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Samenvatting  

In dit symposium worden drie onderzoeken gepresenteerd over de effectiviteit van 

lesobservatie en coaching in de school. Centraal in het symposium staat de redenatie dat de 

inzet van observatie via coaching en het daaruit voorvloeiende leren van docenten zou moeten 

leiden tot verbeterde leerresultaten bij leerlingen. Doel van het symposium is om meer inzicht 

te krijgen in het potentieel van deze redenatie en om dit doel te bereiken wordt een combinatie 

van psychometrich onderzoek, kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderwijseconomisch 

onderzoek gepresenteerd. De onderzoeken bespreken ieder op hun eigen manier verbanden 

tussen lesobservatie, het leren van docenten en de leerresultaten van leerlingen. Het 

symposium beoogt hiermee een bijdrage te leveren aan de algemene discussie over wat 

professionalisering effectief maakt. 

 

Introductie  

Het symposium verbindt drie studies die allen betrekking hebben op coaching middels 

lesobservaties. De gedachte achter het symposium is dat de inzet van observatie via coaching 

uiteindelijk zou moeten resulteren in verbeterde resultaten van leerlingen (Borko, 2004; 

Taylor & Tyler, 2012). Echter, het is ook duidelijk dat verschillende factoren het verband 

tussen de inzet van lesosbervaties en het vergroten van de leerwinst van leerlingen kunnen 

belemmeren. In dit symposium beschrijven we daarom het proces om van lesobservatie tot 

hogere leerlingenresultaten te komen, waarbij dit proces indelen in drie fasen (zie Figuur 1). 

Iedere bijdrage zal ingaan op één van deze fases. 

 

Figuur 1. De drie fases aan de hand waarvan het symposium is georganiseerd. 

 

 

De eerste studie gaat in op de fase voorafgaand op coaching. Om coaching in te zetten zal 

een leerdoel moeten worden geformuleerd door de school of door de docent zelf. Hierbij is 

vaststellen leerdoel
• wat zou de docent 

willen/kunnen 
verbeteren?

coaching hoe dit 
leerdoel te bereiken

• hoe formuleren coaches 
uit hun observaties 
feedback?

impact op het leren 
van leerlingen

• heeft de coaching op dit 
leerdoel de resultaten 
van leerlingen 
verbeterd? 



het wenselijk dat de leidinggevende of docent informatie van verschillende perspectieven 

(bijvoorbeeld leerlingenobservaties en peer-observaties) combineert (NCTQ, 2013). Dit 

verhoogt niet alleen de validiteit, maar (en misschien nog wel belangrijker) het zorgt ook voor 

een groter draagvlak (Peterson, 2000). Doel van de studie is om te verkennen of en hoe we op 

basis van de combinatie van leerlingenobservaties en lesobservaties voor iedere leraar een 

meer valide leerdoel zouden kunnen vaststellen.  

 

De tweede studie gaat in op hoe coaches feedback geven aan docenten. Alhoewel er indirect 

bewijs is dat leerlingen meer leren wanneer ze les krijgen van leraren die coaching en 

feedback ontvangen (Taylor & Tyler, 2012), is er nog weinig zicht op de variatie waarmee 

coaches feedback geven en wat docenten daarmee doen. Deze studie rapporteert resultaten 

verkregen uit een professionaliseringsprogramma waarin 7 coaches uitvoerig werden 

bevraagd over hun ervaringen. Het doel van de studie is om belemmeringen en succesfactoren 

te vinden die het coachen effectiever maken.  

 

De derde studie gaat in op hoe de inzet van coaching invloed heeft op de leerwinst van 

leerlingen. De studie bouwt voort op werk gepubliceerd door onder andere Taylor en Tyler 

(2012) waaruit blijkt dat lesobservatie een positieve effect heeft op de leerwinst van 

leerlingen. De studie bespreekt een interventie op zeven basisscholen in Amsterdam waarbij 

lesobservaties werden gekoppeld aan het leerlingenvolgsysteem. Het doel van de studie is om 

duidelijk in beeld te krijgen wat de inzet van lesobservatie kan betekenen voor de leerlingen.  

 

Borko, H. (2004). Professional Development and Teacher Learning: Mapping the Terrain, 

Educational Researcher, 33, 3-15. doi: 10.3102/0013189X033008003  

NCTQ (2013). Connect the dots: Using evaluations of teaching effectiveness to inform policy 

and practice. Washington, DC: National Council on Teacher Quality.  

Peterson, K. D. (2000). Teacher evaluation: A comprehensive guide to new directions and 

practice. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.  

Taylor, E. S., & Tyler, J. H. (2012). The effect of evaluation on teacher performance. The 

American Economic Review, 102(7), 3628-3651. 

