisie

Begeleidercommunicatie

+ Open sfeer en goede betrokkenheid
+ Goede bruikbare tips

+ Goed doorvragen
+ Je laat ons zelf nadenken
+ Rustig en oprecht om mee samen te werken
+ Je kunt veel van haar leren

Cijfer:

Δ Alle beelden op één stick
Δ Materialen om te gebruiken in de lessen
+ We stellen elkaar duidelijke vragen
+ Alle beelden op 1 stick
+ Eerst top en daarna tip werkt snel.

Δ Ons ruimte geven dingen zelf te regelen, al
is dit wel fijn.
+ Doorvragen om verduidelijking
+ Meedenken in oplossingen is erg prettig.
+ Je laat ons zelf denken over een oplossing.
Δ Blijf je eigen doel voor ogen zien.

B.I. 3
Cijfer:

Δ Nog meer praktische voorbeelden
Δ Duidelijke tijd bewaking
+ Veel doelen besproken en ideeën
uitgewisseld

+ Bruikbare tips gericht op competentie.
+ Open sfeer verhoogt de leerwinst.

+ Je laat ons ideeën voor elkaar verwoorden
waardoor wij tot oplossingen komen.
+ Je stelt verduidelijkingvragen of geeft een
nieuw impuls wat ons laat nadenken.

Δ Werkvormen, ideeën etc. aanreiken.
Δ Materialen meenemen die te gebruiken
zijn in de lessen.
Δ Tijd beter bewaken.
+ Door de beelden had ik zelf een goed
beeld van mijn tips, tops en leerpunten.
+ Ik heb aanvullingen gekregen van de
anderen  ontwikkeling uitbreiden.

Δ Je denkt breder mee dan over de gekozen
leerling. Wij vinden dit fijn, is dit voor jou
haalbaar?

Cijfer:

7

B.I. 2

8
8

Lk 2:
B.I. 1

Cijfer:

8

B.I. 2
Cijfer:

8

B.I. 3
Cijfer:

8

Δ Veel praktische tips, voorbeelden, les
ideeën, werkvormen e.d. aangereikt krijgen.
+ Mijn ontdekking te kijken welke
coöperatieve werkvormen geschikt zijn voor
je groep en doel.
+ Checken of kinderen met gezicht naar het
bord zitten.
+ Nu zicht op effectiviteit van de les.

+ Je bedenkt geen oplossingen maar laat
deze ons zelf bedenken d.m.v. de
vraagstelling.

+ Meedenken over onze inbreng.
+ Je stelt verdiepingsvragen  wij komen zelf
tot een oplossing.
+ Je leert ons situaties beter analyseren.
Δ We horen vanuit jouw expertise ideeën
waarmee wij vooruit kunnen. Jij zegt dat je dit
eigenlijk niet wil maar dat is juist waardevol!
+ Je geeft inzicht in onze ontwikkelpunten.
+ Nadruk op onze sterke kanten.
+ Koppeling tussen leerpunten leerkrachten.
+ Je zorgt voor een prettige en veilige sfeer.
+ Koppeling tussen actuele ontwikkelingen op
school en onze ontwikkeling.

Δ Vooraf beeld van de anderen bekijken.
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Lk 3:
B.I. 1

Cijfer:

8

B.I. 2
Cijfer:

8

B.I. 3
Cijfer:

8,5

+ Fijn groepsgevoel voor kijken naar elkaar
en onszelf bloot te geven.
+ Tops en tips horen  nieuwe ideeën.

+ Herhalen van onze vraagstelling
+ Ons laten denken, als laatste jouw positieve
insteek en tips.

Δ Vooraf beeld van de anderen bekijken

Δ Stuur mij bij als ik het over de groep als
geheel heb. Dit kost je meer tijd.
+ Jij kijkt eerst positief, wat gaat er al goed.
+ Je laat ons werkpunten kiezen.
+ Je laat iedereen in zijn waarde en op eigen
tempo leren.
+ Je benoemt mijn blinde vlek en geeft mij
ruimte om hier zelf over na te denken.
+ Je benoemt dat ik meer los moet laten en
laat me zien wat de winst kan zijn.
+ Uitgaan van onze krachten.
+ Zelf tot de conclusie laten komen hoe we
iets kunnen aanpakken.
+ Door je vragen ontdekte ik dat ik zelf moet
weten hoe de leerlijn/categorie in elkaar zit.
+ Ruimte te ontwikkelen in ons eigen tempo.
+ Je komt met goede tips.

+ Veilige omgeving
+ Elkaar de ruimte geven om over dingen
na te denken.

+ Ik voel me op mijn gemak in de groep
+ Je wordt in je eigen waarde gelaten
+ Door vragen te stellen leer je ons zelf
probleemoplossend te laten werken.

Δ Vooraf beeld van de anderen bekijken
Δ Nu werken aan werkpunten. Na
zomervakantie weer een intervisie.
Δ 1 lijn school in aanbieden categorieën.

Analyse begeleide intervisie:
- Lk’n geven een hoge startwaardering voor de eerste b.i. Daarna zijn de
waarderingen gelijk gebleven of gestegen: lk 1: 7  8, lk 2: 8, lk 3: 8 8½.
- Sleutelwoorden in krachten: open sfeer, bruikbare tips, uitbreiden ontwikkeling door
elkaar feedback geven, ideeën uitwisselen.
- Sleutelwoorden in kansen: vooraf beelden van elkaar bekijken, praktische tips en
materialen aanreiken, tijd bewaken (b.i. 1 en 2).
- Lk 1 noemt vooral praktische krachten en kansen. Bij lk 2 zijn deze gericht op de
inhoud van haar leervraag en bij lk 3 vooral op een veilige sfeer tijdens de b.i.
- Lk’n benoemen de waarde voor de praktijk en de beleving van het verloop van de
b.i. Ze noemen geen punten met betrekking tot hun eigen rol.
Interpretatie begeleide intervisie:
Gezien de hoge waarderingen voor de intervisiebijeenkomsten kan ik interpreteren
dat deze drie lk’n b.i. met beeld als waardevol middel zien om hun competenties te
vergroten. De stijging van de bijeenkomsten bij lk 1 en 3 kan betekenen dat zij het
effect van het inzetten van de kansen tijdens de volgende intervisie, als positief
ervaren. Lk 2 beoordeelt alle bijeenkomsten met een 8. Gezien de hoge waardering,
met daarnaast de groei in haar eigen ontwikkeling, mag ik stellen dat de manier
waarop de b.i. vorm gegeven is aansluit bij wat zij nodig heeft om tot ontwikkeling te
komen. De lk’n hebben hun eigen rol niet in de krachten en kansen meegenomen. Zij
hebben echter alle bijeenkomsten inzet getoond en zich interactief opgesteld. Dit
heeft zeker bijgedragen aan de hoge kwaliteit van de bijeenkomsten. De reden dat
ze hun eigen rol niet hebben meegenomen kan zijn dat ik ze er niet extra op
gewezen heb of dat ze de eigen manier van inbrengen vanzelfsprekend vinden.
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De data uit dit schema gericht op mijn begeleidercommunicatie verwerk ik bij de
analyse en interpretatie in paragraaf 4.4.2.
4.4 Analyse en interpretatie van de competentieontwikkeling
Vanuit de schaalvragenlijst zijn de leerkrachten tot een nog te ontwikkelen
competentie gekomen. Na het bekijken van de eerste opname samen met mij zijn we
binnen deze competentie gekomen tot een individuele leervraag voor b.i.
Leervragen leerkrachten:
Leervraag leerkracht 1: Hoe en wanneer ga ik werken met hiaten en extra instructie
en wat ga ik doen tijdens die extra instructie (werkvormen)?
Leervraag leerkracht 2: Welke werkvormen kan ik op welke manier inzetten zodat
alle kinderen effectief instructie op inhoud kunnen krijgen?
Leervraag leerkracht 3: Hoe kan ik een zo goed mogelijk klassenmanagement
aanbieden door de instructie zo goed mogelijk af te stemmen op onderwijsbehoeften
van de kinderen en dus van beide groepen?
Leervraag begeleider: Welke punten uit oplossingsgericht begeleiden doen ertoe en
is dit voor mij voldoende tijdens de begeleide intervisies of vul ik dit aan met andere
technieken?
De leerkrachten hebben zichzelf na het bekijken van de opname, voorafgaand aan
de intervisies, een cijfer gegeven waarmee ze hun eigen ontwikkeling omzetten in
een score. In het schema is van links naar rechts informatie over elke bijeenkomst te
lezen en van boven naar beneden zie je de ontwikkeling per leerkracht en van mij als
begeleider.
+ kracht, aangegeven door de groepsleden en bij begeleider aangevuld door mijzelf
Δ kans, gekozen door de leerkracht of begeleider zelf
Leerkracht 1
Cijfer : 4

Bijeenkomst 1

+ Wijst aan
+ Betrokkenheid
+ Groepsinstructie
stap voor stap
Δ Extra instructie
(clusteren)
ΔSpellingspiekboek

Leerkracht 2
Cijfer : 5

+ Kinderen kunnen
wachten
+ Betrokkenheid
+ Zachte stem
+ Kinderen zijn
taakgericht
+ Instructie op inhoud
+ Doel is duidelijk
+ Visueel ondersteunt
Δ Groep anders
clusteren
Δ Gebruik maken
van sterke leerlingen
Δ Maatjes werken

Leerkracht 3
Cijfer : 6

+ Het is duidelijk
welke instructie
(hiaten) kinderen
nodig hebben.
+ Rust, samenwerken
+ Groepsinstructie
visueel ondersteund
+ Instructie op inhoud
Δ Maatjes werken
Δ Werken in 1 groep
Δ Verlengde
instructie met
categoriewoorden.
Δ 5 woorden dictee
aanpassen op hiaten.

