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Abstract 

Door wijzigingen in het huidige onderwijslandschap, wordt de noodzaak van een continue 

professionele ontwikkeling van leraren benadrukt (Meirink et al., 2010). De praktijk van de 

leraar vormt een belangrijke leeromgeving waarin leraren hun professionele ontwikkeling 

kunnen verbeteren aan de hand van collegiale samenwerking (Devos & Tuytens 2013). 

Peerobservatie als instrument waarbij leraren elkaar in de klaspraktijk observeren en 

vervolgens feedback geven, is hier een toepassing van. Deze verkennende en kwalitatieve 

studie heeft als doel relevante informatie te verzamelen omtrent de optimale condities om 

peerobservatie in het basisonderwijs zinvol in te zetten. Daarom werd het 

peerobservatieproces in duo’s doorlopen door tien leraren die lesgeven in het basisonderwijs 

in Vlaanderen. Aan de hand van semi-gestructureerde interviews werd nagegaan wat de 

verwachtingen zijn van deze leraren over peerobservatie vóór hun deelname en hun 

ervaringen na hun deelname. Via thematische analyse werden de interviews gecodeerd en 

geanalyseerd. Alle leraren aanschouwen peerobservatie als een zinvol instrument om te 

gebruiken in het basisonderwijs. Leren van elkaar, ideeën opdoen en bewust worden van het 

leraar-zijn worden als voornaamste successen aangegeven. Uit de resultaten blijkt dat een 

expliciete behoefte of onzekerheid, het systematisch doorlopen van het peerobservatieproces 

en een matching van compatibele partners cruciaal zijn voor een geslaagde peerobservatie. Bij 

dit laatste is een cultuur van vertrouwen tussen de peer partners van cruciaal belang. 

Nagenoeg alle leraren beschouwen vrije partnerkeuze als een noodzakelijk gegeven voor het 

creëren van succeservaringen. 
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Inleiding 

Onderwijs wordt de laatste jaren voortdurend blootgesteld aan nieuwe uitdagingen in deze 

snel evoluerende samenleving (Bozat, Bozat, & Hursen, 2014; Vlaams Ministerie van 

Onderwijs en Vorming; 2014). In deze veranderende context wordt de noodzaak aan een 

continue professionele ontwikkeling van leraren benadrukt (Meirink, Imants, Meijer, & 

Verloop, 2010). Uit onderzoek over de professionele ontwikkeling van leraren, blijkt dat 

leraren in Vlaanderen amper hun klasdeuren voor elkaar openzetten of aan 

praktijkdeprivatisering doen (Vanblaere & Devos, 2014). Scholen in Vlaanderen beschikken 

over een grote autonomie waardoor onderwijsprofessionals zelf verantwoordelijk gesteld 

worden voor de uitvoering van het onderwijsleerproces en voor hun eigen professionele 

ontwikkeling (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2014). Leraren moeten bij 

professionalisering gaan denken in termen als collegialiteit en collectiviteit, eerder dan 

individualiteit en autonomie (Conley & Cooper, 2013). Sinds de jaren 80 worden 

inspanningen gedaan om de effecten van individualisering en lesgeven in isolatie om te 

buigen in collaboratieve samenwerking (Hargreaves, 2003). Isolatie houdt leraren namelijk 

tegen in het ontwikkelen van een gemeenschappelijke professionele identiteit. De werkplek 

van leraren vormt een belangrijke leeromgeving waarin ze hun professionele ontwikkeling 

kunnen verbeteren (Devos & Tuytens 2013). Een toepassing hiervan is een gedeelde 

onderwijspraktijk waarbij leraren elkaar in de klas komen observeren en vervolgens hierop 

feedback geven, in de literatuur ook wel ‘peer observation of teaching’ genoemd (Davis, 

2011; Devos & Tuytens, 2013; Karagiorgi, 2012).  

Theoretisch kader 

Begripsdefiniëring 

Uit de zoektocht in de literatuur die specifiek handelt over ‘peer observation of teaching’ 

(deze term zal verder in deze masterproef aangegeven worden onder de naam 

‘peerobservatie’), kan vastgesteld worden dat er geen eenduidige definiëring is. Verschillende 

termen worden door elkaar gebruikt waarbij de ene term breed gedefinieerd is en waarvan 

peerobservatie als een onderdeel beschouwd wordt; terwijl andere termen enger zijn van aard 

en zich specifiek toespitsen op het proces rond peerobservatie zelf (Britton & Anderson, 

2010; Thijs & van den Berg, 2002). Ook op inhoudelijk gebied verschillen de begrippen van 

elkaar. Op basis van de gevonden literatuur zullen eerst twee bredere concepten worden 
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toegelicht, namelijk ‘peer coaching’ en ‘peer review (of teaching)’, waarna vervolgens 

ingegaan wordt op de verhouding van peerobservatie tot deze twee bredere concepten.  

Peer Coaching. Peer coaching is een begrip dat oorspronkelijk afstamt uit de 

gezondheidssector (Britton & Anderson, 2010). Peer coaching verscheen voor het eerst in de 

lerarenopleiding in 1980, toen het werd ingebed ‘on the job’ met professionele ontwikkeling 

als doel (Lu, 2010). Robbins (1991) omschrijft peer coaching als “a confidential process 

through which two or more professional colleagues work together to reflect on current 

practices; expand, refine, and build new skills; teach one another; conduct classroom research; 

or solve problems in the workplace" (p. 1). Leraren die collectief reflecteren over hun huidige 

klaspraktijk in een vertrouwelijk proces, vormt hierbij de kern. Het doel is om zelfevaluatie en 

samenwerking te bevorderen in functie van kwaliteitsvol onderwijs (Britton & Anderson, 

2010; Soisangwarn & Wongwanich, 2014). Peer betekent ‘gelijke’ en in deze context 

betekent het dat collega’s, ongeacht hun ervaring, elkaar wederzijds gaan coachen.  

Peer coaching kan volgens Robbins (1991) verschillende vormen aannemen:  

1. Samenwerken rond een bepaald thema en bij elkaar gaan observeren met een 

voorgesprek, observatie en een nagesprek  

2. Verhalen uitwisselen rond leservaringen waarbij pedagogische kennis gedeeld 

wordt  

3. Actie-onderzoek waarbij leraren elkaar observeren, bediscussiëren en hierover een 

dagboek bijhouden  

4. ‘Talkwalking’ of ‘al wandelend reflecteren’, wat coachen buiten de klascontext 

betekent. 

