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Voor leraren die het vak willen leren of zich verder willen professionaliseren 
is het belangrijk dat zij feedback krijgen op hun handelen in de klas. Meestal 
vindt feedback plaats als de les voorbij is. Ict maakt het mogelijk dat leraren 
al tijdens de les aanwijzingen krijgen hun onderwijsgedrag te optimaliseren. 
Door gebruik van een zogenoemd ‘oortje’ kan een (aankomend) leraar direct 
worden bijgestuurd en gecorrigeerd, zonder dat het de les verstoort. De leraar 
krijgt op deze manier sneller effectief onderwijsgedrag onder de knie. 

Nele Coninx, Karel Kreijns en Wim Jochems zetten in deze publicatie de meer
waarde van synchroon coachen op een rij en beschrijven hoe dit het beste 
ingezet kan worden in praktijksituaties. Daarmee komt een nieuw aspect in 
de onderzoeksreeks aan bod: ict als hulpmiddel voor professionalisering van 
leraren. 

De publicatie is niet alleen interessant voor lerarenopleiders van beginnende 
leraren. Ook gevorderde leraren kunnen profijt hebben van de werkwijze van 
synchroon coachen. Bijvoorbeeld bij het leren omgaan met icttoepassingen 
die ander didactisch gedrag vereisen dan een leraar gewend is. 

Alfons ten Brummelhuis
Hoofd Onderzoek Kennisnet
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0	Inleiding

Leraren in opleiding worden gecoacht, dat spreekt vanzelf. Zij krijgen aanwij
zingen bij de microlessen op de lerarenopleiding, en ze lopen stage. Dan ma
ken ze afspraken met de begeleidende leraar en als ze de les gegeven hebben, 
volgt een nagesprek. Dit is de meest gebruikelijke vorm van coaching.

Maar het is ook mogelijk de leraar in opleiding al tijdens de les te coachen. Dit 
gebeurt met een draadloos ontvangertje, een ‘oortje’. De student krijgt korte 
boodschappen ingefluisterd, met aanwijzingen die hij meteen kan toepassen. 
Als het goed is, heeft de feedback nog tijdens de les resultaat. Dit noemen we 
‘synchroon coachen’.

De plaats waar de coach influistert, bepaalt welke apparatuur nodig is. Wan
neer hij in de klas zit, heeft hij aan een eenrichtingsoortje genoeg. Zit hij in 
een aangrenzende ruimte, dan moet hij de student kunnen horen en heeft hij 
een tweerichtingsoortje nodig. Nog ingewikkelder wordt het wanneer hij in 
een willekeurige ruimte zit, bijvoorbeeld op afstand. Dan heeft hij ook nog 
beeld nodig en is een cameraopstelling noodzakelijk. In deze publicatie beper
ken we ons tot de eenvoudigste situatie: de coach achterin de klas.

Niet alles wat een leraar in  opleiding moet weten en kunnen, kan synchroon 
worden gecoacht. Vakinhoud bijvoorbeeld leent zich er niet voor. Het meeste 
effect valt te verwachten bij een aantal basisvaardigheden:

• klassenmanagement
• didactiek 
• pedagogische relatie met leerlingen

In paragraaf 1.5 gaan we hierop in.

Het doel van deze publicatie is: zakelijke informatie geven over synchroon coa
chen, wat het is en wat de resultaten ervan zijn, aangevuld met aanbevelingen 
voor de praktijk. Het is niet alleen bedoeld voor lerarenopleiders, begelei
dende leraren en leraren in opleiding, maar voor alle leraren en schoolleiders. 

De vraag die als een rode draad door dit boekje loopt, luidt: ‘Wat bepaalt 
het succes van synchroon coachen?’ De antwoorden zijn gebaseerd op een 
uitgebreid literatuuronderzoek en op ons eigen onderzoek naar synchroon  
coachen (Coninx, 2011).  

Figuur 1: Man met oortje
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1.1 Traditioneel en synchroon coachen
Synchroon coachen is voortgekomen uit het traditionele coachingsgesprek. De 
coach observeerde de leraar in opleiding. Achteraf bespraken ze samen de 
les of kwam de feedback via email, en werden er afspraken gemaakt voor de 
volgende les.