Begeleider
+ Goed luisteren
+ Doorvragen /
oplossingsgerichte
vragen stellen.
Δ Richten op de
gekozen leerling.
Δ Vragen stellen uit
oplossingsgericht
werken tijdens de fase
van onderzoeken (tips
uitwisselen en komen
tot actiepunten).
Δ Inhoudelijk
toevoegen als laatste
persoon tijdens tips
uitwisselen.
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Leerkracht 1
Cijfer : 5

Bijeenkomst 3

Bijeenkomst 2

+ Betrokkenheid
+ Goed overzicht op
de groep
+ Doel is duidelijk
+ Extra instructie
Δ Post-it op tafel
waar ll 1 categoriewoord bij andere
vakken opschrijft.
Δ Ll 1 visueel
ondersteunen door
zelf maken van een
tekening / ‘onthoud
woord’.
Δ Werkvorm vanuit
coöperatief leren bij
groepsinstructie.

Leerkracht 2
Cijfer : 7
+ convergente
differentiatie
+ maatjes werken;
zwakkere met
sterkere ll.
+ werkvorm; dictee
+ na 5-woordendictee
weinig instructie
nodig voor werkboek.
Δ andere werkvorm
koppelen aan
groepsinstructie i.p.v.
5-woordendictee.

Leerkracht 3
Cijfer : 7
+ Rust en aandacht

+ Iedereen werkt.
+ Goede
voorwaarden om aan
instructietafel te
werken.

Δ Ll meer zelf laten
doen, actievere
deelname aan
instructietafel.
Δ Beurt rondspelen.
Δ Visueel maken

Begeleider
+ Microanalyse
inzetten.
+ Oplossingsgerichte
vragen stellen.
+ Inhoudelijk
toevoegen als laatste.
+ Uitgaan van kracht.
Δ Richten op de
leerling.

Leerkracht 1
Cijfer : 7

Leerkracht 2
Cijfer : 7

Leerkracht 3
Cijfer : 7

Begeleider

+ Post-it op tafel
waar ll 1 categoriewoord bij andere
vakken opschrijft.
+ Ll 1 mag zichzelf
visueel ondersteunen

+ Dicteevorm
+ Woordweb
+ Zoek mijn systeem

+ Actievere deelname
van de leerlingen
+ Goede werksfeer /
betrokkenheid

+ Meer gericht op ll
+ Ontwikkeling lk’n
verbreden door
bespreken hoe hun
traject zich verhoudt
tot schoolontwikkeling
+ Bewust ruimte geven
aan lk’n die vragen
stellen overnemen
+ Voorstel individueel
vervolgtraject lk 3

Δ Analyseren hiaten
alle leerlingen
Δ Meer leerlingen
post-it op tafel
Δ Categorie op bord,
week lang aanvullen
Δ Ll 1 maatje voor
andere ll’n

Δ Andere
coöperatieve
werkvormen
proberen
Δ Na werkvorm
klassikaal
terugkoppelen

Δ Visueel maken
Δ Beurt rondspelen
Δ Leerkracht verdiept
zich in leerstof/leerlijn
Δ Instructie meer op
inhoud op niveau en
stap voor stap
uitbouwen

Δ Nadenken over
vooraf laten bekijken
van elkaars beelden

4.4.1 Analyse en interpretatie competentieontwikkeling van de leerkrachten
Analyse competentieontwikkeling van de leerkrachten:
- Sleutelwoorden kracht: leerlingen zijn betrokken en taakgericht, instructie wordt
visueel ondersteund, instructie op inhoud.
- Sleutelwoorden kans: Inzetten van coöperatieve werkvormen, verlengde instructie
en het werken met maatjes.
- De krachten en kansen zijn elke bijeenkomst meer specifiek gericht op de leervraag
van de individuele leerkrachten.
- De kansen van lk 1 waren vanaf de eerste bijeenkomst gericht op de gekozen ll.
Interpretatie competentieontwikkeling van de leerkrachten:
Bij alle leerkrachten waren de voorwaarden aanwezig (o.a. zelfstandig werken) om
convergent te kunnen werken. Alle lk’n hebben ll’n in hun groep geclusterd en geven
nu instructie volgens convergente differentiatie. Lk 1 geeft aan twee ll en lk 3 aan een
groter groepje, afhankelijk van het aanbod, verlengde instructie. Lk 2 zet
coöperatieve werkvormen in tijdens de groepsinstructie waarbinnen ze differentieert.
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Er werd al wel instructie op inhoud gegeven maar het niveau is nu beter afgestemd.
Doordat ze de ondersteuningsbehoefte van de gekozen ll nu in beeld hebben kunnen
ze zowel tijdens de groepsinstructie als eventueel tijdens de verlengde instructie
beter op maat afstemmen. De volgende stap om de hele groep overzichtelijk in kaart
te brengen, in ieder geval voor de instructiebehoefte, is wel besproken maar moet
nog worden gezet. De instructie hierop aanpassen is de volgende actie.
De uitkomsten in een tabel
In de tabel is te zien wat de groei in competentiebeleving per leerkracht is en in
welke bijeenkomst de grootste groei heeft plaatsgevonden. Ik heb de gegevens
vanuit de schaalvragenlijst ernaast gezet om te kijken hoe beide uitkomsten zich met
elkaar verhouden (m = matig, v = voldoende, g = goed).

Lk 1
Lk 2
Lk 3
Totaal

Score
van 1
naar 2
+1
+2
+1
+4

Score
van 2
naar 3
+2
+0
+0
+2

Totale
Cijferscores
ontwikkeling
Voor
Na
4
7
+3
5
7
+2
6
7
+1
+6

Gegevens vanuit
schaalvragenlijst
Voor
Na
50% m
40% m,v
50% v

50% v
50% v, g
55% v

Analyse:
- Alle lk’n geven een lage startwaardering aan zichzelf.
- Bij alle lk’n is de competentiebeleving gestegen: lk 1 +3, lk 2 +2, lk 3 +1.
- Lk 2 en 3 hebben de grootste groei doorgemaakt in b.i. 2 en lk 1 in b.i. 3.
- De scores die de leerkrachten zichzelf bij deze schaalvraag hebben gegeven,
staan bij lk 1 en 3 in verhouding met de scores die komen uit de schaalvragenlijst. Bij lk 2 is een 7 aan de lage kant ten opzichte van voldoende / goed.
Interpretatie:
Lk 2 geeft zich over het geheel een minder goede score dan bij haar groei per
competentie. Het kan zijn dat ze over het geheel genomen meer kritisch op zichzelf is
dan per competentie.
De kennis die leerkracht 3 gekregen heeft, zorgt ervoor dat ze een reëler beeld heeft
van waar ze nu staat. Ze wil zich de komende maanden verder professionaliseren
met behulp van een individueel SVIB traject.
4.4.2 Analyse en interpretatie competentieontwikkeling van de begeleider
De krachten en kansen die de leerkrachten mij mee hebben gegeven na elke b.i. heb
ik aangevuld, na reflecteren met behulp van het GROW-model (bijlage 8), in
bovenstaand schema. Van daaruit analyseer en interpreteer ik de gegevens.
Analyse begeleidercommunicatie:
- Sleutelwoorden kracht: vragen stellen waardoor leerkrachten zelf tot oplossingen
komen, doorvragen om verduidelijking, benoemen + ruimte geven zelf na te
denken, als laatste meedenken in oplossingen, uitgaan van kracht.
- Sleutelwoorden kans: bij eigen doel blijven (de gekozen leerling), inhoudelijk
toevoegen vanuit kennis en met materialen.
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Interpretatie begeleidercommunicatie:
Binnen de setting van b.i. heb ik te maken met veiligheid en de tijdsdruk van een half
uur per lk. De juiste vragen stellen op het juiste moment is een kracht van mij die ik
inzet om verheldering en/of diepgang te krijgen om (zelf)bewustzijn op gang te
brengen. Lk’n waarderen doorvragen en het krijgen van ruimte om zelf tot
oplossingen te kunnen komen. Dit is echter niet genoeg heb ik gemerkt. Reflectie op
kracht en kans wisselt bij de lk’n: lk 1 praktisch, lk 2 inhoudelijk en lk 3 veilige sfeer.
Kijkend naar de leerstijlen van Kolb zou je kunnen zeggen: lk 1 is een doener, lk 2
een beslisser en lk 3 een bezinner. Dit betekent voor mij als begeleider dat ik moet
kunnen omgaan met diversiteit in leerstijlen, ontwikkelingsvermogen en leercapaciteit
van de verschillende typen leerkrachten. Dit ‘adaptief begeleiden’ doe ik intuïtief
maar in de toekomst wil ik hier bewuster mee omgaan. Dat is voor mij een
ontwikkelpunt. Leerkrachten willen graag ideeën van mij krijgen vanuit mijn expertise.
Ik mag dus naast het activeren ook compenseren door inhoudelijk toe te voegen. Dit
is evengoed nog oplossingsgerichte begeleidercommunicatie.
Lk’n ontwikkelen competenties als zij zelf de punten kunnen kiezen die zij voor hun
ontwikkeling nodig vinden. Het analyseren van de beelden en de krachten en kansen
die de lk’n mij meegaven na elke b.i. zorgden voor werkpunten die ik tijdens de
volgende intervisie weer inzette.
Het bleek lastig om alleen bij de gekozen leerling te blijven. De competenties van de
lk’n zijn allemaal gericht op het klassenmanagement en kiezen van de juiste
werkvormen waardoor het van belang is om breder te kijken. We hebben samen
afgesproken om breed te mogen kijken en ons zeker tijdens de laatste intervisie ook
te richten op de gekozen leerling. Lk 1 was al tijdens de eerste b.i. gericht op de
gekozen ll en bij haar is juist te zien dat ze het uit wil breiden naar de hele groep.
B.i. is niet de plaats om leerkrachten echt onder de waterlijn te gaan coachen
(Bateson) in verband met de veiligheid/privacy en ook niet altijd nodig. De tijd is
daarvoor ook te kort. Een aansluitend individueel SVIB traject is een mogelijkheid.
4.5 Analyse en interpretatie didactische leerling-gegevens
Op 18 april heb ik de Citotoets LOVS Spelling afgenomen om tussentijds te bekijken
of de leerlingen didactische vooruitgang lieten zien tegelijkertijd met de
competentieontwikkeling van de leerkrachten. Dit hopelijk om te bevestigen dat de
professionalisering ook echt invloed heeft op de didactische ontwikkeling van de
leerlingen. De resultaten zijn te zien in onderstaande tabel.
December ‘11
Leerling 1
Leerling 2
Leerling 3