Het is de eerste vorm van peer coaching volgens Robbins (1991) die in deze masterproef 

onder de loep genomen zal worden.  

Peer Review. Een tweede vaak gehanteerde term is ‘peer review’ (of ‘peer review of 

teaching’). Dit is een praktijk die in het midden van de jaren 90 voornamelijk zijn intrede 

deed in het hoger onderwijs en dan vooral in Engeland, de Verenigde Staten en Australië 

(Fernandez & Yu, 2007). Omtrent de inhoud van het begrip is er in de literatuur een duale 

invulling merkbaar. Algemeen is men het er over eens dat de focus bij peer review ligt op het 

bevorderen van de professionele ontwikkeling van leraren en dit via het helpen van collega’s 

onder elkaar met als uiteindelijk doel de kwaliteit van het lesgeven te verbeteren (Fernandez 
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& Yu, 2007; Thomas et al., 2013). In de meeste onderzoeken wordt daarnaast ook een 

beoordelende functie aan peer review toegeschreven om leraren hun onderwijsaanpak te 

evalueren (Davis, 2011; Lublin 2002; Mundy & Grabau, 1999).  

Er kan dus vastgesteld worden dat peer review in tegenstelling tot peer coaching, naast het 

verbeteren van de professionele ontwikkeling van de leraar ook vaak een beoordelende rol 

toegeschreven krijgt, namelijk als instrument voor onderwijsevaluaties (Davis, 2011; Lublin, 

2002; Mundy & Grabau, 1999). Peer review kan dus enerzijds gebruikt worden voor 

ontwikkelingsdoeleinden door het opvolgen van de evolutie van de leraar met als doel het 

lesgeven te verbeteren (formatief). Peerobservatie vormt hierbij een onderdeel van het bredere 

peer review proces. Daarnaast kan het ook gebruikt worden als oordeel voor de prestaties van 

leraren bij verschillende beslissingen zoals jobbeoordelingen (summatief) (Fernandez & Yu, 

2007; Lublin, 2002) . Omdat elk type verschillende doeleinden heeft, dienen de processen 

onafhankelijk van elkaar te worden uitgevoerd (Fernandez & Yu, 2007).  

Peerobservatie. Wegens de verscheidenheid aan termen in de onderzoeksliteratuur, is er 

nood aan afbakening van wat in deze masterproef van dichterbij bekeken zal worden. Peer 

coaching, peer review en peerobservatie zijn begrippen die vaak door en naast elkaar 

gehanteerd worden in de literatuur, ondanks hun verschillende betekenis. Gemeenschappelijk 

is echter wel dat ze tot doel hebben de professionalisering van leraren te verbeteren. In deze 

masterproef wordt specifiek voor het begrip peerobservatie gekozen, zodat er geen verwarring 

mogelijk is met de vele andere activiteiten die er voor collega-lesgevers voor handen zijn om 

over hun onderwijspraktijk te reflecteren.  

De definitie van peerobservatie die in deze masterproef gebruikt zal worden, luidt als 

volgt: peerobservatie is een collaboratief, ontwikkelingsgericht en wederzijds proces waarbij 

peers/professionals elkaars onderwijsactiviteit observeren (Bell, 2005). Het is hierbij de 

bedoeling dat deze observatie verduidelijkt en bediscussieerd wordt alsook de bijhorende 

topics die geobserveerd werden (Bell, 2005). Van cruciaal belang is dat de peers elkaar hierbij 

ondersteunende en constructieve feedback bieden (Lublin, 2002), elkaars ideeën over 

onderwijs delen, gestimuleerd worden tot nieuwe ideeën en ten slotte reflecteren (Bell, 2005). 

De achterliggende kerngedachte is om de professionele ontwikkeling en het leren door middel 

van kritische reflectie, aan te moedigen (Lublin, 2002).  
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Het doel van peerobservatie  

Shortland (2010) onderstreept de ambiguïteit van peerobservatie waarbij verschillende 

doelen vooropgesteld zijn, namelijk in het ‘performance/developmental debate’. De eerste 

benadering die veelvuldig toegepast wordt in het hoger onderwijs, houdt een bezoek in van 

een leraar aan het klaslokaal van zijn/haar collega waarbij een oordeel uitgesproken wordt 

over zijn/haar manier van lesgeven. Problemen die hierbij kunnen optreden zijn dat leraren 

zich onderdrukt voelen door het binnendringen van een ‘vreemde’ in de klas en dat 

beginnende leraren zich mogelijks bedreigd voelen en zo hun zwakheden verbergen, in plaats 

van ze te overwinnen en peerobservatie als een hulpmiddel te ervaren. Rekening houdend met 

deze problemen, gaat de tweede benadering uit van een ontwikkelingsperspectief (Bovill, 

2010; Britton & Anderson, 2010; Karagiorgi, 2012; Pressick-Kilborn & Riele, 2009; Thijs & 

van den Berg, 2002).  De gelijkwaardige rol tussen de collega’s is hierbij van cruciaal belang 

(Pressick-Kilborn & Riele, 2009). Net zoals de meeste auteurs er hun voorkeur aan geven, zal 

peerobservatie in deze masterproef bekeken worden vanuit dit laatste perspectief waarbij de 

professionele ontwikkeling van leraren gestimuleerd wordt.  

Kelchtermans (1994) omschrijft professionele ontwikkeling als “een levenslang en actief 

leerproces, waarbij impliciet een kwalitatieve verandering optreedt in het handelen van de 

leraar met als doel verbetering teweeg te brengen” (p. 64). Het is een complex fenomeen en 

heeft een procesmatig karakter. Een andere veel gehanteerde en concretere 

begripsomschrijving is die van Guskey (2000): “those processes and activities designed to 

enhance the professional knowledge, skills and attitudes of educators so that they might, in 

turn, improve the learning of students” (Guskey, 2000, p. 16). De drie hoofddoelen van 

professionele ontwikkelingsprogramma’s volgens Guskey (2010) zijn: veranderingen in de 

klaspraktijk van leraren, veranderingen in hun attitudes en/of opvattingen en veranderingen in 

de leeruitkomsten van leerlingen. Professionals leren het meest en het best van elkaar (Devos, 

2014). Dit gegeven moet meegenomen worden in de beleidsontwikkeling omtrent de 

professionele ontwikkeling van leraren. Deze beleidsontwikkeling dient voor een belangrijk 

aandeel op schoolniveau te gebeuren en aan te sluiten bij de overkoepelende visie van de 

school. Uit onderzoek blijkt dat leraren vooral behoefte hebben aan 

professionaliseringsinitiatieven die vertrekken vanuit hun concrete situatie en aan het 

aangeboden krijgen van suggesties die dicht aansluiten bij hun eigen onderwijspraktijk 

(Devos, 1995; Merchie, Tuytens, Devos & Vanderlinde, 2016). 
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Voorwaarden bij peerobservatie 

Om de professionele ontwikkeling van leraren te stimuleren aan de hand van 

peerobservatie, is het belangrijk dat het peerobservatieproces aan een aantal voorwaarden 

voldoet. 

