Na anderhalf jaar krijgen de docenten in het leerlab Docent als Didactische Coach het coachen duidelijk in
de vingers. Op de scholen wordt het coachen al in de praktijk gebracht. Scholen met een meer traditioneel
rooster lopen vaak nog tegen organisatorische belemmeringen aan. Maar ook daar vinden leerlingen en ouders
de didactische coaching zinvol. Hoe ziet de coaching op de scholen er nu uit? Wat vinden docenten ervan?
Lees het in dit verslag.

Aan het leerlab Docent als Didactische Coach nemen zes scholen deel:
Lumion (voorheen Caland 2), Amsterdam, mavo/havo/vwo, 554 leerlingen. Teamleider Duco Homoet.
Da Capo College, Sittard-Geleen, vmbo/pro, 511 leerlingen. Beeldcoach Martine Burema.
Da Vinci College, Leiden, mavo/havo/vwo/technasium, 1033 leerlingen. Projectleider Afke Brinksma.
De Internationale Vos, Schiedam, eerste opvang anderstaligen, 254 leerlingen. Afdelingsleider Inge van Wingerden.
Heliomare, Wijk aan Zee, vso, 328 leerlingen. Projectleider gepersonaliseerd leren Linda Spierings-Vega.
Kennemer College MAVO, Heemskerk, 841 leerlingen. Projectleider gepersonaliseerd Katinka Kroon.
Hier is meer te lezen over de startsituatie per school in november 2015.
Hier is meer te lezen over de stand van zaken na een half jaar in maart 2016.

“Wij willen leerlingen ervan bewust maken waarom ze dingen leren. Dat hun doel niet is ‘paragraaf 1 afmaken’, maar
‘snappen wanneer een werkwoord op d of t eindigt’ en dat ze kunnen bedenken welke stappen ze daarvoor nog moeten
zetten”, zegt Inge van Wingerden van De Internationale Vos.
Anderhalf jaar na de start van het leerlab is er weinig veranderd in de visie op didactisch coachen waarmee de scholen
aan het leerlab begonnen, wel is die visie op diverse scholen verdiept. Zo is op het Kennemer College veel duidelijker
geworden hoe didactisch coachen zich verhoudt tot de wekelijkse, individuele coaching.

Op alle scholen worden met leerlingen persoonlijke coachgesprekken gevoerd: in de onderbouw en soms ook in
de bovenbouw. De frequentie loopt uiteen van een kwartier per week (Kennemer College) tot eens per drie weken
(Lumion, DaVinci).
Het is niet altijd makkelijk te organiseren. Om wekelijkse gesprekken, dagstarts en dagsluitingen mogelijk te maken,
moest op het Kennemer College bijvoorbeeld het principe van ‘elke coach een halve klas’ worden losgelaten. En Heliomare heeft door roosterbeperkingen de vaste afspraken over frequentie en tijdsduur moeten laten vervallen. “Het belangrijkst is dat iedere leerling de coaching krijgt die hij of zij nodig heeft”, zegt Linda Spierings-Vega. “Voor de een is dat elke
week, voor de ander elke paar weken. Onze coaches staan er inmiddels wel zo ‘boven’, dat ze dat goed kunnen finetunen.”
Vakoverstijgende vaardigheden zijn overal het belangrijkste coachonderwerp. Leerlingen worden zich daardoor bewuster
van hun leerproces, ziet Afke Brinksma van Da Vinci.

