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‘Nu doorvragen... Laat ze het aan elkaar 

vertellen... Kijk nou! Kijk ze stralen!’ Via 

het mechanische oortje dat meester 

Gijs-Jan draagt, komen de aanwijzingen 

door. Terwijl zijn groep 4 sprongen van 

tien maakt op de getallenlijn, voert hij de 

suggesties direct uit. Hij zet de kinderen 

in tweetallen aan het werk. De klas 

probeert ijverig het patroon van de 

sprongen te ontdekken. Samen met zijn 

coach Loes geniet hij van het resultaat. 

Synchrooncoach
Gijs-Jan Bornebroek geeft les op 

daltonschool De Vijver in Den Haag. 

Acht jaar geleden rolde hij het onderwijs 

in als zij-instromer. Vol enthousiasme 

ging hij aan de slag. Afgelopen jaar 

merkte hij dat de lol er vanaf begon te 

gaan. ‘Ik was niet overspannen of zo, 

maar ik merkte dat ik weinig plezier had 

met de kinderen. Er was geen ruimte 

meer voor een grapje tussendoor. Ook 

liep het niet lekker in de groep. Mijn 

directeur stelde toen voor om een coach 

de klas in te halen. Dat zag ik wel zitten. 

Ik had er goede ervaringen mee 

opgedaan in mijn opleiding.’ Gijs-Jan 

koos voor synchrooncoaching, een vorm 

waarbij de coach videobeelden van de 

les maakt en achteraf bespreekt. Ook 

zijn er tijdens het filmen al interventies. 

De coach zit achter in de klas en fluistert 

aanwijzingen in een microfoontje. De 

leerkracht hoort deze via een oortje en 

kan zo direct zijn gedrag aanpassen.

Loes Dreissen is de coach van Gijs-Jan. 

Ze is onderwijsadviseur bij het Haagse 

HCO en werkt ruim vijftien jaar als 

coach waarvan vier jaar als synchroon-

coach. Elk traject begint ze met een 

intake. Loes: ‘Ik vraag: “Waar loop je 

tegenaan? Wat zou je als eerste anders 

willen? Wat zou dat betekenen voor jou 

en de leerlingen?” Veel leerkrachten zijn 

moe als ze bij mij komen. Ik wil ze zo 

snel mogelijk weer het gevoel geven dat 

ze het kunnen. Ik coach vanuit de 

positieve psychologie. Dat betekent dat 

ik niet focus op wat er fout gaat. Ik kijk 

Een coach 
in de klas

Met video en microfoon
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vooral naar waar de kracht van deze 

meester of juf ligt en hoe we die beter 

kunnen inzetten. Het antwoord op 

problemen ligt altijd bij de leerkracht 

zelf. Zijn kwaliteiten zijn onderge-

sneeuwd. Zoals bij Gijs–Jan zijn 

creativiteit.’

Geroezemoes
Na de intake worden de eerste beelden 

gemaakt. ‘Die worden gebruikt om te 

objectiveren,’ legt Gijs-Jan uit. ‘Ik had 

meerdere vragen toen ik bij Loes kwam. 

Ik wilde beter leiding geven aan de 

groep en de betrokkenheid bij de 

instructie vergroten. Ik dacht ook dat het 

zelfstandig werken niet goed ging. Maar 

uit de eerste opnames bleek dat de 

kinderen dit wel goed deden. Ik had 

gewoon een andere beleving ervan.’ 

De andere twee vragen van Gijs-Jan 

waren wel duidelijk terug te zien in de 

video. Loes: ‘Je zag continu onrust en 

geroezemoes in de klas. Hoe moeilijker 

de stof werd, hoe harder Gijs-Jan ging 

werken...’ Gijs-Jan vult aan: ‘…daardoor 

ging ik meer en meer over de hoofden 

van de kinderen heen... Ik deed steeds 

harder mijn best, maar er kwam steeds 

minder bij de kinderen aan...’ 

Piet Piraat
Een van de doelen van Gijs-Jan is 

daarom om het gebruik van vraagstrate-

gieën te verbeteren. Hij krijgt vijf 

coachingssessies waarbij Loes steeds 

tien minuten in de klas observeert en 

daarna de les bespreekt. Inmiddels heeft 

Gijs-Jan vier sessies achter de rug en 

merkt hij een duidelijke vooruitgang. ‘Ik 

vraag nu regelmatig door. Ook geef ik 

veel meer kinderen een beurt. Als ik een 

vraag stel, laat ik de kinderen in rap 

tempo antwoord geven. Allemaal achter 

elkaar zonder dat ik op het antwoord 

reageer. Ik zie dat het werkt. De kinderen 

zijn meer betrokken, want ze weten dat 

ze ook de beurt kunnen krijgen. Het gaat 

niet om goed of fout, maar om het 

stimuleren van het denken. Ook sta ik 

Elke dag het beste uit jezelf halen. Daar ga je voor als leerkracht. 

Maar wat als je voelt dat het niet goed gaat? Of als je weet dat je beter kunt? 

Dan vraag je om coaching!

weer met plezier voor de klas. En 

gebruik ik mijn creativiteit weer. Laatst 

heb ik een piratenhoed uit de verkleed-

kist gehaald. Piet Piraat startte de les en 

stelde de kinderen vragen over het 

onderwerp. Ik heb niet meer het gevoel 

dat ik iets drop bij de kinderen. Nu 

ontdekken we de lesstof samen. Soms 

valt het kwartje sneller als ze met en van 

elkaar leren.’

