
 

Lesobservatieformulier: De vijf rollen van de leraar2017 

Naam :        Observant: 

Klas :         Datum     :  

1e rol Gastheer +
+ 

+ - Opmerkingen  

1.Noemt de ll. bij de naam (maakt contact).     

2. Is zichtbaar en duidelijk aanwezig (leiderschapsgedrag).     

3. Geeft het voorbeeld (toegankelijk, benaderbaar, vriendelijk).     

4. Zorgt dat de ll. klaar zijn om te kunnen starten (door rond te 
lopen en te praten met de leerlingen). 

    

2e rol Presentator      

1. Vangt de aandacht van de ll. ( 1e overtreder).      

2. Kan de aandacht van de ll. gedurende de start vasthouden 
(motiveert en bewaakt de gedragscode). 

    

3. Geeft onderwerp, lesdoel en lesoverzicht aan (ook visueel).     

4. Vertoont leiderschapsgedrag (staat stevig en congruent voor 
de klas). 

    

3e rol Didacticus      

1.Doet voor op verschillende manieren     

2. Activeert het denkproces bij leerlingen door vragen te stellen 
(op verschillend denkniveau).  

    

3. Geeft feedback op de gegeven antwoorden (of en waarom 
een antwoord goed is).  

    

4. Geeft de complete instructie (wat, hoe, hoe lang, hulp, 
resultaat en klaar) met controle. 

    

5. Gebruikt eenvoudige werkvormen (met samenwerken).     

6. Geeft positieve feedback op het leerproces.     

7. Stoort het leren niet en kijkt hoe er gewerkt wordt (let op 
veiligheid en is consequent in het handhaven van uitgestelde 
aandacht). 

    

8. Geeft les op hun niveau ( vraagt niet te veel of te weinig).     

9. Vraagt aan leerlingen het leren zichtbaar/hoorbaar te 
maken. 

    

 4e rol Pedagoog     

1.Zorgt voor een veilige sfeer door het gewenste gedrag te 
benoemen. 

    

2. Neemt ll. serieus, kent ze, toont respect voor ll.     

3. Corrigeert ongewenst gedrag (met behulp van de 
correctieladder van neutraal t/m de drieslag). 

    

4. Geeft complimenten waar mogelijk en beperkt straf.     

5. Laat zijn gevoelens zien (kan beheerst boos worden).     

6. Signaleert probleemgedrag snel en reageert daar op 
(benoemen, correctieladder,..). 

    

7. Hanteert de voor ieder bekende normen/regels (het gut-
model) rechtvaardig. 

    



8. Laat ll. delen in verantwoordelijkheden (bespreekt normen 
en waarden). 

    

5e rol Afsluiter      

1. Sluit de les inhoudelijk af.      

2. Controleert of de lesdoelen bereikt zijn.     

3. Evalueert hoe de leerlingen geleerd hebben(vaardigheden, 
leerstrategieën).  

    

4. Geeft (positieve) feedback op hoe gewerkt is.     

5. Geeft aan waar de volgende les over zal gaan.     

6. Sluit op tijd af, laat opruimen en inpakken.     

 