Deze aanpak heeft nadelen:
•  De student moet wachten tot de volgende les om de verbeteringen uit de 

feedback uit te proberen. Dan is de herinnering aan de probleemsituatie 
vaak alweer vervaagd (Scheeler, 2004).

•  In het traditionele nagesprek staat reflectie voorop. Maar niet alle studenten 
zijn daartoe in staat. Zeker in het begin hebben zij behoefte aan concrete 
handvatten, aan praktische aanwijzingen die ze direct kunnen uitproberen in 
de klas.

Synchroon coachen ondervangt deze nadelen. De feedback is – als de begelei
der het goed doet – concreet en heeft – als de student het goed doet – onmid
dellijk effect. Bovendien vervangt het oortje het nagesprek niet, integendeel, 
het vormt er een aanvulling op. Het nagesprek kan wel korter worden gehou
den dan voorheen. 

1.2 Voor- en nadelen van synchroon coachen

Voordelen:
•  Het belangrijkste voordeel is dat de leraar in opleiding meteen stopt met 

zijn verkeerde manier van lesgeven. Hij corrigeert zichzelf en bereikt in 
latere lessen de juiste aanpak ook steeds sneller (O’Reilly, 1994). 

•  Ook de begeleiding van de coach wordt beter. Hij kan zich focussen op spe
cifieke gedragingen en daar in de nabespreking op terugkomen. Zo wordt 
voor beiden concreter wat er aan de manier van lesgeven nog schort. Voor 
een volgende les kunnen ze daar korte, specifieke boodschappen voor af
spreken (Sleutjens, 2008).

•  Bovendien blijken studenten de onmiddellijke feedback erg waardevol te 
vinden. Niet alleen omdat ze hun gedrag in de klas meteen kunnen bij
sturen, maar ook omdat het oortje hun het gevoel geeft dat ze er niet alleen 
voor staan en steeds kunnen terugvallen op hun coach (Coninx, 2011). Zo 
fungeert het oortje als vangnet.

Nadelen:
• Het gefluister van de coach kan de leerlingen afleiden en storen.
•  Korte, duidelijke boodschappen geven is een kunst die niet iedere coach 

verstaat. Zo klaagde een student: ‘Mijn coach vond het heel moeilijk om zich 
in te houden. Ze had zo vijf minuten achter elkaar mijn oor kunnen voltet
teren.’ (Citaten van leraren komen uit Coninx, 2011.)

1.3 De ontwikkeling van synchroon coachen
In het begin was synchroon coachen vooral gericht op het uitproberen van de 
apparatuur en het exploreren van de mogelijkheden. Korte feedbackberichten 
van vier à vijf woorden bleken het best te werken. Wel was het voor de coach 
vaak lastig om het juiste moment te bepalen om feedback te geven. Pilotstu
dies lieten zien dat synchroon coachen ook bruikbaar was bij het oefenen van 
gesprekstechnieken, zoals interviews en sollicitatiegesprekken.

Later werden de mogelijkheden en moeilijkheden van synchroon coachen ver
der onderzocht (Hooreman, 2008). Videoopnames lieten zien dat veel stu
denten met oortjes beter gingen lesgeven en sneller op fouten reageerden, 
maar ook dat deze techniek zijn beperkingen had. Vakinhoudelijke informatie 
bijvoorbeeld was niet of nauwelijks in te fluisteren, omdat de ontvanger dan 
overbelast raakte: hij moest immers zowel de boodschap verwerken als de 
klas in de gaten houden. Als mogelijke oplossing werd bepleit dat coaches en 
studenten vooraf een training zouden volgen, met als voornaamste doel de 
cognitieve belasting te verminderen. Ze zouden bijvoorbeeld korte standaard
boodschappen kunnen afspreken die de coach geeft.