Loes: ‘Dat is de overtuiging die achter 

het gedrag van Gijs-Jan zat. Hij dacht dat 

kinderen alleen konden leren als de 

leerkracht ze instrueert. Daardoor bleef 

hij maar uitleggen. In het coachings-

traject heb ik daarover met hem 

gesproken. Om je handelen te kunnen 

veranderen, moet je namelijk ook je 

overtuigingen aanpassen.’

Openstellen
Hoewel Gijs-Jan vanaf het begin positief 

tegenover een coach in de klas stond, 

vond hij het ook spannend. ‘Ik ben wel 

gewend dat er iemand in de klas komt, 

maar dat er tijdens de les in je oor 

gefluisterd wordt wat je moet doen...  dat 

is best eng. En vooral die video-opnames 

Gijs-Jan Bornebroek krijgt via een oortje aanwijzingen van zijn coach. 

‘Ik ben wel gewend dat er iemand in 
de klas komt, maar dat er tijdens de 
les in je oor gefluisterd wordt wat 
je moet doen...  dat is best eng’



van jezelf terugkijken! Als je het een keer 

hebt meegemaakt, valt die spanning 

weg. Je weet dat je er direct profijt van 

hebt. En gelukkig had ik een klik met 

Loes. Het is belangrijk dat je vertrouwen 

hebt in je coach. Je durft open te stellen. 

Een coachingstraject kan diep gaan. Ik 

heb met haar best persoonlijke dingen 

besproken.’ 

De combinatie van directe interventies 

via het oortje en het bespreken van 

videobeelden is Gijs-Jan dus goed 

bevallen. ‘Zeker, je kunt twintig gesprek-

ken hebben met collega’s, maar dat 

verandert weinig aan hoe je de dingen 

in de klas doet. Het fijne aan de syn-

chrooncoaching vind ik de concrete 

aanwijzingen. Je stelt andere vragen aan 

de kinderen. Maakt de instructie korter. 

Je doet het meteen. Je zelfvertrouwen 

groeit als je merkt dat de kinderen 

daardoor meer betrokken zijn bij de les. 

En voor videobeelden kun je niet 

weglopen. Als je ziet wat je fout doet, wil 

je het veranderen. Bij een directeur of 

ib’er kun je nog denken: Ja, jij hebt 

makkelijk praten... je staat zelf al jaren 

niet meer voor de klas. Maar het heeft 

weinig zin om een discussie met 

videobeelden aan te gaan. Zo viel me de 

eerste keer op dat de opdrachtenbakken 

in mijn vensterbanken een zooitje 

waren. Ik dacht: hoe kan dat nou? Ik ben 

toch goed in het organiseren van die 

dingen? Dat is een ander voordeel van 

de video-opnames: je hebt een stok 

achter de deur. Je wilt dat het de 

volgende keer beter is.’ 

‘De tweede keer dat ik kwam, waren de 

vensterbanken opgeruimd,’ lacht Loes. 

Is iedereen geschikt voor synchroon-

coaching? Loes: ‘Ja, het is voor iedereen 

die zijn leerkrachtvaardigheden wil 

verbeteren. Zoals bij Gijs-Jan een betere 

instructie geven. Maar je kunt ook 

denken aan een leerkracht die in een 

negatief patroon terecht is gekomen met 

de klas of een wat oudere leerkracht die 

op een andere manier les moet gaan 

geven omdat de visie van de school 

verandert. Wel is het belangrijk dat de 

leerkracht zelf eigenaar is van de 

ontwikkelingsvraag. Als een ander, 

bijvoorbeeld de directeur, vindt dat de 

leerkracht moet veranderen, werkt het 

niet. Soms kom ik wel op initiatief van 

de directie, maar ik moet tijdens de 

intake voelen dat de leerkracht en ik een 

goede werkrelatie kunnen opbouwen.’ 

Een misverstand is dat synchrooncoa-

ching alleen bij problemen wordt 

ingezet. Het is volgens Loes ook geschikt 

voor professionele leerkrachten die 

excellent willen worden.  ‘Kinderen 

vragen mij vaak wat ik kom doen in de 

klas. Ik zeg dan: “Vergelijk mij maar met 

een sportcoach. Die traint topsporters. 

Ik train topleerkrachten.”’   ✿

Meer weten?
Loes Dreissen werkt voor het HCO in Den Haag 
(www.hco.nl). 
Synchrooncoaching begint met een of twee keer video-
interactiebegeleiding waarna het synchrooncoachen 
met het microfoontje aan de volgende sessies wordt 
toegevoegd. Het aantal sessies is afhankelijk van de 
ontwikkelingsvraag van de leerkracht. Een coachings-
traject met het bijbehorende tarief wordt daarom op 
maat gemaakt. Loes werkt met een privacyprotocol. Je 
hoeft dus niet bang te zijn dat de directeur alles hoort of 
dat je de filmpjes terugvindt op YouTube.
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'Voor videobeelden kun je niet 
weglopen. Als je ziet wat je fout 
doet, wil je het veranderen'