 

  



Studie 1  

 

Doelgericht leren: van meerdere perspectieven naar één leerdoel  

Samenvatting  

 

In deze studie wordt onderzocht hoe docenten of schoolleiders meer valide leerdoelen voor 

professionalisering zouden kunnen vaststellen. Alhoewel de consensus stelt dat valide 

leerdoelen informatie van meer perspectieven (bijv. zelfpercepties, leerlingenpercepties en 

lesobservaties) combineren, zijn de correlaties tussen deze perspectieven vaak laag tot 

middelgroot. Dit rechtvaardigt de vraag hoe we deze lage correlatie moeten duiden. Leveren 

leerlingen een inhoudelijk andere beoordeling dan bijvoorbeeld lesobservaties of is er een 

andere reden? In deze studie wordt gesteld dat niet inhoudelijke verschillen, maar 

psychometrische verschillen in betrouwbaarheid een betere verklaring geven voor deze lage 

correlaties. Het onderzoek geeft een eerste bewijs voor deze stelling. De correlatie tussen 

lesobservaties en leerlingenobservaties neemt toe tot .63 wanneer de betrouwbaarheid van 

beide ook toeneemt. 

 

Introductie  

Het ministerie OCW (Nederland) heeft met de lerarenagenda ingezet op 

functioneringsgesprekken als instrument om het leren en professionaliseren van docenten te 

stimuleren en transparant te maken. Toch kan het stellen van een formeel leerdoel voor een 

docent lastig zijn. Eén van de dilemmas is dat, hoewel de consensus stelt dat het meer valide 

is om een leerdoel te formuleren op basis van een combinatie van informatie uit meerdere 

perspectieven (zoals bijvoorbeeld zelfpercepties, leerlingenobservaties en lesobservaties), de 

correlatie tussen deze perspectieven vaak laag tot middelgroot is (Kunter & Baumert, 2006; 

Helms-Lorenz & Maulana, 2015).  

Er kunnen verschillende redenen zijn voor de lage correlatie. Kunter en Baumert 

(2006) speculeren dat de de lage correlatie inhoudelijke verschillen in expertise weergeeft. 

Deze studie argumenteert, echter, dat niet inhoudelijk verschillen in expertise, maar 

psychometrische verschillen in betrouwbaarheid een betere verklaring geven voor deze lage 

correlatie. Deze verklaring wordt ondersteund door de resultaten van Murray (1983). Murray 

verzamelde meerdere lesobservaties per docent om zodoende de betrouwbaarrheid van 

lesobservaties te verhogen en vond een correlatie van .76. Deze studie bouwt voort op deze 

resultaten. De hoofdvraag is:  

 

Hoeveel neemt de correlatie tussen leerlingenobservaties en lesobservaties toe wanneer het 

aantal lesobservaties toeneemt? 

 

Methode en opzet  

De steekproef bestaat uit 165 lesobservaties van 58 leraren VO. De 58 leraren werden aan de 

hand van het ICALT lesobservatieformulier twee-of driemaal geobserveerd door 48 

observatoren. Alle observatoren waren getraind: Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid > 70%. 

Leerlingen scoorden dezelfde 58 leraren op de “Mijn Leraar...” leerlingenvragenlijst.  

 



Resultaten en conclusie  

Uit de resultaten samengevat in Figuur 1 komt naar voren dat de (voorspelde) correlatie 

tussen leerlingenobservaties en de lesobservaties inderdaad toeneemt wanneer het aantal 

lesobservaties toeneemt. De toegevoegde waarde van een extra lesobservatie lijkt groter dan 

die van extra leerlingen. Wanneer één lesobservatie wordt uitgevoerd is de voorspelde 

correlatie bij een klas van 30 leerlingen .38 . De correlatie neemt nauwelijks meer toe met 

extra leerlingen. Wanneer twee lesobservaties worden uitgevoerd is de voorspelde correlatie 

bij 30 leerlingen .54 en voor drie lesobservaties .63. 

 

Figuur 1. De voorspelde correlatie tussen leerlingenobservaties en lesobservaties wanneer hun 

aantal toeneemt. 

 
 

Relevantie  

De resultaten geven een alternatieve verklaring voor meermaals gevonden kleine tot 

middelgrootte correlaties tussen leerlingenobservaties en lesobservaties. Gezien de eenmalige 

studie en beperkte steekproef zal de verklaring verder moeten worden gevalideerd, waarbij 

ook zelfpercepties moeten worden meegenomen, maar is in potentie relevant voor onderzoek 

dat leerlingenobservaties en lesobservaties wil combineren.  

 

Kunter, M., & Baumert, J. (2006). Who is the expert? Construct and criteria validity of 

student and teacher ratings of instruction. Learning Environments Research, 9(3), 231-

251.  