Verloop van het peerobservatieproces. Een eerste voorwaarde is het doorlopen van het 

volledig proces aan de hand van verschillende fasen. Het proces van onderlinge observatie 

omvat gewoonlijk drie (bijvoorbeeld (Bovill, 2010) of vier (bijvoorbeeld Bell, 2002: Figuur 

1) stadia die kunnen variëren in duur en type: 1) de briefing of pre-observatie fase, 2) de 

eigenlijke observatie, 3) een post-observatie meeting of feedbackgesprek en al dan niet 4) een 

reflectie. Sommige auteurs, zoals Bovill (2010) en Siddiqui, Jonas-Dwyer & Carr (2009) 

beschouwen de reflectie als een onderdeel van de derde fase (post-observatie), terwijl andere 

auteurs (Bell, 2002; Sullivan, Buclke, Nicky & Atkinson, 2012) de reflectie als een aparte 

fase beschouwen. Inhoudelijk bedoelen alle auteurs echter hetzelfde, namelijk dat de leraren 

na het feedbackgesprek blijven reflecteren over het peerobservatieproces en over zichzelf als 

leraar.  

Na het doorlopen van het proces, worden de rollen van observator/geobserveerde 

omgedraaid en dient het proces weer van het begin doorlopen te worden. Hieronder worden 

de verschillende fases toegelicht. 

 

Figuur 1. Een typische cyclus van het peerobservatieproces. Overgenomen uit ‘Peer 

observation of teaching in Australia’, door Bell, 2002, LTSN Generic Centre, p.3 
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De pre-observatie bijeenkomst of briefing heeft als doel het proces te verduidelijken en de 

context van het ‘teaching event’ vast te stellen (Sullivan, Buckle, Nicky, & Atkinson, 2012). 

Er worden afspraken gemaakt zoals waar en wanneer de observatie zal plaatsvinden, wie de 

leerlingen zijn, welk niveau en welke voorkennis de leerlingen hebben en tot slot de 

doelstellingen en beoogde eindkwalificaties voor de les (Bovill, 2010). Daarnaast worden ook 

de observatiethema’s bepaald (Sullivan et al., 2012). Gewoonlijk kiest de leraar die 

geobserveerd zal worden zelf de focus van de observatie, bijvoorbeeld de activiteit van de 

leerlingen, presentatievaardigheden, structuur, organisatie, interactie tussen leraar en 

leerlingen, leraarsstijl, ... (Bell, 2002; Bovill, 2010; Britton & Anderson, 2010) .  

Tijdens de eigenlijke observatie maakt de partner aantekeningen over de inhoud, de stijl en 

het lesgeven op zich. Deze dienen later als feedback in de postobservatiefase (Bovill, 2010; 

Sullivan et al., 2010). De partner richt zich specifiek op de thema’s waarop de leraar feedback 

wenst. De observator dient na te gaan wat goed en minder goed werkt, en indien nodig 

suggesties voor verbetering te geven (Sullivan et al., 2012). 

Na de observatie volgt een postobservatie of feedbackgesprek waarin beide leraren 

discussiëren over de observatie en waarbij mogelijke oplossingen voor eventuele problemen 

worden besproken door zowel de observator als de geobserveerde (Sullivan et al., 2012). De 

postobservatie meteen na de eigenlijke observatie uitvoeren, vergemakkelijkt het herinneren 

van de details van de observatie en faciliteert reflectie (Bovill, 2010). Het kan hierbij handig 

zijn dat de geobserveerde leraar een schriftelijke samenvatting ontvangt met de uitkomst van 

het observatieproces waarin zowel opmerkingen van de observator als mogelijke oplossingen 

voor eventuele problemen opgenomen zijn (Sullivan et al., 2012). De peer partner somt hierin 

de belangrijkste punten op, met name in die gebieden waar constructieve feedback wordt 

gevraagd (Bovill, 2010).  

Een eventuele laatste fase, de reflectiefase, biedt voor leraren de mogelijkheid om te 

reflecteren over hun lespraktijk op basis van de gekregen feedback (Sullivan et al., 2012). De 

leraar dient blijvend te reflecteren op het proces en in het bijzonder na te denken over de 

opmerkingen die de observator heeft gemaakt en over wat hij geleerd heeft uit de observatie-

ervaring. Het kan nuttig zijn voor beide partners om elkaar verschillende keren te ontmoeten 

om verdere kritische reflectie op hun lesgeven te stimuleren (Bovill, 2010; Sullivan et al., 

2012). 
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Eenduidig peerobservatiemodel. Een eenduidig beeld op het proces is van belang voor 

een succesvolle peerobservatie. Het is belangrijk dat er wederzijds op dezelfde manier 

gekeken wordt naar het proces. Richtlijnen voor het proces van peerobservatie zijn meestal 

weergegeven in de vorm van een sjabloon om deelnemers te helpen bij het proces van 

peerobservatie (Cosh, 1999; Shortland, 2010). Deze zijn meestal gebouwd op een 

gestructureerde en wetenschappelijke manier. Dit impliceert dat er objectief geobserveerd kan 

worden wat de representatie van de werkelijkheid doet verhogen.  

Procesmatig karakter. Een andere voorwaarde is dat peerobservatie geen eenmalige 

activiteit is, maar dat er betrokkenheid van leraren op lange termijn dient te zijn (Lublin, 

2002). Peerobservatie kan namelijk niet eenvoudigweg worden bekeken vanuit een 

instrumentale aanpak (Karagiorgi, 201; Peel, 2005). Het technisch implementeren van 

peerobservatie leidt met andere woorden niet automatisch tot een verhoogde professionele 

ontwikkeling van leraren. Integendeel, een verhoogd gevoel van professionaliteit komt voort 

uit een actieve en gedeelde betrokkenheid, het op zoek gaan naar uitdagende alternatieven en 

een persoonlijke betekenisconstructie (Karagiorgi, 2012; Peel, 2005). 