M4: dle 11
M5: dle 22
M6: dle 32

Verwachting in
OPP juni ‘12
M4: dle 15
M5: dle 25
M6: dle 35

April ‘12
M4: dle 15
M5: dle 25
M6: dle 55

Analyse:
- Leerling 1 en 2 laten in april de groei zien die in juni volgens het OPP verwacht
werd.
- Leerling 3 laat de grootste groei zien. Met een vooruitgang van 23 dle zelfs ver
boven verwachting.
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Interpretatie:
Door beredeneerd aanbod krijgen leerlingen kansen om sneller door te ontwikkelen
en groeien op basis van leerverwachtingen/leerrendementen. Professionalisering van
de leerkrachten in competentieontwikkeling en -beleving zorgt voor betere
didactische resultaten, zelfs boven verwachtingsniveau. Leerling 1 en 2 moeten
worden doorgetoetst in juni. De dle score van leerling 3 laat vooral zien dat ze een
erg grote groei heeft doorgemaakt, namelijk een groeisprong van 23 maanden in 4
maanden tijd. Dle 55 op de M6 toets geeft geen reëel beeld van haar kunnen. Bij
doortoetsen wordt dit duidelijk. Vanuit de analyse van de (door)toetsen dienen
nieuwe korte termijndoelen te worden opgesteld.
Hierbij dient aangetekend te worden dat sinds dit schooljaar schoolbreed gestart is
met het inzetten van een 5-woordendictee (APS,2010). De leerlingen ondervinden
hierbij steun van een stappenplan uitgezet in picto’s. De inzet hiervan zorgt mede
voor de groei in ontwikkeling.
In het volgende hoofdstuk lees je wat de opbrengsten van deze data betekenen voor
mijn praktijk(onderzoek).
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Hoofdstuk 5: Evaluatie, interpretatie, conclusie en aanbevelingen
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk koppel ik de verkregen data uit hoofdstuk 4 en de literatuur uit
hoofdstuk 2 aan de onderzoeksvragen die ik gesteld heb in hoofdstuk 1. Op deze
manier evalueer ik de opbrengsten uit dit onderzoek en trek daaruit voorlopige
conclusies. Van daaruit formuleer ik aanbevelingen voor mijn praktijk.
5.2 Deelvraag 1
Welke competenties moeten leerkrachten ontwikkelen om tijdens de instructie af te
stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen die minder presteren dan volgens
het OPP verwacht wordt bij spelling om het leerrendement van de leerlingen te
verhogen?
De reader ‘Handreiking 1-zorgroute in het speciaal basisonderwijs’ (Adema, E. e.a.,
2010) vermeldt dat het essentieel is dat leerkrachten zicht hebben op
leergebiedspecifieke en leergebiedoverstijgende leerlijnen. Hierbij is ook aandacht
nodig voor stimulerende en belemmerende factoren die het leren van leerlingen
beïnvloeden. Bij het behalen van de lange termijndoelen is afstemming nodig met de
referentieniveaus die ook voor spelling zijn vastgesteld.
Het is in het belang van risicoleerlingen dat scholen toetsbare streefdoelen stellen
die de kinderen aan het eind van de basisschool moeten beheersen (Houtveen e.a.,
2006). Hierover dienen op schoolniveau afspraken gemaakt te worden. Als de school
duidelijke doelen formuleert, is het ook voor de leerlingen duidelijk wat er van hen
wordt verwacht. Leraren hebben zicht op de minimum- en streefdoelen, bijvoorbeeld
per half leerjaar. Hiermee houdt de leraar veel beter zicht op wat kinderen al kennen
en kunnen, maar ook bij welke kinderen zich hiaten voordoen (Gelderblom, 2008).
Uit dit praktijkonderzoek is gebleken dat leerkrachten inzicht hebben in de leerlijn als
noodzakelijk ervaren maar dat ze deze competentie nog moe(s)ten ontwikkelen.
Samen maken van analyses van spellingtoetsen en deze omzetten naar korte
termijndoelen maakt dat leerkrachten meer inzicht in de leerlijn krijgen, haalbare
doelen kunnen stellen voor een leerling en de organisatie daar op aan kunnen
passen. Door zicht op specifieke onderwijsbehoeften van de gekozen leerling lukt het
de leerkrachten om tijdens de (groeps)instructie beter te kunnen afstemmen.
Uit kleinschalig onderzoek bleek dat leerkrachten niet eerst inhoudelijke
competenties kiezen om te ontwikkelen. Nu ben ik daar sturend in geweest. Als de
keus bij de leerkrachten ligt, blijken ze te kiezen voor een te ontwikkelen competentie
binnen het klassenmanagement. Toen ik ze na de uitvoering van het onderzoek
vroeg of ze, als de mogelijkheid er was geweest, één van de inhoudelijke
competenties in de voorwaardelijke sfeer gekozen zouden hebben, waren ze
unaniem van niet. Als onderzoeker verwonder ik me hierover aangezien de
leerkrachten zichzelf allemaal een onvoldoende scoren op één van de drie
competenties, die hier betrekking op hebben, op de schaalvragenlijst. Ik concludeer
dat ik als begeleider een goede keus heb gemaakt om te starten met het begeleiden
van de leerkrachten in de voorwaardelijke sfeer. Ik denk dat de directie-IB-begeleider
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een initiërende rol kan vervullen in het vaststellen van doelen voor praktijk- en
professionele ontwikkeling.
Volgens Clijsen (2009) grijpt de leraar in op basis van de verzamelde gegevens uit
toetsen en observaties op de ontwikkeling van de leerling en probeert door het
nemen van gerichte maatregelen (extra instructie, extra leerstof, extra leertijd en
uitdagende werkvormen) het verwachte leerrendement van een leerling in positieve
zin te beïnvloeden.
In dit onderzoek waren bij alle leerkrachten de voorwaarden aanwezig (o.a.
zelfstandig werken) om convergent te kunnen werken. Door leerlingen opnieuw te
clusteren, in twee groepen, lukt het om instructie te geven volgens convergente
differentiatie. De leerkrachten ervaren dat ze meer tijd en ruimte creëren om
verlengde instructie te kunnen geven. Dit geven ze vorm door werkvormen in te
zetten tijdens de groepsinstructie, te werken met maatjes of door het geven van
verlengde instructie op maat en inhoud afgestemd op de onderwijsbehoeften.
Professionalisering van de leerkrachten in bovenstaande competentieontwikkeling en
-beleving zorgt voor betere didactische resultaten bij leerlingen, zelfs boven
verwachtingsniveau. Één van de drie leerkrachten heeft bijvoorbeeld vooral
competenties ontwikkeld in het vaststellen van korte termijndoelen, het plannen van
de organisatie vooraf en de uitvoering hiervan in de klassensituatie. Dit beredeneerd
aanbod heeft bij één leerling geleid tot een didactische groeisprong in 4 maanden
van DLE 32 naar DLE 55.
De gegevens die ik heb verkregen tijdens het uitvoeren van mijn praktijkonderzoek
en uit mijn literatuurstudie heb ik visueel vertaald in onderstaand model dat ik het VIK
model doop.
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Integrale kennis- en professionele ontwikkeling zorgt voor optimale resultaten,
waarbij je voortdurend investeert in professionalisering in de onderlinge samenhang.
Door het schalen van leerkrachten met behulp van een competentielijst wordt
zichtbaar welke leerkracht zich in welk gebied nog verder dient te professionaliseren.
Leerkrachten voelen zich meteen verantwoordelijk voor hun eigen leerproces als ze
zelf de lijst invullen en een te ontwikkelen competentie kiezen. Ik heb ontdekt dat
leerkrachten meerdere competenties ontwikkelen. Het maakt, mijns inziens, niet
zoveel uit voor welke te ontwikkelen competentie ze kiezen. Doordat er een
samenhang is tussen de competenties, en er als begeleider alert op te zijn,
professionaliseren ze zich integraal. Één leerkracht heeft bijvoorbeeld gekozen om
maatregelen in het klassenmanagement te nemen om de gekozen organisatie uit te
kunnen voeren en effectieve instructie te kunnen geven. Op de beelden was te zien
dat ze prima met een groepje leerlingen aan de instructietafel kon zitten terwijl de
andere leerlingen taakgericht werkten. De leerstof wilde echter niet beklijven. Door
het inzetten van microanalyses en het stellen van de juiste vragen ontdekte ze dat ze
zelf niet genoeg kennis had van de leerlijn en dus onvoldoende terug kon pakken op
eerder aangeboden leerstof. Ze zag ook dat ze teveel aan het woord was en deze
leerling het juist nodig had om tussendoor te herhalen wat ze net van de instructie
geleerd had. Ze heeft dus naast groei binnen het klassenmanagement ook groei
doorgemaakt bij de competenties gericht op de onderwijsbehoeften van de
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individuele leerling en (vak)inhoudelijke kennis. Dit was wat ik vooraf hoopte te
bereiken maar dat dit daadwerkelijk zoveel groei in competentiebeleving en –
ontwikkeling op zou leveren binnen drie begeleide intervisiebijeenkomsten in drie
maanden tijd is een zeer positieve ontdekking.
Bij de leerkrachten die ik begeleid heb blijkt dat het ontwikkelen van meer
(vak)inhoudelijke kennis zorgt voor meer grip op de leerstof, de ontwikkeling van
leerlingen en de klassenorganisatie waardoor ze beter aan kunnen sluiten op de
onderwijsbehoefte van leerlingen en ze leerlingen durven loslaten. Dit verhoogt het