Een andere mogelijkheid is de standaardboodschappen in te voeren in de com
puter (Coninx, 2010). Het programma CONPAS heeft er dertig, zoals: ‘Oogcon
tact’, ‘Intonatie’, ‘Goed zo’, ‘Negeren’, ‘Vragen naar kennis’, ‘Na de les laten 
nakomen’. Deze worden gekoppeld aan knoppen en aan een menselijke stem. 
De coach hoeft niet meer te fluisteren maar kan volstaan met op een knop te 
drukken, waarna de student door het oortje de gesproken boodschap hoort.

1.4 Mogelijkheden van synchroon coachen
Niet alleen bij beginnende maar ook bij gevorderde leraren neemt de behoefte 
aan coaching toe. Er gaan stemmen op om de rol van de leraar als coach uit te 
breiden en te verdiepen en het ziet ernaar uit dat synchroon coachen hierin 
een belangrijke rol krijgt.

Daarnaast kan synchroon coachen helpen om de zorgwekkend hoge uitval van 
beginnende leraren tegen te gaan (Commissie Leraren, 2007). Onderzoek heeft 
aangetoond dat een succesvolle voorbereiding op het beroep gevoelens van 

1	Wat	is	synchroon	coachen?	
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angst, isolement en machteloosheid kan verlagen (Brown, 2005). Kan, want  
leraren in opleiding geven aan dat zij de effectieve ondersteuning tijdens hun 
opleiding soms gemist hebben (Rushton, 2003). Het ging hun dan vooral om 
‘hulp bij het nemen van beslissingen’. Dit klopt met wat we weten over leren. 
Wie leert, verandert zijn gedrag het best wanneer hij systematisch feedback 
krijgt en veelvuldig in de praktijk kan oefenen. En niet alleen systematisch en 
veelvuldig, maar ook onmiddellijk.

1.5 De plaats van synchroon coachen in de stage
Klassenmanagement, didactiek en de pedagogische relatie met leerlingen – 
dat zijn de elementen waar concreet synchroon op gecoacht kan worden (zie 
ook 1.6). Omdat het basisvaardigheden zijn, verdienen ze – en verdient syn
chroon coachen – een plaats voorin de stage. Niet in de allereerste weken, 
want de coach en de leraar in opleiding hebben, omdat ze elkaar meestal nog 
niet kennen, even tijd nodig om aan elkaar te wennen en de coach moet via 
observaties kijken met wie hij te doen heeft en een plan opstellen. Een week of 
vier is daarvoor genoeg; daarna kan het synchroon coachen beginnen.

Onderzoek wijst uit dat het ook niet zo lang hoeft te duren. Gemiddeld vier 
keer; dan is het maximale effect op de gedragsverandering bereikt en voegt 
synchroon coachen niets meer toe (Scheeler, 2002; Thomson, 1978). Een prak
tische tip: begin in één klas en kijk of het effect heeft; pas de techniek daarna 
ook in andere klassen toe.

Een nagesprek blijft nodig, liefst zo snel mogelijk na de geobserveerde les. 
Daarvoor zijn vier redenen:
• De ervaringen zijn nog vers
• Coach en student kunnen nagaan wat al is bereikt, en nieuwe doelen stellen
• De coach kan de student vertrouwd maken met reflectie op zijn eigen handelen
•  De coach kan zaken aan de orde stellen die zich niet of minder goed lenen 

voor synchroon coachen, zoals vakinhoudelijke instructies. 

1.6 Gedragingen waarop synchroon gecoacht wordt
Zoals gezegd heeft synchroon coachen vooral betrekking op drie competenties: 
klassenmanagement, didactiek en de pedagogische relatie met de leerlingen. 
Meer in detail:

Klassenmanagement
Leraren die geen problemen hebben met klassenmanagement (en waarbij leer
lingen graag in de klas zitten), bereiken dat vooral met nonverbaal gedrag 
(Van Tartwijk, 1993). De belangrijkste elementen daarvan zijn:

• basishouding (zitten, hurken, door de klas lopen)
• te veel of te weinig gebaren
• verplaatsen
• in het territorium van de leerlingen komen
• knikken
• lichaamsoriëntatie (kan de leraar alle leerlingen zien?)
• aanraken (voorzichtig!)
• fixeren met de ogen
• intonatie
• stemvolume
• pauze (even wachten tot de leraar alle aandacht heeft, dan doorgaan)
• hoofdschudden
• werk van leerlingen tonen
• lachen
• afkeuren

