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1. Inleiding 
Deze ‘evaluatiewijzer didactische coaching’ is een initiatief van het Leerlab ‘De docent als 
didactische coach’.  
 
De hoofdvraag van dit Leerlab luidt:  
Hoe ziet de veranderende rol van de docent als didactische coach er uit?    
 
Subvragen daarbij:  
•   Welke coachingsvaardigheden heeft de docent nodig om de leerlingen te helpen om 

zijn/haar doelen te bereiken en een werkplan te realiseren?  
•   Hoe kunnen coachingsgesprekken gerichter worden door leerresultaten en voortgangs-

rapportages te koppelen aan passende leerstijlen?   
•   Hoe kunnen didactische werkvormen worden georganiseerd voor leerlingen (o.a. groeps-

instructie, workshops, hoorcollege, coachingsessie, practicumlessen).   
 
Deze evaluatiewijzer is ontwikkeld voor en met de docenten in het Leerlab. Dit instrument 
helpt docenten in  hun persoonlijke professionele ontwikkeling als didactische coach. De 
evaluatiewijzer en handreiking zijn tot stand gekomen door de bijdragen van Heliomare (Lin-
da Spierings-Vega) en Onderwijs Maak Je Samen (Hans van Leeuwen, Michel van de Ven).  
 
 
2. Betekenis en doel 
Deze evaluatiewijzer didactische coaching is ontwikkeld als een handreiking, een procesin-
strument dat de professionele ontwikkeling van de docent als didactische coach onder-
steunt. De evaluatiewijzer biedt een open kader. Deze open structuur geeft alle scholen de 
mogelijkheden om het instrument aan te passen aan de eigen situatie. Deze evaluatiewijzer 
kan worden ingevlochten in bestaande trajecten voor schoolontwikkeling zoals: Zo.Leer.Ik, 
‘Didactisch coachen (V&F Consult)’ en ‘Kunskapskolan’ (Sens). 
 
Professionele ontwikkeling en groei van de docent als didactische coach is het doel van de 
evaluatiewijzer. Professionele ontwikkeling komt tot stand door zelfevaluatie en reflectie van 
de docent maar ook door collegiaal leren. Bij collegiaal leren in de vorm van collegiale con-
sultatie en visitatie maken docenten gebruik van elkaars expertise en gestructureerde colle-
giale feedback.  
In deze handreiking hebben we het proces van collegiale consultatie en visitatie rond didac-
tische coaching (incl. zelfevaluatie) stap-voor-stap uitgewerkt als ontwerp en voorbeeld van 
toepassing in de praktijk. 
 
 
3. In welke context van professionele ontwikkeling toepasbaar? 
De evaluatiewijzer didactische coaching is toepasbaar in tal van professionele leersituaties, 
zowel individuele als in collegiale leersituaties. Denk daarbij aan: 
•   Zelfevaluatie didactische coaching. 

De evaluatiewijzer ondersteunt de coach/docent om zichzelf in beeld te brengen voor 
wat betreft didactische coaching (in een lesgebonden situatie).  



  

Dat kan breed (alle indicatoren) of op onderdelen/deelrubrieken. Met dit instrument kan 
de coach/docent zijn vaardigheidsgroei of ontwikkeling in kaart brengen. 

•   Collegiale consultatie (peer-review). 
Draagt sterk bij aan het reflecteren op het eigen handelen en denken. Door in een veilige 
omgeving met collega’s op een systematische wijze het eigen professionele functioneren 
te bespreken kun je van en met elkaar leren. Door ervaringen met elkaar te vergelijken 
kun je onderzoeken waarom je op een bepaalde manier werkt en nieuwe mogelijkheden 
verkennen. 
De evaluatiewijzer wordt bij collegiale consultatie ingezet als ‘kijkwijzer’ en als instrument 
om leervragen te verhelderen. 

•   Collega coaching (peer-coaching). 
•   Intervisie. 
•   Video- of beeldcoaching. 

De inzet van filmopnames ter ondersteuning van (zelf)reflectie en feedback. 
 
 
4. Collegiale consultatie ‘didactische coaching’ 
Het onderstaande procesmodel biedt een praktische en stap-voor-stap werkwijze hoe coa-
ches, docenten collegiale consultatie kunnen realiseren. Het procesmodel is gebaseerd op 
concepten van collegiaal leren, peer-review, reflectie en feedback (zie ook 5. Bronnen).  
 
4.1 Voorbereiding en voorwaarden 
Om collegiale consultatie te laten slagen is het aan te raden vooraf na te gaan in hoeverre 
aan de volgende vier voorwaarden wordt voldaan: 
-   een veilige omgeving met collega’s; 
-   bekend zijn met de inhoud en proces van feedback; 
-   wederzijds vertrouwen in elkaar; 
-   als deelnemer moet je je ervan bewust zijn dat het over jou gaat en niet over de leer-

lingen. 
 