gevoel van competentie bij leerkrachten en leidt tot hogere didactische leerlingresultaten.
5.3 Deelvraag 2
Hoe kan ik bereiken dat leerkrachten competenties ontwikkelen waarmee ze tijdens
de instructie af kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen die minder
presteren bij speling dan volgens het OPP verwacht wordt door het gebruik van
oplossingsgerichte begeleidercommunicatie?
De juiste vragen stellen op het juiste moment is belangrijk om verheldering en/of
diepgang te krijgen om (zelf)bewustzijn op gang te brengen. Caufman en van Dijk
(2010) beschrijven de voordelen van het stellen van vragen ten opzichte van het
aandragen van zekerheden. Zij benoemen dat oplossingsgerichte vragen stellen een
meer uitnodigende manier van communiceren is dan de deskundige uithangen,
waarmee je collega’s helpt om het gesprek te leiden naar oplossingen. Je laat zien
dat je hun mening op prijs stelt waarmee je de motivatie van de ander versterkt en hij
zich eigenaar voelt van de oplossingen. Dit schept een band en een
verantwoordelijkheid. Het helpt om niet teveel over jezelf te praten en het scherpt de
concentratie van je gesprekspartner. Mensen zijn eerder geneigd te doen wat ze zelf
hebben bedacht dan wat een ander hen heeft voorgezegd. Ik sta helemaal achter
deze voordelen en daarbij heb ik zelf als grootste voordeel ervaren dat leerkrachten
doordat ik oplossingsgerichte vragen stel hun manier van handelen overdenken en
daardoor (zelf)bewustzijn vergroten. Mijns inziens is juist dit proces essentieel om
handelen voor de langere termijn te veranderen. Volgens Schön (1987) zijn
praktijkmensen zoals leerkrachten gewend om, door de voortdurende druk om te
handelen, op hun routine alledaagse situaties aan te pakken. Soms is er een
moment van ‘stop and think’ nodig, en niet alleen de ‘downloading’ aanpak die vooral
op denken gebaseerd is en je laat handelen vanuit je gewone reflex. Ook voelen en
willen zijn belangrijk voor effectief handelen, leren en groei.
Vanuit mijn praktijkonderzoek heb ik ervaren dat coachen door oplossingsgerichte
vragen te stellen niet de enige juiste manier blijkt om toe te passen tijdens begeleide
intervisie. Dit is een mooi startpunt maar leerkrachten willen ook op maat begeleid
worden. Kijkend naar de leerstijlen van Kolb (Hendriksen, 2005 )zou je kunnen
zeggen dat leerkracht 1 een doener is, leerkracht 2 een beslisser en leerkracht 3 een
bezinner. Dit betekent voor mij als begeleider dat ik moet kunnen omgaan met
diversiteit in leerstijlen, ontwikkelingsvermogen en leercapaciteit van de verschillende
typen leerkrachten. Dit ‘adaptief begeleiden’ doe ik intuïtief maar in de toekomst wil ik
hier bewuster mee omgaan. Leerkrachten waarderen doorvragen en het krijgen van
ruimte om zelf tot oplossingen te kunnen komen. Ze willen echter ook graag ideeën
van mij krijgen vanuit mijn expertise. Ik mag dus naast het activeren ook
compenseren door inhoudelijk toe te voegen vanuit mijn kennis of materialen
aanreiken.
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Van den Heijkant (2002) spreekt van een deskundige coach. Een coach die vooral
het proces bewaakt, maar die ook inhoudelijke professionele deskundigheid heeft en
waar nodig in kan zetten. Hier blijft het echter belangrijk om te toetsen of de ander
wel iets kan en wil met jouw deskundigheid.
Vorig studiejaar heb ik me ontwikkeld in het inhoudelijk toevoegen met behoud van
eigenaarschap van de ander. Ik heb me ontwikkeld door binnen het cluster overleg
vanuit meningsvorming, inhoudelijkheid en besluitvorming (Dekker& Biemans, 1987)
het (zelf)bewustzijn van de ander te vergroten. Als verwachtingen en doelen van het
gesprek helder zijn, weet je als begeleider dat je toevoegt in het gebied waarvan de
ander wil dat je iets toevoegt. Door bij de begeleide intervisie als laatste in te
brengen, voeg ik extra kennis toe aan wat de anderen al ingebracht hebben en kan
de leerkracht zijn eigen keuze maken. Zo behoudt de leerkracht zijn eigen
leerproces.
Uit mijn onderzoek is gebleken dat leerkrachten niet uit zichzelf inhoudelijke
competenties ontwikkelen in de voorwaardelijke sfeer. In de toekomst moet ik er bij
het begeleiden alert op blijven om te starten met het ontwikkelen van deze
competenties. Hiermee bedoel ik dat leerkrachten zich eerst moeten
professionaliseren in (vak)inhoudelijke kennis; inzicht in de leerlijn en vaststellen van
korte termijndoelen, en het plannen van de organisatie waarin dit het meest effectief
kan worden uitgevoerd. Bij de uitvoer van dit praktijkonderzoek heb ik leerkrachten
hierbij begeleid. Van daaruit kon ik leerkrachten ondersteunen, door middel van
begeleide intervisie, bij het professionaliseren in competenties gericht op het
klassenmanagement en de individuele leerling (VIK model). Het werken vanuit dit
zelf ontworpen model helpt mij als begeleider om naar de integrale ontwikkeling van
de leerkrachten te blijven kijken. Leerkrachten ontwikkelen competenties als ze zelf
hun ontwikkelpunten kunnen kiezen. Ze zijn dan eigenaar van hun eigen proces en
dit vergroot de motivatie om te professionaliseren. In dit geval waren de te
ontwikkelen competenties vooral gericht op het klassenmanagement. Uit dit
onderzoek blijkt dat groei in de ene competentie zorgt voor groei in
competentiebeleving en –ontwikkeling bij andere competenties. Dit staat allemaal in
verbinding met elkaar. Door als begeleider een vertaalslag te maken naar andere
competenties zorg je voor professionalisering in de onderlinge samenhang.
Begeleide intervisie met beeld versnelt dit proces omdat leerkrachten ook het
handelen zien van elkaar en dit toepassen in eigen handelen.
Gezien de hoge waarderingen voor de intervisiebijeenkomsten kan ik interpreteren
dat deze drie leerkrachten begeleide intervisie met beeld als waardevol middel zien
om hun competenties te vergroten. Hendriksen (2006): ‘Begeleide intervisie gaat uit
van een grote mate van eigen verantwoordelijkheid (autonomie) van de deelnemers.
Ik ga ervan uit, dat zij uit zichzelf, aan zichzelf willen leren. De eigen ervaring is
namelijk het indringendste leermateriaal. De intervisor begeleidt dit leerproces.
Deskundig, maar op afstand. Aanwezig en toch haast onzichtbaar. Als
procesbewaker, steun en toeverlaat. Terughoudend om iedere deelnemer de kans te
geven leider en eigenaar van het eigen leerproces te worden. Wanneer er een sfeer
is van vertrouwen en geborgenheid en van onderling respect en erkenning, komt er
ruimte voor zelfsturing. Dan trekt de begeleider zich terug.‘
Leerkrachten waarderen mijn kwaliteit om vanuit een veilige basis en open sfeer
onderlinge interactie te bevorderen. Ik was de procesleider die oplossingsgerichte
vragen stelde en tijdens de tweede en derde bijeenkomst namen leerkrachten het
stellen van verduidelijkingvragen, toekomstgerichte vragen en suggestieve vragen
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steeds meer van mij over. Na het uitwisselen met elkaar, dat meer diepgang kreeg
door het stellen van oplossingsgerichte vragen, liet ik ruimte bij de inbrenger om alle
mogelijkheden tegen elkaar af te wegen. Leerkrachten ervaren het als kracht dat ik,
nadat iedereen zijn inbreng had geleverd, vanuit kennis inhoudelijk toevoegde. Door
op deze manier het proces te begeleiden is het me gelukt om de leerkrachten
eigenaar van hun eigen proces te laten zijn en toch tegemoet te komen aan de kans
die zij mij meegaven om mijn kennis meer ‘zichtbaar’ te maken.
Uit onderzoek van Ruiters en Simons (2005) blijkt dat leerkrachten een voorkeur
hebben om te leren in een context waarin ze ‘de kunst kunnen afkijken’. Leren door
over te nemen van anderen of met anderen mee te liften is een van de manieren
waarop professionals zich ontwikkelen.
Uitgaan van kracht tijdens begeleide intervisie met beeld sluit helemaal aan bij deze
manier van leren. Het is niet de plaats om leerkrachten echt onder de waterlijn te
gaan coachen (Bateson) in verband met de veiligheid / privacy / tijdslimiet en ook niet
altijd nodig. Een aansluitend SVIB traject is dan een mogelijkheid.
5.4 De onderzoeksvraag
Ik wil competenties ontwikkelen bij leerkrachten waarmee ze tijdens de instructie af
kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen die bij spelling minder
presteren dan volgens het OPP verwacht wordt en de leerkrachten daarbij
oplossingsgericht coachen.
Uit mijn praktijkonderzoek is gebleken dat leerkrachten zich professionaliseren
binnen de inhoudelijke competenties door samen vanuit analyses van spellingtoetsen
korte termijndoelen vast te stellen. Dit maakt dat leerkrachten meer inzicht in de
leerlijn krijgen, haalbare doelen kunnen stellen voor een leerling en de organisatie
daar op aan kunnen passen. Door zicht op specifieke onderwijsbehoeften van de
