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De onderwijswetenschapper Marzano heeft meta-analyses van onderzoeken uit 

verschillende landen vertaald in een aanpak voor effectief lesgeven waarbij 
praktische toepassingen voor leraren en leidinggevenden in het onderwijs 

worden gegeven. De mede-auteurs zijn werkzaam bij Marzano Research. 

‘Coaching & Reflectie in de klas’ is het tweelingboek van ‘De Reflectieve Leraar’. 

Daarin wordt het verbeteren van leraarvaardigheden beschreven vanuit het 

perspectief van de leraar. In dit boek gebeurt dat vanuit het perspectief van de 

leidinggevende/coach. De al in andere boeken beschreven stof wordt in dit boek 

aangevuld met observatielijsten, beoordelingsformulieren en coachingstips. Het 

zoomt in op toepassingen voor coaching op school.  

Het eerste hoofdstuk geeft een theoretische achtergrond van coaching met een 

beschrijving van de verschillende coachingsmodellen: een basis voor het hele 

boek. Hoofdstuk 2 start met te beschrijven dat het werkt als de coach en de 

leraar afspraken maken over de gezamenlijke opvattingen, over wat goed 

lesgeven is, hoe de vorderingen van de leraar worden gemeten en het vaststellen 

van ontwikkelingsdoelen van de leraar. Er wordt een model van effectief 

lesgeven geïntroduceerd. Hierin worden 41 elementen beschreven, die 

onderverdeeld worden in 3 categorieën, die lesonderdelen worden genoemd. 

Deze worden onderscheiden in routineonderdelen, inhoudspecifieke onderdelen 

en activiteiten ter plekke.  

Door ontwerpvragen voor elk onderdeel kan de leraar deze 41 elementen 

gebruiken om een context voor het leren te scheppen. Ook de leerlingen weten 

daardoor wat er van hen wordt verwacht en hoe zij hun progressie kunnen 

meten op weg naar hun doel.  

 



   

 

Een vijf-puntenschaal wordt gebruikt om de progressie van de leraar te meten: 

Van ‘wordt niet gebruikt (0)’ naar ‘beginnend (1)’, van ‘beginnend (1)’ naar ‘in 

ontwikkeling (2)’ , van ‘in ontwikkeling (2)’ naar ‘goed toegepast (3)’ en van 

‘goed toegepast (3)’ naar ‘innoverend (4)’. Een voorbeeld uit de praktijk 

verheldert de te zetten stappen op deze schaal.  

Op een zelfbeoordelinglijst kan de leerkracht een persoonlijk profiel aanmaken. 

Daarna wordt het coachingsproces ingezet met het kiezen en beschrijven van 

ontwikkelingsdoelen. Ook worden keuzes gemaakt hoe de coach deze 

ontwikkelingsdoelen kan controleren, bijvoorbeeld door video-opnamen te 

gebruiken.  

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 wordt steeds op een ander niveau van de vijf-

puntenschaal ingegaan op de volgende vragen rond de lesonderdelen: 

Routineonderdelen: Hoe stel ik leerdoelen vast en communiceer ik deze, houd 

ik vorderingen van leerlingen bij en vier ik successen? Hoe stel ik regels en 

routines op en handhaaf ik deze?  

Inhoudspecifieke lesonderdelen: Hoe laat ik leerlingen effectief omgaan met 

nieuwe kennis? Hoe laat ik leerlingen oefenen en hun begrip van nieuwe kennis 

verdiepen? Hoe laat ik leerlingen hypotheses opstellen over nieuwe kennis en 

deze toetsen?  

Activiteiten ter plekke: Hoe krijg ik betrokken leerlingen? Hoe herken en erken 

ik de naleving en het gebrek aan naleving van regels & routines? Hoe bouw en 

onderhoud ik een goede relatie met leerlingen? Hoe communiceer ik hoge 

verwachtingen voor alle leerlingen?  

In het laatste hoofdstuk worden verschillende coachingssystemen, soorten 

coach-leraargesprekken en strategieën voor het werken met modellen en 

feedback geven besproken. Elk hoofdstuk eindigt met een samenvatting, waarna 

begripsvragen over de inhoud van het hoofdstuk worden gesteld. 

 

Het is meer een leer- en werkboek dan een boek dat je in een keer leest. De 

hoofdstukken 3, 4 en 5 herhalen steeds de 41 elementen en vragen op een 

ander niveau van de vijf-puntenschaal, waarbij ik mij afvroeg wat de reden van 

de schrijvers is geweest dit zo te organiseren? Was het overzichtelijker geweest 

dit in één keer onder elkaar weer te geven, zodat deze niveaus onder elkaar 

staan in plaats van in aparte hoofdstukken?  

Voor een coach is het een boek met heel veel handvatten om aan de slag te 

gaan, overzichtelijk met vragenlijsten en omschrijvingen van activiteiten van de 

leraar, gewenste leerlingenreacties (hoofdstuk 4), extra hulp/ondersteuning en 

een uitbreiding daarvan (hoofdstuk 5) met veel praktijkvoorbeelden en tips om 

onderwijsvaardigheden te verbeteren. Ook de coach kan leren gerichte feedback 

te geven op de stappen die gezet worden door de leerkracht, om een trede hoger 

op de vijf-puntenschaal te komen.  

Dat coaching een effectieve manier is om een complexe taak als lesgeven te 

verbeteren, komt in dit boek goed naar voren. Zowel de coach als de leerkracht 

wordt geholpen om kritisch te blijven kijken naar de eigen manier van werken. 

Kortom, een boek om mee aan het werk te gaan als coach, begeleider en 

leerkracht. 

 

Engelien Houben-Feddema 

 