Maulana, M., & Helms-Lorenz, R. (2015). Observations and student perceptions of pre-

service teachers' teaching behavior quality: Construct representation and predictive 

quality. Learning Environments Research, 1–23, doi:10.1007/s10984-016-9215-8  

Murray, H. G. (1983). Low-inference classroom teaching and student ratings of college 

teaching effectiveness. Journal of Educational Psychology, 75(1), 138–149.  



Van der Lans, R. M., Van de Grift, W. J. C. M., Van Veen, K., & Fokkens-Bruinsma, M. 

(2016). Once is not enough: Establishing reliability criteria for feedback and 

evaluative decisions using classroom observation. Studies in Educational Evaluation, 

50, 88-95. 

 

  



Studie 2  

Coaching: Wat bevodert en wat belemmert het leren van leraren? 

 

Samenvatting  

Deze studie gaat dieper in op de manier waarop docenten leren van de coaches. 

Verschillende studies geven een opsomming van effectieve kenmerken van 

professionaliseringsinterventies. Echter, de rol van de coach heeft hierin nog weinig aandacht 

gekregen. Daarom heeft de studie gestructureerde interviews uitgevoerd bij zeven ervaren 

coaches. De coaches werken al meerdere jaren in een longitudinaal project en zijn intensief 

getraind in zowel het observeren als coachen van docenten. Resultaten bevestigen de indruk 

dat succesvolle coaching niet alleen afhankelijk is van (de validiteit van) de 

observatiemethode. De coaches geven aan dat de manier waarop een school wordt bestuurd 

en de manier waarop de coaches werken beide invloed hebben op of en hoe docenten leren 

van de coaching. 

 

Introductie  

Het leren van leraren kent verschillende vormen en vindt plaats in verschillende contexten 

(Borko, 2004). De aanname is dat zelfreflectie en coaching behoren tot de meest effective 

vormen van leren (Putman & Borko, 2000), en dan met name wanneer deze zich richten op 

het eigen lesgeven en hoe leerlingen het schoolvak leren (Desimone, 2009). Echter, een 

kenmerk dat vooralsnog weinig aandacht heeft gekregen is de kwaliteit van de coach en de 

coaching. Vanuit deze observatie formuleert de studie de volgende vragen:  

1. Wat zijn de meeste belangrijke factoren die het leren van leraren faciliteren dan wel 

tegenhouden?  

2. Wat is de rol van de coach in het leren van leraren?  

 

Methode en opzet  

De studie is onderdeel van een longitudiaal professionalseringsprogramma met als doel om de 

kwaliteit van lesgeven van leraren in 15 scholen voor voortgezet onderwijs (VO) te verhogen. 

Voor de studie zijn semi-gestructureerde interviews verzameld met 7 coaches (5 vrouw en 2 

man) met alle teminste 20 jaar leservaring en alle lerarenopleider. De interviews duurde 

gemiddeld 1 uur en 40 minuten en vonden plaats gedurende het derde jaar van het project.  

De coaches waren getraind in het werken met de International Comparative Analysis of 

Learning and Teaching (ICALT) (van de Grift, 2014). Coaches gebruikte dit gevalideerde 

lesobservatie-instrument om bij docenten een specifiek leerdoel te diagnosticeren op basis 

waarvan de coaching plaatsvond. 

 

Resultaten  

Uit de interviewgegevens komt naar voren dat tenminste twee factoren het leren van leraren 

beïnvloeden: de manier waarop de school wordt bestuurd en de manier waarop coaches 

werken. Wat betreft de eerste wordt gesuggereerd dat de moeite die leraren willen steken in 

ontwikkeling en verbetering afhankelijk is van zijn of haar perceptie of de omgeving fouten 

accepteert en of participatie in coaching vrijwillig of verplicht voelt. Over de manier waarop 

coaches werken wordt gesuggereerd dat de interpersoonlijke relatie tussen coach en leraar en 



de vakdidactische expertise van de coach het meest belangrijk zijn. Alle coaches meenden dat 

investeren in interpersoonlijke relaties, zodat leraren zich veilig en gesteund voelen, van 

uitzonderlijk belang is. Ook vakdidactische kennis en opmerkingen gemaakt door de coach 

waren van belang, maar vooral als de leraar vertrouwen had in de vakdidactische expertise van de 

coach. Coaches kiezen soms voor open meer onderzoekende gesprekken waarin de coach 

meedenkt met de leraar over mogelijke redenen en oplossingen in specifieke lessituaties.  

 

Relevantie  

De studie biedt nieuwe openingen voor onderzoek naar factoren die de effectiviteit van 

professionalisering beïnvloeden. Alhoewel het belang van interpersoonlijke relaties niet 

verrassend mag zijn is het vooralsnog onderbelicht. 
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Studie 3  

Hoe voorspellend zijn lesobservatiescores van leraren voor leerwinst van leerlingen? 