 
4.2 De processtappen van collegiale consultatie didactische coaching. 
 
Processtap Actiestappen 
1. Voorbereiding De ‘consultatienemer’ vraagt gericht een collega om de rol 

van ‘consultatiegever’ te nemen in een collegiale consulta-
tie/visitatie didactische coaching. 
 
Meerdere organisatievormen zijn hier mogelijk:  
•   Een-op-een; 
•   Consultatieduo’s; 
•   Een op meerdere collega’s. 
•   …. 
 

2. Leervragen bekend? De keuze van de leer- en ontwikkelvraag(-vragen) is aan de 
docent zelf. Leer- of ontwikkelvragen rond didactische coa-
ching kunnen vooraf al duidelijk zijn op basis van bijvoor-
beeld persoonlijke reflectie. 
Niet altijd is vooraf de leervraag duidelijk en helder. Als dat 
het geval is kan de docent met een compacte zelfevaluatie de 
leer- en ontwikkelvragen aanscherpen en verhelderen. 
 



  

Processtap Actiestappen 
3. Formuleren van leervra-
gen ‘didactische coaching’  

Op basis van de reflectie op het eigen handelen of de resul-
taten van de zelfevaluatie didactische coaching formuleert de 
docent zijn/haar persoonlijke leervragen voor de collegiale 
consultatie. 
•   Wat is mijn leervraag? 
•   Waar loop ik bij didactische coaching in de praktijk te-

genaan? 
•   Wat wil ik ontwikkelen of leren? 
 
Een duidelijk geformuleerde leervraag is: 
- betekenisvol; 
- past in de fase van je persoonlijke ontwikkeling; 
- moet leiden tot verbeterd professioneel handelen; 
- heeft betrekking op didactische coaching. 
 

4.Voorbereidingsgesprek In het voorbereidingsgesprek maakt de consultatienemer een 
concrete afspraak voor een lesbezoek (coachbezoek) met de 
collega docent, en bespreekt de leervragen rond didactische 
coaching. 
 
Doelen van het oriënterende gesprek vooraf: 
- elkaar als professional en persoon leren kennen; 
- verkennen of er een ‘klik’ is (veiligheid en vertrouwen); 
- Leervragen verkennen; 
- afspraken en spelregels voor het lesbezoek. 
 

5. Les-/coachbezoek De (consultatienemer) docent stelt vooraf de 
(coach)leerlingen op de hoogte van het lesbezoek. 
De collega docent bezoekt een (coaching)les. 
 
Aan de hand van de evaluatiewijzer didactische coaching en 
de geformuleerde leervragen observeert hij/zij de les van de 
consultatienemer. 
 

6. Feedbackgesprek Beide docenten bespreken de waarnemingen bij voorkeur zo 
snel als mogelijk na afloop van het lesbezoek. In het feed-
backgesprek komen natuurlijk vooral de leervragen aan bod, 
maar ook andere opvallende aspecten van didactische coa-
ching. 
 
Bij consultaties is feedback van belang voor het leren. Je ont-
vangt namelijk mededelingen die informatie geven over hoe 
jouw gedrag waargenomen, ervaren en begrepen wordt. 
 
Aanwijzingen voor feedback geven:  
•   feedback moet betrekking hebben op het waargenomen 

of aanwijsbaar gedrag; 
•   feedback moet specifiek zijn, dus zo concreet mogelijk;  
•   feedback is nauwkeurig;  
•   feedback dient zo geformuleerd worden, dat de ander 

uitgenodigd wordt er op te reageren; 



  

Processtap Actiestappen 
•   Feedback gaat over vooraf geformuleerde leer- en ont-

wikkelvragen. 
 
Aanwijzingen voor het ontvangen van feedback:  
•   ga niet in de verdediging; feedback is constructief be-

doeld en gericht op ontwikkeling; 
•   geef aan dat je de feedback begrijpt, en vraag verhelde-

ring indien je de feedback niet begrijpt; 
•   accepteer feedback waarin je jezelf herkent; 
•   onderzoek de gegeven feedback en stel je open op. 
 

7. Reflectie De consultatienemer reflecteert op de ontvangen feedback. 
De consultatienemer bepaalt of er voldoende feedback en 
inhoudelijke houvast  is om persoonlijke leerdoelen te 
(her)formuleren. 
 
Als collegiale consultatie over didactische coaching onder-
deel is van je persoonlijk ontwikkelplan (POP), kunnen hierin 
opbrengsten en doelen opnieuw worden geformuleerd. 
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