Het matchingsproces. Daarnaast is een matching van compatibele partners cruciaal voor 

een succesvolle implementatie. Er zijn drie aspecten integraal verbonden met dit 

matchingsproces die hieronder worden toegelicht (Parker, Kram, & Hall, 2014).  

Selecteren van compatibele partners. Leraren vrij laten kiezen in het selecteren van een 

peer partner is gerelateerd aan de succesuitkomsten en de tevredenheid van de resultaten 

(Belisle, 1999; Bovill, 2010; Parker et al., 2014; Shortland, 2010). Het kiezen van de eigen 

partners wordt voor veel leraren minder bedreigend ervaren dan het toegewezen krijgen van 

partners (Belisle, 1999). Dit vermijdt ook een mogelijk gekunstelde collegialiteit tussen 

leraren (Hargreaves & Dawe, 1990). Peerobservatiepartners moeten niet ‘kritisch’ of 

‘vrienden’ zijn als termen op zich, maar zich opstellen als ‘critical friends’ (Bell, 2002; 

Shortland, 2010; Parker et al., 2014; Schutt, 2008). De term ontleent zich aan het evenwicht 

tussen het stellen van uitdagende vragen enerzijds (‘critical role’) en steun en bevestiging 

geven anderzijds (‘friend role’) (Aalsma & Jansen, 2012). Om als ‘critical friend’ aanvaard te 

worden, dient het te ‘klikken’ tussen beide peer partners. Een critical friend stelt zich op als 

een kritische spiegel en kan ervoor zorgen dat zijn partner door een andere bril kijkt en een 

duidelijkere visie op zijn/haar manier van lesgeven krijgt (Aalsma & Jansen, 2012; Richards, 
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2005). Veel leraren zullen bovendien kiezen voor een specifieke partner op basis van 

bijvoorbeeld stijl van lesgeven, filosofie van het lesgeven, expertise, gemakkelijkheid en de 

leeftijdsgroep van de leerlingen (Hargreaves & Dawe, 1990; Karagiorgi, 2012). Wat de 

leeftijdsgroep betreft, willen sommige leraren de leeftijdsgroep van leerlingen die het dichtst 

bij hun eigen groep staat, en anderen net niet (Karagiorgi, 2012).  

Vaststellen van het loopbaanstadium en het ontwikkelingsniveau van de partners. In de 

literatuur is er over de verhouding van het loopbaanstadium en het ontwikkelingsniveau van 

de partners enige ambivalentie merkbaar. Parker et al. (2014) achten het wenselijk om peers te 

matchen die zich op hetzelfde niveau bevinden (Parker et al., 2014). Aalsma en Jansen (2012) 

halen aan dat de peer partners zich bij voorkeur in een verschillend loopbaanstadium 

bevinden. Uit het onderzoek van Gosling (2002) blijkt dat beide perspectieven mogelijk zijn: 

leraren verkiezen zowel collega’s met een gelijk loopbaanstadium als collega’s met een 

verschillend loopbaanstadium. Bovill (2010) gaat dieper in op de stabiliteit van de partner. Zij 

oppert voor het wisselen tussen paren na verloop van tijd, omdat dit op een constructieve 

manier zorgt dat leraren kritisch blijven en nieuwe perspectieven biedt op de 

onderwijspraktijk.  

Nagaan van het bereikte niveau van relationele vaardigheden. Een laatste aspect is het 

nagaan van het niveau van relationele vaardigheden bij de peerobservatiepartners. Een cultuur 

van wederzijds vertrouwen vormt de basis (Aalsma & Jansen, 2012; Richards, 2005; 

Shortland, 2010). Daarnaast vormen empathie, respect en zich goed voelen bij elkaar cruciale 

elementen voor goed partnerschap (Bovill, 2010; Richards, 2005; Shortland, 2010). Idealiter 

beschikken de partners over dezelfde en adequate relationele competenties als actief luisteren, 

stellen van doordachte en uitdagende vragen (eerder dan advies geven), 

feedbackvaardigheden (objectief, doordacht en diepgaand) en wederzijds reflecteren (Aalsma 

& Jansen, 2012; Parker et al., 2014; Richards, 2005; Schutt, 2008; Steelman, Levy, & Snell, 

2004). Echter, in vele gevallen ontwikkelen deze vaardigheden, die diepgaand leren teweeg 

brengen, zich pas na ervaring op te doen met peerobservatie (Parket et al., 2014).  

Wederkerigheid. Vervolgens is wederkerigheid een voorwaarde bij peerobservatie. De 

kern van het peerobservatieproces is namelijk dat leraren bij elkaar een of meerdere lessen 

gaan observeren en dit in een wederkerig proces (Brooklyn, 1995; Cosh, 1999; Siddiqui, et 

al., 2009). Een peer/collega komt een leraar tijdens zijn les observeren en vervolgens worden 



 

PEEROBSERVATIE IN HET BASISONDERWIJS 9 

 

 

 

de rollen omgekeerd. Deze wederkerigheid en gelijkwaardigheid tussen collega’s die elkaar 

observeren, zorgt voor een veilig leerklimaat (Thijs & van den Berg, 2002; Geyskens, 2004).  

Respect voor autonomie. Een laatste voorwaarde is respect tonen voor de autonomie en 

eigenheid van de leraar, namelijk hem het gevoel geven zelf nog controle te hebben over de 

eigen klaspraktijk (Devos, 2014). Stimuleren van samenwerkend leren is van essentieel 

belang voor de professionele ontwikkeling van leraren, maar dit betekent niet dat de leraar er 

niet moet staan in zijn eigen praktijk. De autonomie van de leraar is essentieel om de eigen 

praktijk goed te kunnen toepassen.  

Mogelijke successen  

Wanneer het peerobservatieproces een succesvolle implementatie kent, is het de bedoeling 

dat dit leidt tot verschillende successen. Zoals Guskey (2000) professionele ontwikkeling 

omschreef, heeft peerobservatie als doel om kwaliteitsvoller les te geven waarbij het leren van 

leerlingen wordt vooruitgeholpen (Davis, 2011; Education World, 2014).  