Actueel is de vraag welke formulieren en instrumenten bruikbaar zijn voor verslaglegging. Bij de coachgesprekken werkt
de helft van de scholen (Lumion, DaVinci, Kennemer College) met zelfgemaakte gespreksformulieren, al of niet in combinatie met Magister. DaVinci gebruikt daarnaast de ELO EdModo om leerlingen zelf een verslagje te laten schrijven. Het
Kennemer College en Heliomare maken gebruik van een bestaand voorbeeldformulier van KED. Die laatste school begint
daarnaast een pilot met iSelf, een meetinstrument dat leerlingen zelf aan het stuur van hun ontwikkeling zet.
Net als over didactische coaching zelf, spreken de scholen over de hulpmiddelen als zijnde ‘in ontwikkeling’. Dát ze in
toenemende mate beschikken over formulieren en instrumenten vinden ze een welkome stap vooruit; het biedt houvast
en structuur. De komende tijd kunnen in lijn met de verdere ontwikkeling van didactische coaching ook de hulpmiddelen
worden verfijnd.
Om de algehele voortgang van leerlingen in kaart te brengen, gebruiken twee van de drie scholen die werken met
de KED-portal (Heliomare, Lumion en sinds kort het Kennemer College) het bijbehorende KEDstroom (Heliomare en
Lumion). Er is ook een KED-logboek, maar daar werkt alleen het Kennemer College mee. Voor de isk-leerlingen van
De Internationale Vos is het logboek te talig en voor scholen waar het curriculum nog weinig gepersonaliseerd is (zoals
Da Vinci en DaCapo) is het te uitvoerig. Zij leggen veel vast in ELO’s en agenda’s.

Bijna alle scholen hebben de afgelopen maanden stappen vooruit gezet: zo niet in de coaching, dan wel in gepersonaliseerd leren. Op de meeste is te zien dat docenten het coachen duidelijk beter in de vingers krijgen. Wel gaan de ontwikkelingen soms langzamer dan verwacht en lukt niet alles.
Soms leiden factoren van boven- of buitenaf tot vertraging. Bij DaCapo was dit de genoemde bestuurswisseling, op
De Internationale Vos en Lumion een snelle groei van het aantal leerlingen en docenten, waardoor de dagelijkse gang
van zaken extra aandacht vroeg. “Wij hebben voor het derde jaar op rij vijftien nieuwe mensen in dienst en dan moet je
de cultuur goed bewaken”, zegt Duco Homoet van Lumion. “Als je bezig bent met onderwijsvernieuwing en er komen
mensen uit een meer klassieke setting bij, loop je het risico dat zij op oude gewoontes terugvallen.”

Over de hele linie tonen leerlingen en ouders zich enthousiast over didactische coaching. “Leerlingen vinden dat ze
goede feedback krijgen. Je ziet ze onder je ogen veranderen”, zegt Martine Burema van DaCapo. Dat werkt ook door
in hun vervolgopleiding, vertelt Duco Homoet van Lumion: “Onze eerste lichting leerlingen zit nu op het mbo en daar
zie je dat ze beter dan hun klasgenoten weten hoe zij de studie moeten aanpakken.”
Vergeleken met vorig jaar is het enthousiasme bij ouders groter, zeggen de scholen, ook omdat er meer lijn
is gekomen in de coaching en docenten het verhaal beter kunnen overbrengen. Afke Brinksma (DaVinci):
“Onze grootste les van vorig jaar is geweest dat je ouders vanaf dag één moet meenemen.” Diverse scholen
hebben ouderinformatieavonden over didactische coaching georganiseerd.