Didactiek
Een goede leraar laat zijn leerlingen leren met ‘activerende instructie’ (Sol, 
2009). Dat kan hij vooral bereiken met de volgende gedragingen:

• aangeven wat correct is en waarom
• een suggestie geven en waarom
• een goede oplossing geven en waarom
• een standaard aangeven
• een probleem verhelderen
• voordoen
• een begrip uitleggen
• een aanpak uitleggen
• het probleem van een leerling preciezer omschrijven
• de leerling vragen wat hij al gedaan heeft
• het denkproces van de leerling stimuleren
• een opdracht geven
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Pedagogische relatie met leerlingen
Goede leraren kunnen gedifferentieerd aandacht besteden aan alle leerlingen 
(Goodman, 2008). Om de leerlingen individueel aandacht te kunnen geven, zijn 
de volgende gedragingen mogelijk:

Belonen
• een bemoedigende opmerking maken
• nonverbaal aanmoedigen

Straffen
• waarschuwen
• afkeuren met ikboodschap
• noemen en doorgaan met de les
• aankijken en stoppen met de les
• negeren
• leerling verplaatsen
• na de les laten nakomen
• straf geven
• eruit sturen

Op al deze gedragingen kan de leraar in opleiding synchroon worden gecoacht.
 

2.1 Ervaren coaches of peers
Moet een coach ervaring hebben met het geven van onmiddellijke feedback 
of kunnen peers – zoals medestudenten – ook ingeschakeld worden? Uit een 
analyse van het wetenschappelijk onderzoek naar synchroon coachen blijkt dat 
feedback van ervaren coaches het beste werkt.

Onderzoekers die hadden vastgesteld dat begeleiding door medestudenten 
niet tot een vermindering van kwaliteit leidde, gaven wel aan dat studenten 
zich niet zo op hun gemak voelden in hun rol van peercoach (White, 2000). Ze 
beschouwden het coachen als een vorm van bekritiseren van hun medestuden
ten (Chow, 2001). Er waren nog meer nadelen:

•  De peers moesten een uitgebreide coachopleiding volgen met bijbehorende 
kosten

• Consistentie van de beoordeling was niet te garanderen
•  De eis dat de peers feedback moesten geven op gedrag dat zij zichzelf nog 

eigen moesten maken, was wellicht te hoog (Scheeler, 2004)

De kwaliteit van de feedback hangt dus af van de ervaring van de coach. Hoe 
meer ervaring hij in een bepaalde vaardigheid heeft, des te zelfverzekerder 
en specifieker is hij in het geven van feedback.

2	Eisen	waaraan	synchroon	
coachen	moet	voldoen	

Figuur 2: Wat is het meest effectief: dezelfde ervaring of meer ervaring? (op 
basis van analyse van effectstudies in Coninx, 2011)
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De begeleider op school is het meest geschikt als coach (Farrell, 2008). Hij 
besteedt veel tijd aan de coaching en is in de ideale positie om het gedrag van 
de studenten te observeren en er feedback op te geven.

2.2 Uit welke elementen bestaat onmiddellijke feedback?

 
Meestal behoort een boodschap tot een van de volgende drie types:

1. vragend
2. correctief
3. beschrijvend

Het blijkt dat de correctieve boodschap verreweg het meeste effect heeft.  
Beschrijvende boodschappen storen. 

  
  Een boodschap kan specifiek zijn of algemeen. De leraren in opleiding hebben 

een duidelijke voorkeur voor specifieke boodschappen, zoals: ‘Let op die leer
ling’, of ‘Zorg dat ze stil zijn en allemaal weer naar je luisteren’. De cijfers 
ondersteunen dit:

Feedback die gefocust, specifiek, duidelijk en herhaalbaar is, is het meest 
effectief. Specifieke feedback is ook eenduidiger en daardoor makkelijker 
te interpreteren. De kans op misverstanden is kleiner en daardoor blijft de  
cognitieve belasting relatief beperkt (Scheeler, 2004).