gekozen leerling lukt het de leerkrachten om tijdens de (groeps)instructie beter te
kunnen afstemmen. Bij het plannen van de organisatie hebben we de groep zo
ingedeeld dat instructie geven volgens convergente differentiatie mogelijk werd.
De leerkrachten ervaren dat ze door deze manier van instructie geven meer tijd en
ruimte creëren om verlengde instructie te kunnen geven. Leerkrachten
professionaliseren in het kunnen bieden van beredeneerd aanbod en goede
klassikale instructie op maat draagt bij aan competentieontwikkeling en -beleving bij
leerkrachten en betere didactische resultaten bij leerlingen, zelfs boven
verwachtingsniveau.
Door het schalen van leerkrachten met behulp van een competentielijst wordt
zichtbaar welke leerkracht zich in welk gebied nog verder dient te professionaliseren.
De leerkrachten die deelnamen aan dit onderzoek wilden zich verder ontwikkelen in
het uitvoeren van het klassenmanagement dat we vooraf hadden bepaald. Ze
ervaren alle drie groei in de gekozen competentie. Ze hebben echter ook groei
doorgemaakt in competentiebeleving en –ontwikkeling bij andere competenties. Dit
staat allemaal in verbinding met elkaar. Het besef dat mijn gekozen competenties op
de schaalvragenlijst onder te verdelen zijn in (vak)inhoudelijke kennis,
klassenmanagement en de individuele leerling kwam pas tijdens het uitvoeren van dit
onderzoek. Dit is voor mij wel een belangrijke ontdekking geweest. Natuurlijk werkt
dit integraal en door me hier als begeleider bewust van te zijn kon ik ook bewust de
koppeling benoemen naar de leerkrachten. Voor mij werkte het ondersteunend om
dit te visualiseren in het VIK model (blz. 38). Dit model wil ik in de toekomst ook in
mijn praktijk gaan gebruiken en waar nodig met collega’s verder optimaliseren.
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Door als begeleider een vertaalslag te maken naar andere competenties zorg je voor
professionalisering in de onderlinge samenhang. Begeleide intervisie met beeld
versnelt dit proces omdat leerkrachten ook het handelen zien van elkaar en dit
toepassen in eigen handelen. Dit zorgt mede voor professionele ontwikkeling bij
leerkrachten en betere didactische leerling-resultaten.
Leerkrachten waarderen het als kracht dat ik als begeleider oplossingsgerichte
vragen stel. Het grootste voordeel dat ik heb ervaren is dat leerkrachten hierdoor hun
manier van handelen overdenken en daarmee (zelf)bewustzijn ontwikkelen. Mijns
inziens is juist dit proces essentieel om handelen voor de langere termijn te
veranderen. Als procesbegeleider was mijn plan van aanpak om te focussen op het
stellen van oplossingsgerichte vragen. Ik kreeg van leerkrachten als kans terug dat
ze het juist waardevol zouden vinden als ik ook mijn kennis met hen zou delen. Dit
moest bij mij even bezinken, ik had zelf immers een ander leerproces in mijn hoofd,
maar heeft uiteindelijk voor de ontdekking gezorgd dat mensen verschillende
leerstijlen hebben. Dit betekent voor mij als begeleider dat ik moet kunnen omgaan
met diversiteit in leerstijlen, ontwikkelingsvermogen en leercapaciteit van de
verschillende typen leerkrachten. Leerkrachten waarderen doorvragen en het krijgen
van ruimte om zelf tot oplossingen te kunnen komen. Ze willen echter ook graag
ideeën van mij krijgen vanuit mijn expertise. Ik mag dus naast het activeren ook
compenseren door inhoudelijk toe te voegen vanuit mijn kennis of materialen
aanreiken. Ik heb de balans van het oplossingsgericht denken, de verantwoordelijk
van het leerproces bij de leerkracht en inhoudelijk toevoegen gevonden door bij de
begeleide intervisie als laatste in te brengen. Zo voeg ik vanuit deskundigheid toe
aan wat de anderen al hebben ingebracht en kan de leerkracht zijn eigen keuze
maken en behoudt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces.
Deze bevindingen heb ik toegevoegd aan het schema dat ik vanuit literatuurstudie
heb gemaakt. (bijlage 9)
5.5 Aanbevelingen voor de praktijk
Ook al vormt de leraar de spil, de voorwaarden op schoolniveau zijn eveneens zeer
belangrijk. Volgens Houtveen is het onderwijs pas effectief wanneer er sprake is van
een samenhangend geheel van maatregelen op school- en klassenniveau. Effectief
onderwijs is de verantwoordelijkheid van het gehele team en met name de
schoolleiding moet stimuleren dat er door het team afspraken gemaakt worden over
de condities die vervuld moeten worden om effectief onderwijs te kunnen geven.
(Houtveen e.a., 2006).
Recent is tijdens een studiedag op school door directie met het team gesproken over
de speerpunten van volgend schooljaar. De directie neemt het team mee in de te
varen koers en ik verwacht dat zij een initiërende rol nemen in het vaststellen van
doelen voor praktijkontwikkeling waarbinnen de leerkrachten zich verder kunnen
professionaliseren. Ik zie het als kans dat leerkrachten binnen de gestelde doelen de
verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen leerproces en gefaciliteerd worden in de
middelen die ze daarbij nodig hebben. IB en/of (SVIB)begeleiders kunnen hen
daarbij coachen. De leerkrachten die deelnamen aan mijn onderzoek hebben
benoemd dat ze volgend jaar kansen zien voor het hele team om zich te
professionaliseren door middel van begeleide intervisie met beeld. Uit mijn
onderzoek blijkt dit een effectief middel te zijn aangezien leerkrachten zich integraal
ontwikkelen in meerdere competenties binnen drie begeleide intervisiemomenten.
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Vanuit de uitkomsten van mijn onderzoek heb ik de volgende aanbevelingen
besproken met het zorgteam van school:
1. Opbrengstgericht werken:
- Leerkrachten zetten de analyses van leerlingen die minder presteren bij spelling
dan volgens het OPP verwacht wordt om in korte termijndoelen. Ze houden er
rekening mee dat deze doelen passen binnen referentieniveau 1F. IB begeleidt de
leerkrachten hier voorlopig bij met uiteindelijk doel dat leerkrachten dit zelf kunnen.
- Bij het verdelen van de leerstof dient rekening te worden gehouden met het feit dat
alle leerstof vanuit referentieniveau 1F aangeboden is aan het einde van de
schoolloopbaan. De leerkrachten moeten ervoor zorgen dat leerlingen met zo
weinig mogelijk hiaten naar de volgende groep gaan.
- Leerkrachten clusteren hun groep, voorlopig in samenspraak met IB, volgens
convergente differentiatie.
- Doordat leerkrachten de ondersteuningsbehoefte van de gekozen leerling in beeld
hebben, kunnen ze zowel tijdens de groepsinstructie als tijdens de verlengde
instructie beter op maat afstemmen. De volgende stap is om alle risicoleerlingen
overzichtelijk in kaart te brengen en de organisatie die dit vraagt vooraf te plannen
zodat leerkrachten hier tijdens de instructie naar kunnen handelen.
- Verwerkingsopdrachten zijn ondergeschikt aan goede (klassikale) instructie op
maat. Niet les na les afwerken maar leerstof aan laten sluiten bij korte termijndoelen
van leerlingen.
- Alle leerkrachten gebruiken dezelfde taal bij uitleg van de categorieën.
2. Professionele ontwikkeling:
- Leerkrachten vakinhoudelijk sterker maken  kennis van leerlijn.
- Competenties concreet beschrijven naar pedagogisch weten en kunnen en
didactisch weten en kunnen om specifiek kennis en kunde te kunnen meten.
- Leerkrachten schalen zichzelf op deze competentielijst en kiezen een competentie
waarin ze zich verder willen professionaliseren. Dit zorgt ervoor dat leerkrachten
zich eigenaar voelen van hun eigen leerproces.
3. Begeleidervaardigheden:
- Begeleider vervult, in samenspraak met directie en/of IB, een initiërende rol in het
vaststellen van doelen voor praktijk- en professionele ontwikkeling.
- Leerkrachten op maat begeleiden, gericht op de competentie die zij kiezen vanuit
het schalen op de competentielijst, zodat ze zich kunnen professionaliseren.
- Hiervoor zijn verschillende vormen van intercollegiale professionele ontwikkeling in
te zetten. Begeleide intervisie met beeld is een effectief middel gebleken dat door
leerkrachten hoog gewaardeerd wordt. In een intervisiegroep leren leerkrachten van
elkaar en is het mogelijk aan te sluiten bij leerstijlen van leerkrachten.
- Werken vanuit het door mij ontworpen VIK model (blz. 38) helpt de begeleider om
naar de integrale ontwikkeling van de leerkrachten te blijven kijken. De begeleider
investeert voortdurend in professionalisering in de onderlinge samenhang.
- Krachten van een begeleider bij begeleide intervisie met beeld:
- Proces bewaken en intervisie volgens vaste fasen laten verlopen (bijlage 10)
- Creëren van veilige basis en open sfeer om onderlinge interactie te
bevorderen.
- Oplossingsgerichte vragen stellen om (zelf)bewustzijn van leerkrachten te
vergroten.
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-