Een andere mogelijke opbrengst is het bevorderen van een reflectieve praktijk (Bovill, 

2010; Davis, 2011; Robinns, 1991; Soisangwarn & Wongwanich, 2014; Sullivan et al., 2012). 

Doordat de leraar reflecteert op zijn eigen klaspraktijk, kan hij deze verfijnen en op zoek gaan 

naar betere manieren van kwaliteitsvol lesgeven (Karagiorgi, 2012; Soisangwarn & 

Wongwanich, 2014; Sullivan et al., 2010).  

Omdat peerobservatie de mogelijkheid biedt om discussies aan te wakkeren over de 

lesgeefpraktijk van leraren en inzicht te bieden in hun eigen klaspraktijk (Bovill, 2010), kan 

het gevoelens van isolatie verminderen en leraren aanzetten tot collegialiteit (Bell, 2005; 

Brookfield, 1995; Davis, 2011; Hargreaves & Dawe, 1990). Hierdoor worden hun educatieve 

perspectieven verruimd (Bell & Mladenovic, 2008). Daarnaast kan peerobservatie leraren 

helpen om verborgen gedrag waar ze zich misschien niet van bewust waren binnen hun eigen 

praktijk bespreekbaar te maken (Bovill, 2010; Pressick-Kilborn & Riele, 2009).  

Eveneens creëert peerobservatie een forum om problemen in de klaspraktijk openlijk te 

bespreken (Bovill, 2010). Succesvolle praktijkervaringen kunnen onder elkaar worden 

uitgewisseld en door het observeren in andermans klaspraktijk, kan geleerd worden uit het 

lesgeefgedrag van collega’s. 
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Tot slot kunnen leraren naast het ontwikkelen van collegiale vaardigheden ook groeien in 

hun persoonlijke vaardigheden, bijvoorbeeld het geven van kritische feedback (Bell, 2002). 

Mogelijke belemmeringen  

Vaak stoten leraren tegen barrières aan die ervoor zorgen dat ze weigeren deel te nemen 

aan peerobservatie of problemen ondervinden bij het uitvoeren van peerobservatie. Een 

mogelijke belemmering is een verhoging van de werklast voor leraren (Adshead, White, & 

Stephenson, 2006; Davis, 2011; Johnson, 2003). Meer bepaald ervaren sommige leraren het 

invullen van de formulieren - die gehanteerd worden bij het doorlopen van de verschillende 

fasen - als een administratieve last.  

Ook het tijdrovende karakter vormt voor leraren een barrière (Davis, 2011; Johnson, 2003). 

Dit laatste zou volgens Karagiorgi (2012) te wijten zijn aan een gebrek aan systematische 

structuur en ondersteuning bij leraren op school.  

Angst voor een verlies aan autonomie en het gevoel van ‘gecontroleerd’ te worden, vormt 

tevens een hinderpaal voor sommige leraren (Adshead et al., 2006; Davis, 2011; Johnson, 

2003, Siddiqui et al., 2009). Persoonskenmerken spelen hierbij een rol. De leraar zijn visie 

over lesgeven in isolatie zal bijvoorbeeld een rol spelen bij het al dan niet moeite hebben met 

het toelaten van een collega in de eigen klaspraktijk.  

Daarnaast hebben sommige leraren schrik dat peerobservatie te persoonlijk, subjectief, niet 

representatief en onbetrouwbaar zou zijn (Davis, 2011; Siddiqui et al., 2009). Ze hebben 

namelijk opvattingen op basis van hun eigen geconstrueerde werkelijkheid, wat een repertoire 

aan eerdere ervaringen en filters op de werkelijkheid inhoudt (Shortland, 2010). Dit kan 

invloed hebben op de observator en hem/haar beperken in het bieden van effectieve feedback 

en leiden tot verkeerde interpretaties waarbij weinig overeenstemming is tussen interpretaties 

van de observator en de geobserveerde.  

Peerobservatie in het basisonderwijs 

Veel onderzoeken over peerobservatie in de literatuur, situeren zich op het niveau van het 

hoger onderwijs met beleidswijzigingen en projectsponseringen als verklaringen (Courneya, 

Pratt, & Collins, 2008; Karagiorgi, 2012). Ook bij studenten die een lerarenopleiding volgen, 

wordt peerobservatie al veelvuldig toegepast (Britton & Anderson, 2010; Lu, 2010).  

Veel minder onderzoeken situeren zich op het niveau van het secundair onderwijs en het 

basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs). Toch is de implementatie van peerobservatie op 
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deze niveaus zeker niet onmogelijk, aangezien peerobservatie gebruikt kan worden in een 

veelheid van contexten (Karagiorgi, 2012). Er dient opgemerkt te worden dat peerobservatie 

in de Vlaamse onderwijspraktijk dikwijls onder de naam ‘hospiteren’ voorkomt. Hierbij gaan 

leraren kijken en luisteren hoe collega's in een vergelijkbare werksituatie functioneren (Samen 

voor beter, 2016). Deze vorm is wel minder gestructureerd en beperkter dan peerobservatie, 

zoals beschreven in de onderzoeksliteratuur: de focus ligt eerder op het observeren an sich en 

niet op het doorlopen van verschillende fasen.  

Er dient rekening gehouden te worden met een aantal belangrijke kenmerken van de 

(school)context, die een rol kunnen spelen bij leraren die deelnemen aan peerobservatie. Van 

belang hierbij is een visie die gedeeld wordt door alle personeelsleden. Bij vrijblijvende 

vormen van samenwerking, zoals het uitwisselen van materiaal of het ventileren van emoties 

en ervaringen, kan de leraar daarna nog steeds geïsoleerd handelen in zijn eigen klas (Devos, 

2004). Gezamenlijk werken zoals elkaar observeren, feedback geven en reflecteren over de 

onderwijspraktijk gaat nog een stap verder en vereist een homogene missie en een gedeelde 

visie. De mate waarin er een samenwerkingscultuur heerst op school, is tevens van belang 

(Devos, 1995). Enkel formeel opgelegde samenwerkingsstructuren volstaan hierbij niet. 