 
Een leraar in opleiding zei: ‘Het zou handig zijn geweest wanneer we van 
tevoren afgesproken hadden op welke dingen ik feedback zou krijgen. Dat was 
misschien duidelijker geweest. Omdat ik bij sommige dingen die hij zei, zoals 
“Schrijf op”, niet helemaal begreep wat hij bedoelde. Moest ik iets opschrij
ven of de leerlingen?’ (Coninx, 2011). 

Dit citaat laat precies zien waar het om gaat. Coach en student moeten van 
tevoren afspreken waar de coach op gaat letten, zodat de boodschappen kort 
en duidelijk kunnen zijn, terwijl de student precies weet wat de coach bedoelt.

De literatuur zegt, in meer abstracte bewoordingen, hetzelfde: ‘Feedback moet 
informatie geven over het gedrag dat een leraar in opleiding op een bepaald 
moment vertoont en een alternatief bieden voor meer effectief gedrag.’ Zijn 
motivatie neemt hierdoor toe (Hattie, 2007).

2.1.1	 Wie	moet	die	ervaren	coach	zijn?

2.2.1	 De	boodschap	moet	correctief	zijn

2.2.2	 De	boodschap	moet	specifiek	zijn

2.2.3	 De	boodschap	moet	voorgestructureerd	zijn

Figuur 4: De meest effectieve boodschappen in percentages (op basis van 
analyse van effectstudies)
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Figuur 3: De meest effectieve boodschappen in percentages (op basis van 
analyse van effectstudies)
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Uit de reacties van de leraren in opleiding blijkt dat synchroon coachen ook 
een verslechtering kan zijn in plaats van een verbetering. Wanneer de coach 
te veel, te lange of onduidelijke boodschappen verstuurt, helpt hij de student 
van de wal in de sloot. Die staat intussen ook nog les te geven en kan zijn 
aandacht niet al te lang verdelen tussen de klas en de coach. Een student zei: 
‘Soms moest ik echt luisteren, luisteren, luisteren. Toen ik die aantekening op 
het bord stond te maken, stond ik gewoon te wachten. En ik had het gevoel dat 
leerlingen me zaten aan te kijken van: Wat sta jij nou te luisteren?’ (Coninx, 
2011).

In deze situatie dreigt cognitieve overbelasting. De coach kan die voorkomen 
door zo kort mogelijke boodschappen en duidelijke boodschappen te versturen 
(Scheeler, 2002). Het verdient aanbeveling dat coach en student hier afspraken 
over maken. Een zekere mate van standaardisering is wenselijk.
 

Wat levert synchroon coachen nu eigenlijk op? Wat zijn de gunstige effec
ten ervan voor het onderwijs? Daar zijn nogal wat publicaties over, waaruit 
we kunnen opmaken dat de belangrijkste effecten te vangen zijn onder twee 
noemers: tevredenheid en gedragsverandering. We noemen de belangrijkste 
bevindingen uit ons literatuuronderzoek. 

3.1 Tevredenheid
•  De studenten zijn tevreden over synchroon coachen
  Dit blijkt uit de cijfers: 53% vindt het ondersteunend, 73% nuttig en 60% 

positief. Niet alleen kunnen de studenten de feedback zonder haperen toe
passen in de klas, 73% zegt dat door de onmiddellijke feedback de reflectie 
achteraf tot betere inzichten leidt (Rock, 2009b).

• De studenten vinden synchroon coachen bruikbaar
  Aanvankelijk zijn studenten bang dat de boodschappen hen afleiden en hun 

prestaties negatief beïnvloeden, maar nadat ze met de oortjes gewerkt 
hebben, veranderen ze van mening. Daarbij kan een rol gespeeld hebben 
dat ze niet alleen correcties maar ook aanmoedigingen te horen kregen 
(Chow, 2001).

