
 

Coaching leraar

Wat is eigenlijk Co-teaching?

 

Co-teaching betekent letterlijk ‘samen lesgeven’. Er is sprake van Co-teaching

wanneer twee of meer mensen samen de verantwoordelijkheid delen voor het

geven van onderwijs aan enkele of alle leerlingen in een klas of een groep. De

gedeelde verantwoordelijkheid heeft betrekking op planning, instructie en

evaluatie van het onderwijs aan een klas.

 

Co-teaching zien we als een intensieve vorm van coaching-on-the-job, die

gedurende een korte tijd plaatsvindt. De co-teacher is slechts tijdelijk en op

specifieke momenten in de week in beeld. Hierbij staat het vergroten van de

handelingsbekwaamheid van de leraar op basis van zijn hulpvraag centraal.

 

De leraar leert beter om te gaan met de onderwijsbehoeften van een

specifieke leerling of van alle leerlingen in de groep. De leraar wordt in het

coachingstraject beter toegerust door een groei van zijn handelingsvaardigheid.



COACHING LERAAR

 

“Ik had nooit gedacht dat ik zo snel zou leren.” Tamira, lerares
voortgezet onderwijs
“Ik heb veel meer zelfvertrouwen gekregen.” Janna, lerares
basisonderwijs
“Doordat ik zie hoe jij het doet leer ik erg snel.” Koen, leraar
basisonderwijs
“Er zijn me zaken opgevallen aan jouw manier van lesgeven die ik nu
ook ga toepassen, want ik zie dat het werkt.” Susan, lerares speciaal
voortgezet onderwijs
 
Co-teaching, voor wie?
Co-teaching is voor leraren in het primair en voortgezet onderwijs en ook

geschikt voor het speciaal onderwijs.

 
Kenmerken van Co-teaching
Kenmerkend voor Co-teaching is dat de leraar en de co-teacher:

hun werk dusdanig coördineren dat zij een gezamenlijk overeengekomen-

doel hebben

geloven in een systeem dat een ieder van hen unieke expertise bezit; samen-

zijn zij meer dan één

gelijkwaardigheid tonen in wisselende rollen als leraar en ‘leerling’, leraar-

en observator, expert en starter, schenker en ontvanger van kennis of

vaardigheden

vrij zijn in het uitwisselen en delen van ideeën ongeacht de verschillen in-

kennis, vaardigheden en attitude en de wisselwerking onderling

het eens zijn over de rolverdeling in de klas-

een coöperatief proces scheppen dat één-op-één-interacties mogelijk maakt-

gelijkwaardig verantwoordelijk zijn met een gezamenlijk doel-

werken aan interpersoonlijke vaardigheden-

elkaars leerproces monitoren en elkaar daar individueel op aan te spreken.-



WAT IS EIGENLIJK CO-TEACHING?

 

 
Verschillende vormen van Co-teaching
 

De leraar geeft de reguliere instructie, de co-teacher ondersteunt in beide-

niveaugroepen. Beiden lopen rondes door de klas

Op verzoek van de leraar kan de co-teacher een onrustige groep leerlingen-

begeleiden

Ondersteuning bij practicumlessen (VO)-

Ondersteuning bij mentor- en/of studielessen-

Leraar en co-teacher geven dezelfde les aan de groep en doen dit bij-

toerbeurt

De klas is verdeeld in twee groepen. De leraar en co-teacher geven tegelijk-

les in dezelfde ruimte

Leraar en co-teacher geven tegelijk les aan twee groepen in dezelfde ruimte-

De leraar geeft les en de co-teacher ondersteunt de leraar-