Samenwerkende, warme en vriendelijke collegiale relaties bieden emotionele en 

psychologische steun aan leraren (Anderson, 1982). Peers kunnen gezamenlijke problemen 

oplossen en kunnen eveneens voor een beter schoolklimaat zorgen. Onderlinge 

taakafhankelijkheid (wat het delen van materialen, informatie, expertise en middelen inhoudt) 

verhoogt de kans op het zoeken naar peer feedback, vooral wanneer de werkomgeving als 

psychologisch veilig wordt ervaren (De Stobbeleir & Ashford, 2014). Uit onderzoek blijkt dat 

collega’s de belangrijkste bron zijn van steun wanneer leraren met moeilijkheden kampen 

(Anderson, 1982; Lam, Yuon & Mak, 1998). De schoolleider heeft hierin een belangrijke 

functie: een visie waarin samenwerking tussen leraren een belangrijke plaats inneemt, zal hen 

ook effectief aanzetten tot samenwerken (Devos, 2004). Ook de leraren de nodige 

ondersteuning bieden en hen stimuleren om zelf samenwerkingsinitiatieven op te zetten en de 

resultaten van deze initiatieven opvolgen, heeft een invloed. Daarnaast is het ook belangrijk in 

welke mate de schoolleider instemt met veranderingen en zich openstelt voor 

onderwijsvernieuwingen.  
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Probleemstelling 

Ondanks de vele potentiële voordelen die belicht worden van peerobservatie, blijkt 

lesgeven in isolatie nog steeds de norm te zijn. Peerobservatie kan in deze context aanzetten 

tot discussie over het lesgeven tussen collega-leraren, aangezien de lespraktijk van leraren tot 

nu toe vaak als een ‘hidden practice’ aanzien wordt (Bovill, 2010). Daar peerobservatie in het 

Vlaamse onderwijslandschap tot nu toe weinig ingang kent in het algemeen, en in het 

basisonderwijs in het bijzonder, zal aan de hand van een interventiestudie gepeild worden 

naar de verwachtingen en ervaringen van leraren in het basisonderwijs omtrent peerobservatie 

als tool voor hun verdere professionalisering. Concreet zal er gekeken worden naar de 

verwachtingen van leraren over peerobservatie vóór hun deelname aan het 

peerobservatieproces en hun ervaringen met peerobservatie na hun participatie aan 

peerobservatie. Als specifieke focus zal worden ingezoomd op de selectie van peer partners, 

aangezien er in de literatuur onenigheid heerst over de keuze van partners. Sommige auteurs 

pleiten voor leraren die zich in dezelfde loopbaanstadium bevinden, anderen vinden een 

verschillend loopbaanstadium een betere keuze. De redenen die leraren zelf aangeven zijn dan 

weer erg uiteenlopend. Hoewel de partnerkeuze steeds op vrijwillige basis dient te gebeuren, 

is dit een boeiende invalshoek om verder op in te gaan. Het concept ‘critical friends’ zal op 

deze wijze verder uitgediept worden.  

 

Onderzoeksvragen 

Concreet zal in deze masterproef gezocht worden naar een antwoord op volgende 

onderzoeksvragen: 

1. Welke verwachtingen hebben leraren vóór hun deelname aan het 

peerobservatieproces? 

a. Met welke redenen nemen leraren deel aan peerobservatie?  

b. Hoe staan leraren tegenover leren op de werkvloer?  

c. Welke vaardigheden vinden leraren belangrijk voor een succesvolle 

peerobservatie? 

 

2. Welke ervaringen hebben leraren ten aanzien van peerobservatie na hun deelname aan 

het peerobservatieproces? 
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a. Hoe ervaren leraren het doorlopen van de verschillende fases? 

b. Hoe ervaren leraren zowel de rol van observator als de rol van geobserveerde? 

c. Hoe ervaren leraren het geven en ontvangen van feedback aan/van een collega-

leraar?  

d. In welke mate heeft peerobservatie een meerwaarde kunnen betekenen voor de 

professionele ontwikkeling van leraren?  

e. Welke aanbevelingen hebben leraren voor een betere werking van peerobservatie 

in het basisonderwijs?  

 

3. Wie selecteren leraren als partners voor peerobservatie? 

a. Waarop baseren leraren zich bij hun partnerkeuze? 

b. Hoe staan leraren tegenover het feit dat ze zelf een collega als peerpartner mogen 

kiezen? 

c. In welke mate zijn leraren tevreden over hun partnerkeuze na hun deelname aan 

het peerobservatieproces?  

Methodologie 

Onderzoeksdesign 

Om een antwoord te krijgen op bovenstaande onderzoeksvragen, werd voor een 

interventiestudie gekozen die erop gericht is om de ervaringen van leraren met peerobservatie 

te bestuderen om op die manier relevante informatie te verzamelen omtrent de optimale 

condities om peerobservatie in het basisonderwijs zinvol in te zetten. Hierbij werd voor een 

kwalitatieve onderzoeksopzet gekozen. Kwalitatief onderzoek is geschikt voor het ontdekken 

van betekenissen die mensen geven aan gebeurtenissen, processen en structuren die aansluiten 

bij de sociale wereld om hen heen en welke percepties en veronderstellingen hiermee gepaard 

gaan (Hammersley, 2012; Miles & Huberman, 1994). Leraren uit het basisonderwijs werden 

bevraagd over het gebruik van peerobservatie voor- en nadat zij het peerobservatieproces 

ervaren hebben. Er werd onderzocht welke betekenissen leraren geven aan peerobservatie en 

hoe het doorlopen van het peerobservatieproces en de keuze van de partner ervaren werd. 

Tijdens het peerobservatieproject dienden de leraren de vier fasen van het proces van 

peerobservatie te doorlopen, zoals beschreven door Bell (2002) met een pre-observatiefase, de 

eigenlijke observatie, een postobservatie feedbackgesprek en een reflectiefase. Tijdens het 
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doorlopen van de fasen krijgen de participanten een peerobservatie-instrument toegediend 

(gebaseerd op bestaande peerobservatie-instrumenten) (Bijlage 1). Concreet betekent dit dat 

een aantal leraren binnen hun school op vrijwillige basis het peerobservatieproces zoals 

hierboven beschreven eenmalig zullen doorlopen.  