 

Samenvatting  

In deze studie wordt het verband tussen de evaluatie van leraren door middel van 

lesobservatie en de leerwinst van leerlingen onderzocht. Eerder Amerikaans onderzoek heeft 

positieve effecten gevonden voor dit verband. De studie verzamelde lesobservatiedata van 125 

docenten op zeven basisscholen. Deze data werden gekoppeld aan leerlingprestaties op 

gestandaardisderde toetsen voor lezen, rekenen en spelling afkomstig uit het 

leerlingvolgsysteem. De resultaten repliceren het eerdere Amerikaanse onderzoek. Leerlingen 

die twee jaar op rij een (op het lesobservatieinstrument) zwakscorende docent toegewezen 

krijgen in plaats van twee jaar op rij een sterkscorende docent, kunnen hierdoor een heel 

niveau lager terrecht komen in het voortgezet onderwijs. Onze conclusie is dat 

lesobservatieinstrumenten relevante verschillen tussen docenten kunnen weergeven en 

daarmee in potentie coaching kunnen informeren. 

 

Het doel van dit paper is de relatie te onderzoeken tussen evaluaties van leraren, uitgevoerd 

door getrainde beoordelaars tijdens lesbezoeken, en leerwinst van leerlingen. De evaluaties 

zijn gebaseerd op een gedetailleerd scoresysteem waarin leraren door getrainde observanten 

tijdens lessen gescoord worden op het wel of niet laten zien van 75 gedragsaspecten. Deze 

gedragsaspecten geven uiting aan uiteenlopende organisatorische, didactische en 

pedagogische competenties van leraren en meten zowel basisvaardigheden als meer complexe 

vaardigheden. 

 

Methode  

Voor dit onderzoek gebruiken we lesobservatiedata van 2 lesobservaties per docent van (alle) 

125 docenten van 7 basisscholen vallend onder een bestuur in het basisonderwijs in 

Nederland. Deze data hebben we gekoppeld aan data over leerprestaties van hun leerlingen op 

gestandaardiseerde toetsen op het vlak van lezen, rekenen en spelling afkomstig uit de 

leerlingvolgsystemen van de scholen. In de analyses wordt gecontroleerd voor school-, 

leerjaar-, klas-, en leerlingverschillen, zowel in termen van achtergrondkenmerken als in 

termen van aanvangsniveau.  

 

Resultaten  

De analyses laten zien dat de lesobservatiescores van leraren significant voorspellend zijn 

voor de vooruitgang in leerlingprestaties van de leerlingen in hun klas. De gemiddelde 

voorspelde vooruitgang in toetsscores bij rekenen en spelling is circa 0.4 standaarddeviatie als 

een leerling een leraar heeft uit het bovenste kwartiel van de gemeten vaardigheidsverdeling 

in plaats van een leraar uit het onderste kwartiel. Bij lezen gaat het om bijna een kwart 

standaarddeviatie verschil. Dit impliceert dat een basisschoolleerling die twee jaar op rij een 

zwakke leraar krijgt toegewezen in plaats van een goede leraar, hierdoor een heel niveau lager 

terecht kan komen in het vervolgonderwijs, dus van bijvoorbeeld in potentie havo-niveau naar 

vmbo-niveau. 



De resultaten geven ook bewijs voor de predictieve validiteit van het gebruikte 

evaluatie-instrument. Vooral leerkrachten die relatief aan hun collega’s weinig leerwinst bij 

hun leerlingen weten te genereren blijken met het observatie-instrument goed te kunnen 

worden geïdentificeerd. Uit de internationale literatuur (o.a. Taylor & Tyler, 2012) blijkt dat 

herhaalde observatie van leraren door getrainde observanten met een gedegen lesobservatie-

instrument in combinatie met gerichte feedback en coaching een effectieve interventie is om 

positieve effecten op leerlingprestaties te genereren. We concluderen dat het instrument 

potentie heeft om leraren te helpen hun lesgeven te verbeteren. 

 

Discussie  

De bijdrage van ons onderzoek aan de bestaande literatuur is tweeledig. Ten eerste, ons paper 

repliceert bevindingen uit de nog smalle maar groeiende Amerikaanse literatuur op dit gebied. 

Namelijk dat verschillen tussen docenten in de mate van leerwinst die wordt gegenereerd 

groot zijn, en dat deze verschillen kunnen worden blootgelegd door lesobservaties met een 

gedetailleerd lesobservatie-instrument gehanteerd door getrainde observanten. Ten tweede, 

ons instrument lijkt nog grotere verschillen in leerwinst bloot te kunnen leggen dan in de 

Amerikaanse literatuur. Dit kan komen doordat het door ons onderzochte lesobservatie-

instrument meer gedragsaspecten kent, maar ook doordat het instrument (deels) andere 

gedragsaspecten meet.  
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