• De studenten vinden synchroon coachen effectief
  ‘Effectief’ betekent in dit verband: synchroon coachen heeft voordelen  

boven de traditionele begeleiding via een nagesprek. De studenten noem
den drie voordelen:

 1. een betere band met de klas
 2. een betere band met de coach
 3. betere nagesprekken

  Wat de punten 2. en 3. betreft, een student vertelde: ‘We hadden veel meer 
contact. We spraken wel twee keer zo vaak met elkaar, over allerlei details 
van de les. Dat kon ook, want de coach kon zich de situaties tijdens de les 
veel beter herinneren’ (Farrell, 2008).

•  De studenten ervaren dat bij synchroon coachen hun zelfvertrouwen groeit
  De nadruk moet hier liggen op ‘ervaren’, want uit cijfers uit kleinschalig 

onderzoek blijkt het niet. Het gaat om onderzoek bij kleine groepen van 
tien studenten die synchroon werden gecoacht versus tien studenten met 
nabespreking van videobeelden (Chow, 2001).

2.2.4	 De	boodschap	moet	kort	en	duidelijk	zijn 3	Effecten	van	synchroon	
coachen	
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3.2 Gedragsverandering
Op het gebied van gedragsverandering zijn de effecten van synchroon coachen 
het talrijkst en het duidelijkst. Ze manifesteren zich zowel bij klassenmanage
ment als bij didactiek en de pedagogische relatie met de leerlingen.

• De studenten gaan beter met de klas om
De studenten die onmiddellijke feedback kregen, onderscheidden zich op twee 
punten: ze stimuleerden de leerlingen meer en ze prezen hen vaker (Bowles, 
1976).

• De studenten gaan beter instructie geven
Dit kwam het duidelijkst naar voren op één punt: de studenten die onmid
dellijke feedback kregen, gingen meer vragen stellen aan de leerlingen om te 
controleren of ze het wel begrepen hadden (Giebelhaus, 1994).

• De studenten scheppen een beter klimaat in de klas
De middelen daartoe zijn: aanmoediging, aanwijzingen en afkeuring. Bij syn
chroon coachen maakten de studenten hier duidelijk meer gebruik van, met als 
gevolg dat de leerlingen ook meer betrokken waren (Rock, 2009a).
 

Bij synchroon coachen kan ook het nodige misgaan, zowel op technisch gebied 
(het oortje hapert, de batterijen raken leeg) als in de samenwerking tussen 
leraar in opleiding en coach. Om alles soepel te laten verlopen is het zaak dat 
beiden zich aan een stappenplan houden. Van de zeven stappen waaruit het 
bestaat, zijn de eerste vijf voorbereidend en eenmalig. Stap zes en zeven zijn 
uitvoerend en kunnen meerdere malen doorlopen worden.

4.1 Stappenplan voor de coach

Stap 1:  Voldoe aan de randvoorwaarden
 1a Schaf het materiaal aan
 1b Stel je open voor deze manier van coachen
 1c Schep een vertrouwelijke relatie met de student
 1d Licht de leerlingen in
 1e Plan de lessen

Stap 2:  Vul het persoonlijk ontwikkelplan in
 2a Laat de student het persoonlijk ontwikkelplan invullen
 2b Vul het zelf in

Stap 3:  Bespreek het persoonlijk ontwikkelplan
 3a Bespreek de verschillen
 3b Laat de student beslissen

Stap 4:   (facultatief): Voer voorgestructureerde boodschappen in de 
computer in

 4a Kies de voorgestructureerde boodschappen
 4b Stel ze zo nodig bij

Stap 5:  Oefen in een veilige omgeving
 5a Maak een verbinding met het oortje
 5b Test de apparatuur
 5c Oefen in een veilige omgeving

4	Aan	de	slag	met	synchroon		
coachen	
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Stap 6:  Ga aan de slag in de klas
 6a Laat het oortje gewoon worden
 6b Ga aan de slag
 6c Moedig de student aan
 6d Bescherm de student tegen cognitieve overbelasting

Stap 7:  Organiseer een nagesprek
 7a Houd het nagesprek zo snel mogelijk
 7b Laat de student reflecteren
 7c Koppel terug naar het persoonlijk ontwikkelplan

4.2 Toelichting op het stappenplan

Stap 1: Voldoe aan de randvoorwaarden
Schaf eerst de apparatuur aan. De student heeft een oortje nodig, liefst geen 
oordopje maar een oortje dat de schedel als klankkast gebruikt. Dan kan de 
student met beide oren naar de klas blijven luisteren. De coach heeft een  
microfoontje, een laptop of een tablet nodig om de boodschappen in te fluis
teren of te laten influisteren.