In de scholing van docenten zijn aanzienlijke verschillen. Aan de ene kant bevindt zich bijvoorbeeld Heliomare, waar
een compleet scholingsprogramma ‘staat’ en trainers individuele coachingsgesprekken voeren met docenten. Ondertussen leggen docenten bij elkaar ook lesbezoeken af waarbij zij hun indrukken vastleggen in een evaluatiewijzer die is
ontworpen vanuit het leerlab.
Dat de scholing ‘staat’, geldt ook voor Lumion, waar nieuwe coaches initiële scholing krijgen en eenmaal opgeleide
coaches vijf keer per jaar worden bijgeschoold binnen een eigen academie. Aan de andere kant van het spectrum
bevindt zich DaCapo, waar sinds de bestuurswisseling alle nieuwe scholingstrajecten on hold zijn gezet. Reeds opgeleide
coaches zijn onverminderd enthousiast bezig met het coachen van collega’s, maar moeten wel tegen de stroom oproeien.
Wat werkt en wat niet? Daar hebben de scholen nog wel enkele adviezen over. Behalve het train-de-trainer-model – waar
veel scholen enthousiast over zijn – heeft Heliomare goede ervaringen met het werken in duo’s: mentortweetallen die
elkaar tijdens het ontwikkelen helemaal hebben gevonden en die elkaar in hun ontwikkeling stimuleren.
De Internationale Vos heeft een tijdlang een schoolcoach gehad. Daar was echter weinig vraag naar, zegt Inge van
Wingerden: “Mensen zijn gewoon te druk, die gaan niet naar de coach toe om coachingsvragen te stellen.” Om te zorgen
dat ervaren en nieuwe coaches dezelfde taal blijven spreken, denkt de school wel aan een nieuw scholingstraject bij
KED-SENS voor alle coaches.
Over het moment van starten wisselen de meningen. Sommigen vinden dat je scholing pas moet aanbieden als mensen
in de praktijk aan het coachen zijn, omdat het dan beter landt. Maar als het gaat om de basisbeginselen heeft zowel
Da Vinci als Heliomare ervaren dat het beter is dat docenten die al voor de start meekrijgen: “De groep die bij ons puur
vanuit gezond verstand met didactische coaching moest starten, had veel vraagtekens en onzekerheid”, zegt Afke
Brinksma van Da Vinci.

Op het Kennemer College hebben de coaches van de brugklas en tweede klas elke dag een aparte docentenstart.
Dat werkt prettig, zegt Katinka Kroon: “Door het dagelijkse karakter worden dingen snel opgepakt, het komt echt vanuit
het team.”
Op Lumion, De Internationale Vos en Heliomare komt coaching aan de orde tijdens het reguliere overleg. “Wij zijn zo klein
en ons team is zo close dat een aparte dagstart niet nodig is”, aldus Linda Spierings-Vega van Heliomare. “Wel willen we
een betere vastlegging van coaching en afspraken, daar gaat de volgende versie van KED-stroom in voorzien.”
Martine Burema van DaCapo vindt het jammer dat op haar school na een bestuurswisseling de dagstarts
voor docenten en management zijn verdwenen. “Coaching is nu een punt op de agenda van de teamvergadering, maar dat is alles. We moeten veel collega’s opnieuw overtuigen van het nut van coaching.
Ik hoop dat het volgend jaar anders is.”

Nu de scholen langer met didactische coaching bezig zijn, lijkt de aansturingsbehoefte te veranderen. Was er in de beginfase behoefte aan echte kartrekkers, naarmate coaching meer een vaste waarde in de school wordt, vinden scholen
draagvlak belangrijker worden. Zo wil Afke Brinksma van Da Vinci een olievlek creëren: “Het is belangrijk dat we de voortgang niet alleen maar meer met de stuurgroep bespreken, maar met alle docenten.”
Draagvlak is essentieel, zegt ook Katinka Kroon van het Kennemer College: “Ik vind het fijn dat we het gefaseerd doen.
Daardoor komt de volgende stap steeds uit de mensen zelf. Zij zien de noodzaak. Het proces zelf zorgt ervoor dat we
nieuwe stappen maken.”
Iets vergelijkbaars zegt Linda Spierings-Vega van Heliomare, waar didactische coaching aan het eind van het jaar verandert van een ‘project’ in een doorgaande vernieuwing. “Het heeft goed uitgepakt dat we gestart zijn vanuit een project
met een projectleider die onder meer zorgde dat het team scherper op de coachingsdoelen ging zitten. Maar zodra de
coaching geïmplementeerd is, kan de doorontwikkeling bij de kernteams komen te liggen, als onderdeel van het dagelijkse werk.”

Eind 2017 is het leerlab afgerond, maar tot die tijd staan nog diverse activiteiten op het programma. Een overzicht
van alle resultaten tot nu toe is beschikbaar. Ook vertellen de scholen van het leerlab graag meer over hun ervaringen. Zelf al bezig met didactische coaching in de klas? Gebruik dan de evaluatiewijzer. Het leerlab hoort graag
wat gebruikers hiervan vinden. Je reactie kun je mailen naar: leerling2020@schoolinfo.nl.