Instrument 

In de literatuur zijn er reeds verschillende peerobservatie-instrumenten die als doel hebben 

leraren een zekere houvast te bieden tijdens het doorlopen van de verschillende fasen van het 

peerobservatieproces. Momenteel is er nog geen instrument voor handen dat specifiek gericht 

is op leraren uit het basisonderwijs en eveneens aangepast is aan de Vlaamse 

onderwijscontext. Het instrument dat in deze masterproef gebruikt werd door de 

participerende leraren, is daarom afgeleid van twee bestaande instrumenten, waarbij de nodige 

aanpassingen gedaan werden om het instrument te kunnen gebruiken in de context van het 

basisonderwijs. 

Een veel gebruikt instrument in onderzoeken, is dat van Bell (2005), één van de meest 

geciteerde onderzoekers omtrent peerobservatie. In het oorspronkelijk instrument wordt er 

gebruik gemaakt van checklists, waarmee de leraar aangeeft in welke mate aan een bepaald 

criterium voldaan is. Deze checklists worden in deze masterproef niet mee opgenomen om te 

vermijden dat de observaties te beoordelend zouden overkomen voor de geobserveerde leraar. 

Wel werden de richtvragen die in het instrument van Bell gehanteerd worden tijdens elke fase 

verwerkt in het eigenlijke instrument.  

Daarnaast werd het instrument dat Philipsen (2014) aangewend heeft voor zijn onderzoek 

omtrent peerobservatie (bedoeld voor leraren uit het secundair onderwijs in Vlaanderen), 

gebruikt voor het eigenlijke instrument. Zijn observatietool omvat onder meer vijf thema’s 

waar op gelet kan worden tijdens het observeren, zodat de partners zich specifiek kunnen 

richten op datgene waar hun collega feedback op wenst. Dit zorgt er tevens voor dat de 

doelstellingen voor het observeren vastgelegd worden en de observatie dus niet willekeurig 

verloopt. Het zijn vooral de thema’s die leraren wensen te gebruiken om de focus van de 

observatie te bepalen die verwerkt werden in het eigenlijke instrument die gebruikt wordt in 

deze studie. Deze zijn: 

1) Lesontwerp en realisatie  

2) Vakinhoudelijke kennis en hieraan gerelateerde vaardigheden 
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3) Werkvormen, groeperingsvormen en krachtige leeromgevingen  

4) Interactie tussen leerlingen  

5) Leerling-leraarrelatie  

Een volledige beschrijving van de inhoud van elk thema is terug te vinden in het 

peerobservatie-instrument voor de leraren (Bijlage 1). Deze thema’s dienen als hulpmiddel 

voor de leraren om te bepalen wat er geobserveerd wordt, hoewel ze ook zelf een voorstel 

mogen doen naast bovenstaande categorieën.  

Het eigenlijke instrument werd nagekeken door een pedagogisch begeleider die 

peerobservatie reeds toepast, onder de vorm van hospiteren, in verschillende basisscholen in 

Gent. Ook een schoolleider van een basisschool keek het instrument na zodat het taalgebruik 

voldoende begrijpelijk zou zijn voor leraren.  

Selectieprocedure 

In kwalitatief onderzoek werkt men gewoonlijk met kleine steekproeven, in een bepaalde 

context, die grondig bestudeerd worden (Miles & Huberman, 1994). Kwalitatieve 

steekproeven zijn eerder doelgericht en op basis van een theorie gekozen dan willekeurig. 

Voor deze masterproef werd dan ook op zoek gegaan naar leraren in het basisonderwijs die 

peerobservatie op vrijwillige basis wilden uitvoeren in de praktijk. Het proces van 

peerobservatie (de interventie) werd, na toestemming van de schoolleiders, ingevoerd in twee 

Vlaamse basisscholen. De scholen werden vooraf per mail gecontacteerd met de vraag om 

deel te nemen aan het onderzoek dat gevoerd werd in het kader van deze masterproef. Nadien 

werd een telefonische en een persoonlijke afspraak gemaakt met de schoolleiders die 

vervolgens elk de toestemming gaven om op een personeelsvergadering in december van het 

schooljaar 2015 – 2016 het project toe te lichten. Hierbij kregen alle leraren een introductie 

over peerobservatie om kennis te maken met het thema en het onderzoek. Diegenen die 

instemden om vrijwillig deel te nemen aan het onderzoek, ondertekenden een Informed 

Consent, waarin de vereisten met betrekking tot de ethiek van wetenschappelijke onderzoek 

werden vermeld (Bijlage 6). Vervolgens gingen de participerende leraren op zoek naar een 

collega die als peerpartner kon optreden gedurende het peerobservatieproject. Uiteindelijk 

beslisten in de ene school zes leraren en in de andere school vier leraren om deel te nemen aan 

het project, lopende van januari tot maart 2016. Dit houdt concreet in dat er respectievelijk 

drie duo’s gevormd werden in de ene school en twee duo’s in de andere school. De 
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participanten kregen naast de mondelinge toelichting, ook nog een handleiding waarin het 

project uitgeschreven staat (Bijlage 2). Daaropvolgend werden de participanten vóór hun 

participatie aan het peerobservatieproces geïnterviewd omtrent de verwachtingen die zij 

hebben ten aanzien van peerobservatie en hun peerpartner. In Bijlage 3 bevindt zich de hierbij 

gehanteerde interviewleidraad. Er werden tevens een aantal belangrijke kenmerken bevraagd 

die van invloed kunnen zijn op de visie van de leraren tegenover peerobservatie. In dit 

onderzoek werden deze kenmerken onderverdeeld in de visie van leraren tegenover collegiale 

samenwerking en hun eerdere ervaringen met observeren en met feedback geven aan collega-

leraren. Na het peerobservatieproject werden de participanten opnieuw geïnterviewd aan de 

hand van een vooraf opgestelde interviewleidraad (Bijlage 4). Deze keer over hun ervaringen 

ten aanzien van het peerobservatieproject en hun peerpartner. Hier bovenop werd een 

interview afgenomen met beide schoolleiders (Bijlage 5) om zicht te krijgen op een aantal 

contextkenmerken van de desbetreffende school. Op deze manier kan de context waarin de 

leraren werken beschreven worden. Dit is van belang om eventuele verschillen tussen de 

leraren per school te begrijpen. De schoolcontext bestaat in dit onderzoek uit de mate waarin 

er een samenwerkingscultuur heerst op school, de visie van de schoolleider en hieraan 

gekoppeld, de aanwezigheid van een gedeelde visie op school.  