Ruimte geven aan de inbrenger om eigen oplossingen te kiezen.
Houdt de rode draad in het leerproces van de leerkrachten in de gaten.
Vanuit kennis inhoudelijk toevoegen.
Kunnen omgaan met diversiteit in leerstijlen, ontwikkelingsvermogen en
leercapaciteit van de verschillende typen leerkrachten.

Aanbeveling voor waardevolle onderzoeksthema’s in de toekomst:
- Wat zou ik op iedere laag (directie, IB, team, leerlingen) willen doen vanuit de
gedachte integrale schoolontwikkeling?
- Is het een meerwaarde om leerlingen zelf te betrekken bij hun leerproces en de
vorderingen in het OPP?
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Hoofdstuk 6: Nawoord
Het voelt van de ene kant als een opluchting om het nawoord te schrijven maar van
de andere kant ook als loslaten. Een collega verwoordde toepasselijk dat het doen
van onderzoek te vergelijken is met een zwangerschap. Negen maanden lang heb ik
toegewerkt, met ups en downs, naar een mooi eindresultaat.
De uiteindelijke conclusies lijken heel vanzelfsprekend maar het proces heeft me tot
veel bruikbare inzichten gebracht die ik in mijn dagelijkse werk breed in kan zetten.
Het heeft me ook geleerd dat het uitvoeren van deze ‘vanzelfsprekende’ conclusies
het professioneel handelen van de leerkrachten en van mijzelf bevordert.
Het uitpluizen van de literatuur is een lang maar zinvol proces geweest dat mij tot
nieuwe inzichten heeft gebracht en hier en daar naam heeft gegeven aan wat ik
eerder al adviseerde of als praktisch in mijn hoofd had zitten. Convergente
differentiatie is daar een mooi voorbeeld van. Doordat dit model nu voor mij ook een
naam heeft past het plaatje in elkaar. Dit zorgt ervoor dat ik me zekerder voel. Door
de theorie te kunnen bediscussiëren tijdens de begeleide intervisiemomenten en de
winst van de uitvoering te zien op de beelden, met als gevolg het “joehoe’ gevoel bij
leerkrachten, geeft mij veel voldoening.
Het voeren van gesprekken met collega’s over de inhoud van ons onderwijs haalde
mij, en mijn collega’s, uit onze ‘doener’ mentaliteit en maakte ons bewust van waar
we mee bezig zijn, waar we naartoe willen en hoe we dit kunnen bereiken.
Ik heb veel gehad aan de gesprekken en feedback van mijn critical friends en
Marianne den Otter. Dit zette mij steeds weer op het juiste spoor en zorgde ervoor
dat ik mijn blik kon verruimen. Bij het analyseren en interpreteren van de data heb ik
het wel gemist dat ik geen intervisiegroep had. Achteraf kan ik zeggen dat het
stoeien hiermee me wel heeft geleerd hoeveel waardevolle gegevens er uit data te
halen zijn.
Het leiden van begeleide intervisie met beeld kan ik toevoegen aan mijn takenpakket
evenals oplossingsgericht coachen. Ik wil me verder ontwikkelen in het bewust
omgaan met diversiteit in leerstijlen. Ik heb nu ervaren hoe dit kan leiden tot
competentieontwikkeling en het profiteren van elkaars deskundigheid. Dit zorgt voor
een betere samenwerking dat het werkklimaat ten goede komt. Ik zie in deze vorm
van begeleiding een grote meerwaarde richting passend onderwijs.
Met een aantal collega’s wil ik de conclusies uit dit onderzoek bespreken en
brainstormen op welke manier we dit betekenis kunnen geven binnen ons werkveld,
bestaande uit ongeveer 30 basisscholen binnen onze stichting. Wellicht is het VIK
model daarbij te gebruiken. Bevallen van een meesterstuk en de geboorte van een
nieuw product?!
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Bijlagen
Bijlage 1 : hulpzinnen om ondersteuningsbehoefte van kinderen te beschrijven
Dit kind heeft:
W=BGHFI7H=9BC8=;Z
- waarbij de leerkracht voordoet en hardop denkt;
- die de betekenis van keersommen verheldert;
- die zijn sterke visuele kant benut ter compensatie van het zwakke gehoor,
bijvoorbeeld met plaatjes, foto's, pictogrammen of stripverhalen;
- die vooral auditief is – hardop voorlezen – en waarbij de instructie verwerkt is in
een verhaal, liedje of rijmpje;
WCD8F57<H9BBC8=;Z
- die net op of onder zijn niveau liggen, zodat hij de komende maand vooral
succeservaringen opdoet;
- die net boven zijn niveau liggen, zodat hij voldoende uitdaging krijgt;
- die overzichtelijk zijn door een sobere lay-out en met zo min mogelijk afleiding
van plaatjes;
- waarbij hij alleen de antwoorden hoeft in te vullen;
W57H=J=H9=H9BBC8=;Z
- die aansluiten bij zijn belangstelling voor dieren;
- met een stap-voor-stapplan, zelfcorrigerend, zodat hij direct feedback krijgt;
- die opgedeeld zijn in kleine deelactiviteiten en concreet ondersteund worden
door een getallenlijn;
- die hem uitdagen, bijvoorbeeld door uitbreiding met plustaken en
verdiepingsopdrachten, met ruimte voor zijn eigen keuzes en inbreng;
W:998657?BC8=;Z
- waarbij de inzet of inspanning wordt benadrukt: ‘Je hebt 10 minuten helemaal
zelfstandig doorgewerkt’;
- waarbij de succesfactoren worden benadrukt: ‘Je hebt zeven sommen goed’ in
plaats van: ‘Je hebt er drie fout’;
- die in een grafiekje is weergegeven zodat hij zijn vorderingen goed kan overzien
en zich minder met de andere kinderen gaat vergelijken;
W;FC9psgenoten nodig…
- waarmee hij kan leren samenwerken;
- die accepteren dat hij ‘anders’ reageert in onverwachte situaties;
- die hem vragen mee te spelen in de pauze;
- die zijn clowneske gedrag negeren en er niet om lachen;
- die hem niet uitdagen door niet te rijmen op zijn naam;
W99B@99F?F57<HBC8=;Z
- die de overgangen tussen de activiteiten structureert;
- die de instructie terugvraagt, controleert en samen met hem evalueert;
- die vriendelijk en beslist is;
- die positieve, interne attributies bij succes benadrukt;
- die situaties creëert waarin zijn sterke kanten (behulpzaam en sociaal vaardig)
naar voren komen.
(ontleend aan Van Beukering en Pameijer, 2007)

49

Bijlage 2: Convergente differentiatie
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Bijlage 3: Verslag gesprekken met individuele leerkrachten
Aan het eind van de gesprekken met de leerkrachten individueel heb ik gevraagd wat
het de leerkracht heeft opgeleverd.
Leerkracht 1:
Als de leerkracht klaar is met de instructie op groepsniveau kan leerling 1 goed aan
het werk. De leerkracht zegt dat ze daardoor niet weet wat ze anders zou moeten
doen, hij kan immers aan het werk. Ik vraag: “Is datgene dat je nu doet het meest
effectief voor hem?” Leerkracht: “De aai-ooi-oei weet hij nu door de instructie en hij
kan aan het werk. Daardoor denk ik dat dit het meest effectief is want hij loopt niet
vast.” Ik concludeer met haar dat hij niet vastloopt. Ik pak het blaadje erbij met de
hiaten die hij heeft en vraag aan haar op welk moment ze daaraan wil werken. Ik
vraag door ter verduidelijking: “Hoe lang moet hij nu nog verwerken?” Dat is tien
minuten. Ik vraag haar of het voor deze leerling het meest effectief is om de
verwerkingsopdracht te maken of dat er een andere manier is waarop hij de regel
goed inslijpt. De leerkracht denkt dat hij het goed inslijpt als hij de regel visueel kan
maken maar de rest van de groep heeft haar toch ook nodig tijdens het verwerken?!
Ik kijk haar vragend aan. Al denkend komt ze erachter dat ze eigenlijk bijna allemaal
goed vooruit kunnen nu. De paar kinderen die haar nog nodig hebben kan ze in deze
tijd verlengde instructie geven en de regel laten verwerken in een spellingspiekboek.
Ik concludeer aan het einde van het gesprek dat haar vraag ook is wanneer zij toe
kan komen aan het vullen van de hiaten. Ik voeg nu inhoudelijk toe op haar vraag en
dat kan ik doen doordat ik goed naar haar geluisterd heb en de rode draad heb
vastgehouden. De leerkracht vindt dit prettig. Voor mij is dit een aanzet tot de vraag;
Blijf ik oplossingsgerichte vragen stellen of mag ik ook soms inhoudelijk toevoegen?
Is dit zinvol geweest voor jou? Voor deze leerkracht is het zinvol geweest om samen
de fragmenten uit te zoeken omdat ze dit volgende keer zelf moet gaan doen en dat
ze weet wat er tijdens de begeleide intervisie van haar verwacht wordt. Daarnaast
vond ze het fijn dat we toch al iets dieper in zijn gegaan op een aantal mogelijke
oplossingen.
Leerkracht 2: ik: “Wat zou jij willen behouden van wat we op beeld zien?” Als we het
beeld stopzetten dan heeft ze vooral gezien wat ze anders wil. De twee kinderen uit
haar hoogste groep kunnen zonder instructie al aan het werk. Nu moeten de andere
2 groepen hierop wachten en zij kunnen zonder deze instructie ook al aan het werk.
Vervolgens gaat ze de volgende groep instructie geven. De eerste groep is nu aan
het werk en de derde groep zit nog te wachten. De leerkracht benoemt dat ze dit niet
ideaal vindt. Doordat ze dit ziet, kan ze haar concrete doel formuleren: Welke
werkvormen kan ik op welke manier inzetten zodat alle kinderen effectief instructie op
inhoud kunnen krijgen. Wat ze wil behouden is de betrokkenheid van de kinderen,
het zelfstandig werken en het goed kunnen samenwerken. Deze voorwaarden wil ze
benutten om effectief op inhoud instructie te kunnen geven. Voor deze leerkracht
heeft deze bijeenkomst opgeleverd dat ze een gerichte vraag heeft geformuleerd
voor de begeleide intervisie en ook dat het bekijken van de beelden ervoor zorgen
dat ze echt na gaat denken over hoe ze haar instructie tijdens de spellinglessen
anders in kan gaan richten.
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Leerkracht 3: Deze leerkracht heeft al een paar jaar het gevoel dat ze er tijdens
spelling niet uithaalt bij de leerlingen wat er uit te halen valt. De leerlingen in haar
groep scoren een didactisch leeftijdsequivalent (DLE) van 14 t/m 55. Ze weet niet
hoe ze het geregeld krijgt om hier op niveau aan tegemoet te komen. Deze
leerkracht draait de hoogste bovenbouwgroep en om haar competentiegevoel te
verhogen is het essentieel om niet alleen de leerling die ze gekozen heeft in kaart te
brengen. Samen met IB hebben we haar groep voor spelling helemaal in kaart
gebracht. Zij kan nu in één overzicht zien op welke spellingcategorieën de leerlingen
in haar groep uitvallen. Binnen haar groepsplan heeft zij haar groep kunnen clusteren
in 2 instructiegroepen. Door de doelen zoals ze in de methode staan beschreven om
te zetten in doelen vanuit het referentieniveau 1F kwam ze erachter dat ze bepaalde
leerstof, zoals de trema’s en apostrof, niet aan hoeft te bieden aan de grote groep.
Dat is wel de leerstof die ze op dat moment aanbood in haar groep. Het gaf de
leerkracht aan de ene kant een vervelend gevoel dat ze jaren over de hoofden van
de kinderen heeft gepraat maar tegelijkertijd zorgde het overzicht voor duidelijkheid
en rust bij haar. Door zich meer te verdiepen in de leerstof kwam ze erachter dat de
open en gesloten lettergreep binnen school aangeboden wordt volgens het
klaverblad. Eerder ging ze met de leerlingen niet zo diep in op de spellingregel die bij
deze categorie woorden hoort. Doordat ze zich nu heeft verdiept in hoe dit in eerdere
groepen is aangeboden, voelt ze zich meer competent omdat ze nu beter aan kan
sluiten bij de instructiebehoefte van de leerlingen.
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Bijlage 4: Formulier dat leerkrachten voor, tijdens en na b.i. invullen

Begeleide intervisie

1. Kies een inbrenger
2. Kies een tijdbewaker: max. 30 minuten per leerkracht
3. Ieder schrijft stap 1 en 2 op
4. We ‘supporten’ elkaar om de beurt
1. Leerdoel
Dit doel wil ik bereiken:

2. Opbrengst
Als ik mijn doel bereikt heb, kan ik ….

3. Kracht & kans
Op een schaal van 1 tot 10, geef ik mezelf nu een ….
 Wat werkt al?
-

 Tips van mijn supporters om een stap verder te komen:
4. Actie
Hiermee ga ik concreet aan de slag:
-
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5. Succes
Volgende keer breng ik bewijs mee van mijn succes door….