Het is belangrijk dat zowel de student als de coach openstaat voor deze aan
pak. Er kunnen zich technische moeilijkheden voordoen (het signaal valt weg, 
de batterijen raken leeg) en dan moeten ze niet bij de pakken neerzitten maar 
het probleem oplossen.

Daarnaast moet er – zoals bij alle begeleiding – tussen student en coach een 
zekere mate van vertrouwen zijn. Juist bij synchroon coachen is dit het geval. 
In het begin is het voor de student een heel aparte sensatie om de coach aan
wijzingen te horen fluisteren. Bij voldoende vertrouwen is hij eerder bereid 
de boodschappen te accepteren.

De leerlingen moeten ook weten wat er gaande is, want dat de student een 
oortje draagt, hebben ze onmiddellijk in de gaten. Wanneer hij uitlegt dat de 
coach hem hiermee aanwijzingen geeft, nemen de leerlingen dit doorgaans 
makkelijk op.

Het is het beste om eerst een paar lessen in dezelfde klas te plannen, dan kan 
de coach ook wennen. Het is namelijk niet eenvoudig om instructies te  geven 
die onmiddellijk effect hebben. In dezelfde klas kunnen student en coach op 
elkaar ingespeeld raken. Na een les of vier kan het ook in andere klassen.

Stap 2: Vul het persoonlijk ontwikkelplan in
Synchroon coachen kan nooit zonder voorgesprek. De student en de coach moe
ten namelijk afspreken waar de coach op gaat letten. Dit gebeurt op basis van 
het persoonlijk ontwikkelplan, opgesteld nadat de coach de lessen van de stu
dent in de eerste vier weken geobserveerd heeft. Het plan vullen ze allebei in. 
De punten van aandacht – al dan niet in de vorm van sleutelwoorden – liggen 
op het gebied van klassenmanagement, didactiek en de pedagogische relatie 
met de leerlingen.

Stap 3: Bespreek het persoonlijk ontwikkelplan
Nadat student en coach het persoonlijk ontwikkelplan hebben ingevuld, kunnen 
er verschillen aan het licht komen, zowel tussen student en coach als tussen 
het gewenste en het vertoonde gedrag van de student. Zij spreken af welke 
gedragingen de coach gaat aanpakken. De afspraken kunnen de vorm hebben 
van korte, voorgestructureerde boodschappen.

Stap 4: Voer eventueel de sleutelwoorden in de computer in
Het is mogelijk de voorgestructureerde boodschappen in te voeren in de com
puter, met als basis de lijst in paragraaf 1.6. In het computerprogramma CON
PAS krijgen ze de vorm van digitale geluidsbestanden, ingesproken door een 
vriendelijke vrouwenstem. Zij neemt de rol van de coach over. 

Stap 5: Oefen in een veilige omgeving
Het is noodzakelijk de apparatuur eerst te testen en ermee te oefenen. Dat 
kan het beste in een apart lokaal. Een half uur is genoeg: tien minuten om het 
apparaat onder de knie te krijgen, twintig minuten om eraan te wennen. De 
coach moet leren om de feedback binnen drie seconden te geven, de student 
moet leren om er iets mee te doen.

Stap 6: Ga aan de slag in de klas
In principe kunnen student en coach nu aan de slag. Het is aan te bevelen dat 
de coach in de eerste les zo vaak mogelijk ‘goed zo’ influistert. Voor allebei 
moet deze manier van coachen eerst nog gewoon worden en het influisteren 
van aanmoedigingen vergroot het zelfvertrouwen van de student. Om hem niet 
met boodschappen te overladen is het ook aan te bevelen om in de eerste les 
maar een paar sleutelwoorden te gebruiken.