6. Evaluatie
Welk cijfer geef je voor deze intervisie? Denk hierbij aan:
-‐ je eigen rol
-‐ waarde voor de praktijk
-‐ mijn rol als begeleider
Ik geef deze intervisiebijeenkomst een …
Wat maakt dat je dit cijfer geeft?

Wat is er nodig om 1 punt hoger te scoren?

Dit neem ik van de andere uitwisselingen mee voor mezelf:

7. Kracht en kans voor Tanja
 Krachten: wat vond je sterk in mijn handelen?

 Kansen: waar zie je kansen voor mijn ontwikkeling?
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Bijlage 5: Tijdpad
Oktober/november 2011:
o Onderzoeksvraag bespreken met directeur en daarna de onderzoeksvraag en
opzet van het onderzoek met ‘critical friends’.
o Ik benader drie leerkrachten met de vraag of ze deel willen nemen aan mijn
onderzoek.
Januari 2012:
o De drie leerkrachten kiezen elk één leerling uit hun groep die minder dan 75
procent scoort op het vak spelling dan volgens het OPP verwacht mag
worden.
o Invullen van de scoringslijst ‘bevorderen professioneel handelen’ door de drie
leerkrachten.
o Plannen van de data waarop:
 we de analyses samen omzetten naar korte termijndoelen
 ik kom filmen in de groepen
 het eerste nagesprek met de individuele leerkrachten plaatsvindt
 de begeleide intervisiebijeenkomsten plaats vinden
o De drie leerkrachten analyseren de toetsgegevens van de Cito spelling en het
P.I. dictee van de door hen uitgekozen leerling. Ook observatiegegevens en
methodegebonden toetsen zijn van belang.
o Samen met de leerkrachten zet ik de gegevens om naar korte termijndoelen
en samen met de gegevens vanuit het OPP bepalen we de onderwijsbehoefte
van de leerling tijdens de instructie voor spelling.
o Algemene uitleg van mijn onderzoek aan het team
Januari – maart 2012:
o Opnames maken bij de 3 leerkrachten.
o Eerste opnames individueel nabespreken met de 3 leerkrachten afzonderlijk.
We nemen de gekozen competentie van de leerkracht en de
onderwijsbehoefte van de leerling als leidraad en kijken hoe dit past bij wat we
zien op de beelden. De leerkrachten kiezen een fragment dat ze in willen
brengen tijdens de eerste begeleide intervisie.
o Drie begeleide intervisies. Deze film ik ook om mijn oplossingsgerichte
begeleidercommunicatie te analyseren.
Maart 2012:
o De drie leerkrachten vullen nog een keer de scoringslijst ‘bevorderen
professioneel handelen’ in.
April 2012:
o Afnemen van de Cito spellingtoets bij de drie gekozen leerlingen.
Mei 2012:
o Bespreken uitkomst onderzoek met de drie leerkrachten.
o Bespreken uitkomst onderzoek met het zorgteam.
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Bijlage 6: Schaalvragenlijst

Schaalvragenlijst bevorderen professioneel handelen
Scoor je eigen vaardigheden:
1 = kan ik onvoldoende
2 = kan ik matig
3 = kan ik voldoende
4 = kan ik goed

Leer- ‘kracht’ competenties m.b.t. afstemmen op de
onderwijsbehoefte van de leerling tijdens
spellinglessen:

1

2

3

4

1. Ik heb inzicht in de leerlijn spelling.
2. Op basis van verzamelde gegevens kan ik vaststellen welke
doelen voor deze leerling de komende periode wenselijk en
haalbaar zijn. (zone van naaste ontwikkeling)
3. Ik kan vaststellen welke instructie, aanpak, leeromgeving en
pedagogische maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te
bereiken.
4. Ik kan maatregelen in het klassenmanagement nemen om de
gekozen organisatie in de klas uit te kunnen voeren en effectief
instructie en begeleiding op maat te geven.
5. Ik houd rekening met verschillen in ondersteuning- en
instructiebehoeften van leerlingen om te kunnen komen tot
autonomie.
6. Ik creëer tijd en ruimte om zelfstandig te kunnen werken
waardoor ik verlengde instructie kan geven aan leerlingen die
dat nodig hebben en help deze leerlingen van daaruit naar het
zelfstandig verwerken van de taak.
7. Ik werk met visuele ondersteuning: b.v. instructiekaarten,
zelfinstruerend materiaal, handelingswijzers etc.
8. Ik ontlok probleemoplossend vermogen van leerlingen i.p.v.
oplossingen voor ze te bedenken.
9. Ik daag leerlingen uit om de optimale cognitieve uitdaging te
pakken, binnen hun eigen bereik.
10. Ik laat leerlingen reflecteren op hun eigen (taak)gedrag en
bevorder dat ze successen aan hun eigen inspanningen
toeschrijven.
11. Ik controleer niet steeds of alles goed gaat als leerlingen
zelfstandig (ver)werken; ik laat de leerlingen los en vertrouw op
een goed verloop.
12. Ik gebruik samenwerkende leervormen / werkvormen waarbij
leerlingen van elkaar leren.
Ad. 6: Tijdens een les kun je, naast het basisaanbod, via convergente differentiatie*
maximaal twee tot drie instructiegroepjes effectief instructie en feedback geven.
Verdeeld over de dagen van de week kun je de instructie intensiveren en/of kunnen
meerdere groepjes extra aandacht krijgen.
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Ad. 9: Denk bv. aan uitdagen door de keuze van woorden binnen een spellingcategorie
Bv. au: pauw – benauwdheid
*Convergente differentiatie:
Er wordt doelgericht onderwijs gegeven om alle leerlingen in de groep minstens de gestelde
minimumdoelen te laten bereiken. Alle leerlingen profiteren van de groepsinstructie, maar
tijdens de verwerking wordt rekening gehouden met de verschillen tussen leerlingen. De
goede en gemiddelde leerlingen gaan dan zelfstandig of in duo’s aan het werk met
verdiepingsstof en zwakke leerlingen krijgen verlengde, meer intensieve instructie in een
groepje van 3 – 5 kinderen, waar rekening wordt gehouden met hun leerbehoeften en waar
goed feedback gegeven kan worden.
Top 3 hoogste scores:




Kies één score waarin jij je wilt professionaliseren als leerdoel voor intervisie (vanaf
punt 4)
Leerdoel: ………………………………………………………………………………………
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Bijlage 7: Ontdekkingen bij omzetten analyses naar korte termijndoelen
Tijdens omzetten naar korte termijndoelen vanuit de gegevens van Cito Spelling en
PI-dictee kwam ik erachter dat een leerling vanuit de groepsinstructie meer aanbod
krijgt dan hij/zij volgens het OPP moet behalen. Bv. leerling 1 krijgt aanbod tot eind
groep 4 en moet volgens het OPP een dle van 15 behalen. Om het praktisch
uitvoerbaar te maken voor de leerkracht kan natuurlijk niet ieder kind precies gepast
aanbod krijgen. We hebben ons er samen over gebogen hoe we dit het beste kunnen
noteren. Uiteindelijk zijn we ertoe gekomen om het aanbod op te schrijven met
daaronder de hiaten en binnen de hiaten en het aanbod een focus aan te brengen
welke voor leerling 1 van belang is. Zo doet hij toch mee met de groepsinstructie en
weet de leerkracht welke accenten zij voor leerling 1 moet leggen tijdens het geven
van de instructie en dat er momenten gecreëerd moeten worden waarop de instructie
geïntensiveerd wordt.
We hebben de korte termijndoelen opgeschreven zoals ze in de referentieniveaus
benoemd staan. Zo kwamen we erachter dat een aantal doelen, dat in de methode
aan bod komt, niet in de referentieniveaus staan. Deze hebben we gezocht bij de
andere doelen en anders hebben we deze laten vervallen. Dit geldt bv. voor woorden
met een apostrof (‘s). In het boek van kerndoel tot leerlijn is te zien dat dit bij dl 45-50
aan bod komt en dit hoeven deze leerlingen alle drie niet te halen. In de methode
komt dit al eerder aan bod. Bij de leerkrachten zorgde dit voor meer inzicht in het
aanbod op maat dat ze moeten geven.
Door het maken van een groepsoverzicht van de spellingresultaten van alle
leerlingen kunnen de leerkrachten in één oogopslag zien welke hiaten het meest
voorkomend zijn in de groep. Tijdens het geven van de groepsinstructie kunnen ze
dan meer afstemmen. Dit is praktisch uitvoerbaar tijdens het geven van een 5woordendictee. Daarnaast kunnen ze leerlingen gaan clusteren tijdens verlengde
instructie met dezelfde hiaten.
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Bijlage 8: Analyse begeleidercommunicatie m.b.v. het GROW model
Analyse van mijn begeleidercommunicatie van het bekijken van de beelden met
individuele leerkrachten:
Persoonlijk doel: Stellen van verduidelijkingvragen, continueringvragen en
suggestieve vragen om de situatie zoals het nu gaat in de groep helder te krijgen.
Context: De leerkracht heeft de opnames die ik gemaakt heb tijdens een instructie
van een spellingles voorafgaand aan dit individuele gesprek al bekeken.
Doel van het gesprek: De leerkracht komt tot een concrete vraag binnen haar
gekozen competentie en zoekt een kracht- en kansfragment uit dat ze inbrengt
tijdens begeleide intervisie.
Realiteit: Ik blijf goed bij dit doel en parkeer een aantal vragen waarin we naar
oplossingen kunnen zoeken tot de begeleide intervisie. Wel attendeer ik de
leerkrachten erop dat ze hun eigen bevindingen en alternatieven al op kunnen
schrijven. Ik luister bewust naar wat de leerkracht wil bereiken en vraag door tot de
leerkracht tot een concrete vraag komt. Daarvoor vat ik samen wat de leerkracht
eerder al gezegd heeft en stel vooral verduidelijking- en continueringvragen.
Het gesprek is activerend en er is sprake van een evenwichtige beurtverdeling
waarbij ik de leerkracht ontvang en andersom. Op bepaalde momenten is het niet
mogelijk om alleen maar bij het doel van het gesprek te blijven omdat we door het
stellen van de vragen om continuering ook gaan onderzoeken. De leerkrachten
gaven dit later wel aan als meerwaarde van dit gesprek. Ik heb er wel voor gewaakt
om alle oplossingen al uit te gaan diepen. Als het die kant op neigde te gaan, gaf ik
aan dat dit een mooi thema was voor tijdens de begeleide intervisie. Dit maakte dat
het vooral een informerend gesprek was waarin ik af te toe inhoudelijk heb
toegevoegd. Dit altijd nadat de leerkracht zelf al in oplossingen aan het denken was.
Opties: De vraag van de leerkracht is gericht op wanneer ze instructie kan geven
gericht op de hiaten. Op de opname is duidelijk te zien dat leerling 1 veel behoefte
heeft aan visuele ondersteuning. Hij heeft met de leerkracht een briefje gemaakt met
daarop de tweetekenklanken en een zelfverzonnen woord erachter bv. eu – neus. Hij
pakt dit herhaaldelijk. Ik verwijs naar doel 5 en 7 binnen de scoringslijst. Tijdens het
uitzoeken van het krachtfragment zegt de leerkracht: “Het liefst zou hij iedere regel
opschrijven voor zichzelf zodat hij ieder woord kan controleren.” Meteen daarna zegt
ze dat ze denkt dat dit niet haalbaar is. Ik zeg: “Dan is de vraag, moet het op dit
moment? Of is dat het stuk voor tijdens de verlengde instructie?” Ik trap nu in de
valkuil van oplossingen bedenken voor de leerkracht. Ik had beter kunnen vragen:
“Wanneer denk je dat het wel haalbaar is?”
Wil: Goed luisteren en doorvragen waardoor de leerkracht zelf na kan denken over
oplossingen.
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Analyse van mijn begeleidercommunicatie tijdens begeleide intervisie 1:
Persoonlijk doel: Goed luisteren en doorvragen waardoor de leerkracht zelf na kan
denken over oplossingen.
Context: De leerkrachten hebben tijdens de individuele bijeenkomsten beelden
uitgezocht die ze in willen brengen en voor zichzelf binnen de gekozen competentie
een leervraag opgesteld.
Doel van het gesprek:
- De leerkrachten vergroten hun competentie om tijdens de spellinginstructie
beter aan te kunnen sluiten op de behoefte van de leerling die ze gekozen
hebben.
- De leerkrachten kunnen de gekozen competenties ontwikkelen doordat ik
gebruik maak van oplossingsgerichte begeleidercommunicatie.
Realiteit:
- Het blijkt lastig om alleen bij de gekozen leerling te blijven. De competenties
van de leerkrachten zijn allemaal gericht op het klassenmanagement en
kiezen van de juiste werkvormen waardoor het van belang is om breder te
kijken.
- Coachen door alleen maar oplossingsgerichte vragen te stellen is voor mijn
gevoel niet de vorm om toe te passen tijdens begeleide intervisie. Dit is een
mooi startpunt maar dit is niet de plaats om leerkrachten echt onder de
waterlijn te gaan coachen (Bateson) in verband met de veiligheid/privacy en
ook niet altijd nodig. De tijd is daarvoor ook te kort.
Opties:
- We hebben dit samen besproken en ervoor gekozen om breed te kijken en
waar nodig en mogelijk terug te gaan naar de individuele leerling.
- Nadat alle leerkrachten zelf een mening hebben kunnen vormen en
uitwisselen kunnen ze deze onderzoeken doordat ik vragen stel vanuit
oplossingsgericht werken.
- Als laatste persoon mag ik inhoudelijk toevoegen voordat het onderzoeken
van de voorstellen begint en kan de leerkracht tot actiepunten komen.
Wil:
-

Eerst breed meekijken en zeker tijdens de laatste intervisie richten op de
gekozen leerling.
Vragen stellen uit oplossingsgericht werken tijdens de fase van onderzoeken
(tips uitwisselen en komen tot actiepunten).
Inhoudelijk toevoegen als laatste persoon tijdens tips uitwisselen.
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Bijlage 9: Schema vanuit literatuurstudie en praktijkonderzoek
Ik heb de data die ik verkregen heb tijdens het uitvoeren van mijn onderzoek in de
praktijk, in het blauw, toegevoegd aan het schema dat ik in hoofdstuk 2 heb gemaakt
naar aanleiding van de literatuurstudie.
(Risico)leerlingen:

Leerkrachten:

Begeleider:

Interactie /
relatie

- Werken met maatjes

- Zetten pedagogische
maatregelen in om motivatie
en werkhouding te verbeteren

- Gaat uit van positieve
verwachting
- Bevordert onderlinge interactie
tijdens begeleide intervisie
- Creëert een gevoel van
veiligheid, open sfeer
- Is procesleider bij begeleide
intervisie

Instructie /
competentie

Krijgen instructie op
- Hebben inzicht in leerlijnen /
maat:
leerstofaanbod
o extra instructie - Kunnen vanuit het OPP (lange
o aanpassingen termijndoelen op basis van
in instructie
uitstroomperspectief) concrete
o extra leerstof
korte termijndoelen opstellen
waarbij ze rekening houden
met de hiaten
- Kunnen doelen uit de methode
afstemmen op referentieniveau
1F

Instructiebehoefte: wat?

Klassenmanage
ment/
autonomie
Ondersteuninsbehoefte: hoe?

- Herkent ‘wat werkt’ gericht op
competenties van de ander
- Voegt inhoudelijk toe vanuit
kennis als laatste deelnemer
tijdens begeleide intervisie
- Begeleidt adaptief: omgaan
met verschil in leerstijlen,
ontwikkelingsvermogen en
leercapaciteit
- Houdt de rode draad in het
leerproces van de leerkrachten
in de gaten
- Start met ontwikkelen van
competenties bij leerkrachten
in de voorwaardelijke sfeer
(kennis leerlijnen, omzetten
naar korte termijndoelen,
organisatie hierop aanpassen)

Krijgen instructie op
- Geven instructie volgens
- Laat collega’s eigen doelen
maat:
convergente differentiatie:
stellen
o aanpassingen gelijktijdig op meerdere
- Stelt de juiste vragen op het
in
niveaus lesgeven
juiste moment  ruimte voor
leeromgeving - Geven interactieve instructie
nieuwe perspectieven en
o extra leertijd
aan hele groep differentiëren oplossingen
o activerende
naar oplossingswijze op
- Stelt oplossingsgerichte
werkvormen
verschillende niveaus
vragen tijdens begeleide
o visuele
- Kunnen lessen plannen op
intervisie; dit leidt tot
ondersteuning basis van onderwijsbehoeften
samenwerking, wederzijdse
van leerlingen
stimulering en ontwikkeling.
- Kiezen een passende vorm
Voorwaarde:
van differentiatie / werkvormen
Leerlingen kunnen
- Betrekken de lesstof ook bij
zelfstandig werken
andere vakgebieden
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Bijlage 10 : Fasen begeleide intervisie met beeld
Rol Tanja: Regels benoemen: niet door beeld praten, respectvol en luisteren naar elkaar.
Hebben lk zelf nog aanvullingen/wensen die ze van belang vinden voordat we beginnen?
Mijn aandeel benoemen:
inhoudelijk: rol bij analyse van de beelden, deze moet aansluiten en verdiepend zijn op die
van de ander. Dit door stellen van oplossingsgerichte vragen.
Proces bewaken; blijft de vraag centraal staan?
Ik benoem mijn leerdoel: Kan ik competenties bij de leerkrachten ontwikkelen door het
stellen van oplossingsgerichte vragen?
Verwachting: volgende keren zelf beeld uitzoeken en inbrengen passend bij de leervraag en
werkpunten. Je stelt zelf je vraag aan de anderen.
Rondje successen op beeld laten zien.
Kiezen inbrenger, notulant (meteen in formulier op laptop), tijdbewaker.
1.Inbrenger formuleert vraag.
Deze is afhankelijk van het doel dat je op dat moment hebt.
Inbrenger vertelt wat zij kan als het doel bereikt is.
2. De anderen kunnen evt. verhelderingvragen stellen.
3. Bekijk deel van het fragment
De inbrenger laat een deel van zijn opname zien dat zij vooraf heeft uitgezocht. Het fragment
duurt enkele minuten.
4.Iedereen formuleert haar indruk op papier om ervoor te zorgen dat alle ideeën aan bod
kunnen komen.
5.Uitwisseling van eerste indrukken om de beurt. Inbrenger mag hierop reageren. Wat
herkent ze wel/niet? Er kunnen verheldering- en verdiepingsvragen worden gesteld.
6.Microanalyse van het fragment; wat gebeurt er precies? Wat gebeurt er in het stukje
waar je tevreden over bent? Wat verandert dat? Wat gebeurt er dan? In deze fase kun je
fragmentjes opnieuw bekijken of doorspoelen naar een ander gedeelte.
7.Betekenisverlening aan de analyse. Pas nu ga je de beelden interpreteren. Wat was je
doel en je persoonlijke vraag erbij? Bespreek met elkaar of dat wat je ziet een antwoord is op
het doel dat je hebt.
8.Alternatieven. Welke alternatieven zijn wenselijk/mogelijk? Ieder mag ideeën aandragen
en mogelijk met beeld illustreren.
9.Concrete voornemens. Inbrenger staat centraal. Welke alternatieven spreken je aan?
Wat zie je zitten? Denk je dat het haalbaar is? Wat ga je concreet doen?
10.Reflectie. Ieder individueel opschrijven wat hij geleerd heeft van deze beelden en van het
gesprek erover. Wat neem je voor jezelf mee? Dit kan iets heel anders zijn dan wat voor de
inbrenger van belang is.
11.Evaluatie. Ik beslis met de groep waar ik volgende keer aan ga werken.
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