Stap 7: Organiseer een nagesprek
Het is het beste om zo snel mogelijk na de les een nagesprek te plannen. Stu
dent en coach kunnen zich dan de les veel beter voor de geest halen en sneller 
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tot oplossingen komen. Zo komt er tijd vrij voor dieper gaande reflectie. So
wieso is het nagesprek van een synchroon gecoachte les meestal korter, omdat 
het gedrag van de student al uitvoerig is besproken op basis van het persoon
lijk ontwikkelplan. Het is dan ook mogelijk om nieuwe sleutelwoorden af te 
spreken.

Na een les of vier heeft synchroon coachen zijn maximale rendement bereikt.
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5.3 Een vraag stellen
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Samenvatting
Een fluisterend oor. Het nut van synchroon coachen
Kennisnet Onderzoeksreeks, nr. 35

Synchroon coachen houdt in dat de leraar in opleiding is uitgerust met een 
draadloos ontvangertje, een ‘oortje’, waar de begeleidende leraar tijdens de 
les korte aanwijzingen in fluistert die de student meteen kan toepassen. Dit 
boekje wil een antwoord geven op de vraag: ‘Wat bepaalt het succes van syn
chroon coachen?’

1   Synchroon coachen vervangt het traditionele nagesprek niet maar geeft er een 
aanvulling op. Het belangrijkste voordeel is dat de student zijn verkeerde manier 
van lesgeven meteen corrigeert en ook op de lange termijn steeds sneller de 
juiste aanpak vindt. Maar deze manier van coachen heeft ook zijn beperkingen: 
vakinhoud bijvoorbeeld leent zich er niet voor. Het meeste effect is te verwach
ten op drie gebieden:

• klassenmanagement
• didactiek
• pedagogische relatie met leerlingen

Deze zijn te verdelen in een kleine veertig gedragingen. Het is mogelijk  
dat die – ingevoerd in de computer – in de vorm van voorgestructureerde 
boodschappen het oortje bereiken.

Omdat het om basisvaardigheden gaat, is de juiste plek voor synchroon coa
chen aan het begin van de stage. Het moet ook niet te lang duren: na een les of 
vier is het maximale effect wel bereikt.

2   De feedback tijdens de les moet niet van een medestudent komen maar van een 
ervaren leraar, liefst een begeleider op school. Goede feedback is

• correctief
• specifiek
• voorgestructureerd
• kort en duidelijk

Daarmee kan worden voorkomen dat de student ‘cognitief overbelast’ raakt 
omdat hij te veel tegelijk aan zijn hoofd heeft.

3   De gunstige effecten van synchroon coachen liggen op twee gebieden: tevreden
heid en gedragsverandering.

Tevredenheid:
• De studenten zijn tevreden over synchroon coachen
•  De studenten vinden synchroon coachen bruikbaar, bruikbaarder dan ze 

hadden verwacht
•  De studenten vinden synchroon coachen effectief: ze kregen een betere 

band met de klas en de coach en hadden betere nagesprekken
• De studenten ervaren dat bij synchroon coachen hun zelfvertrouwen groeit

Gedragsverandering:
• De studenten gaan beter met de klas om
• De studenten gaan beter instructie geven
• De studenten scheppen een beter klimaat in de klas

4   Om alles soepel te laten verlopen, moeten de student en de coach zich allebei 
aan een stappenplan houden. De instructies voor de coach luiden:

1.  Voldoe aan de randvoorwaarden
  Schaf het materiaal aan, schep een vertrouwelijke relatie met de student en 

licht de leerlingen in.
2. Vul allebei het persoonlijk ontwikkelplan in
3.  Bespreek het persoonlijk ontwikkelplan
  Spreek in elk geval met de student af welke gedragingen je gaat aanpakken. 

Dat kan in de vorm van sleutelwoorden: korte, voorgestructureerde bood
schappen.

4. (facultatief) Voer de sleutelwoorden in de computer in
5. Oefen in een veilige omgeving
6. Ga aan de slag in de klas
  Moedig de student zo vaak mogelijk aan en voorkom cognitieve overbelasting.
7. Organiseer een nagesprek
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