Participanten 

De steekproef bestaat uit tien vrouwelijke leraren die lesgeven in het basisonderwijs. Dit 

gegeven ligt in lijn met de vaststelling dat het basisonderwijs hoofdzakelijk bevolkt wordt 

door vrouwelijke leraren, namelijk 86 procent (Vlaams Ministerie voor Onderwijs en 

Vorming, 2015). Meer concreet geven er zes leraren les in een grootstedelijke school (school 

I) die behoort tot het gemeenschapsonderwijs (GO!). De school bestaat uit 286 leerlingen en 

25 leraren. Daarnaast geven er vier leraren les in een landelijke dorpsschool (school II) die 

behoort tot het vrij gesubsidieerd onderwijs en meer bepaald de koepel van Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen (KOV). De school telt 224 leerlingen en 26 leraren. Een overzicht van 

de participerende leraren is weergegeven in Tabel 1. 
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Tabel 1  

Overzicht van kenmerken van de participerende leraren 

Duo’s Annciënniteit in 

huidige school 

Totale 

anciënniteit 

Huidig leerjaar 

School I    

Koppel A    

LKR A1 11 jaar 11 jaar 1ste leerjaar 

LKR A2 7 jaar 7 jaar 2de leerjaar 

Koppel B    

LKR B1 10 jaar 12 jaar (*) 5de leerjaar 

LKR B2 18 jaar 18 jaar (*) 6de leerjaar 

Koppel C    

LKR C1 3 jaar 11 jaar (*) 1ste kleuterklas 

LKR C2 19 jaar 19 jaar  peuterklas 

School II    

Koppel D    

LKR D1 7 jaar 7 jaar 5de leerjaar 

LKR D2 15 jaar 16 jaar 5de leerjaar 

Koppel E    

LKR E1 4 jaar 9 jaar 6de leerjaar 

LKR E2 15 jaar 20 jaar 3de leerjaar 

(*) De leraar heeft (of had in het verleden) naast de rol van leraar, ook de rol van 

zorgcoördinator, mentorcoach of GOK-leraar (GOK staat voor Gelijke Onderwijskansen).  

Dataverzameling 

Wat betreft de dataverzameling, werd voornamelijk gekozen voor semi-gestructureerde 

interviews. Het gebruik van semi-gestructureerde interviews is een zeer flexibele techniek 

voor kleinschalig onderzoek (Drever, 1995). De persoon die wordt geïnterviewd beschikt over 

een redelijke mate van vrijheid betreffende waarover hij spreekt, hoeveel hij hierbij zegt en 

hoe hij dit uit. Dit zorgt ervoor dat de data rijk en gedetailleerd is en geschikt is voor de latere 

analyse (Howitt & Cramer, 2007). Bovendien maakt het gebruik van dergelijke soort 

interviews het eenvoudiger om de verschillende data nadien te vergelijken, aangezien de 
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interviewvragen op voorhand in bepaalde mate gestructureerd zijn. Bij elke participant 

werden individueel twee interviews afgenomen. De interviews werden opgenomen, zodat ze 

in een latere fase uitgeschreven konden worden. 

Aanvullend op de semi-gestructureerde interviews, werd het ingevulde peerobservatie-

instrument van elke participant opgevraagd dat gebruikt werd tijdens het doorlopen van de 

verschillende fasen van het peerobservatieproces. Deze waren tevens voorwerp van analyse 

waaruit de ervaringen van de leraren over het gebruik van peerobservatie afgeleid konden 

worden. De ingevulde formulieren werden reeds geanalyseerd vóór het afnemen van het 

tweede interview, om al een eerste zicht te krijgen op de bevindingen van de leraren en om 

hier eventueel bijkomende, verduidelijkende vragen over te kunnen stellen tijdens de 

interviews. Het peerobservatie-instrument bestaat uit volgende formulieren: 

- een pre-observationeel formulier 

- een observatieformulier (ingevuld door de duopartner)  

- een reflectieformulier. 

Data-analyse 

De data-analyse gebeurde aan de hand van een thematische analyse. Dit is een kwalitatieve 

methode voor het identificeren, analyseren en rapporteren van patronen of thema’s binnen 

data (Braun & Clarke, 2006). Een thema zegt iets belangrijks over de data en geeft een zekere 

mate van patroon of betekenis binnen de dataset weer. Data wordt bestudeerd om relatief 

brede thema’s te identificeren die de inhoud van de data vrij compleet samenvatten (Van 

Hove & Claes, 2011). Braun & Clarcke (2006) beschrijven een systematische aanpak van 

thematische analyse aan de hand van zes fasen (Van Hove & Claes, 2011) die ook gehanteerd 

werden tijdens het analyseren van de data in deze masterproef. Een eerste fase omvat het 

vertrouwd geraken met de data (1), wat het letterlijk uitschrijven van de interviews inhoudt. 

Hierbij wordt de data geïnterpreteerd om betekenissen te creëren. Een tweede fase bestaat uit 

het genereren van de initiële codering (2), wat het abstract maken van de gegevens inhoudt. 

Hierbij zijn er volgens Braun & Clarcke (2006) twee verschillende benaderingen toepasbaar. 

In een theoriegeleide of top-down benadering wordt de structuur van de coderingen a priori 

bepaald door elementen uit de theorie. In een datageleide benadering daarentegen (ook wel 

inductieve of bottom-up benadering) zijn de coderingen bepaald door de data zelf. Dit is van 

toepassing wanneer tijdens de data-analyse blijkt dat de participanten vergelijkbare 
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antwoorden geven die samengenomen kunnen worden. Voor het analyseren van de interviews 

in deze masterproef werden beide benaderingen aangewend. Wat betreft de werkwijze van 

codering, werd eerst voor een verticale analyse per respondent (within-case analyse) gekozen, 

om vervolgens een horizontale analyse (cross-case analyse) uit te voeren per duo leraren en 

nadien over de verschillende participanten heen (Miles & Huberman, 1994; Van Hove & 

Claes, 2011). Daarna is het zoeken naar thema’s (3) een volgende fase. De thema’s zijn het 

resultaat van het categoriseren van coderingen en het verzamelen van betekenisvolle groepen 

van coderingen. Uit deze coderingen wordt een poging gedaan om thema’s te creëren die de 

belangrijkste kenmerken van de gegevens omvatten (Van Hove & Claes, 2011). Hoe 

conceptueler de codering, hoe beter de thema’s uiteindelijk zullen zijn. Het herzien van de 

thema’s (4) omvat de vierde fase. In deze fase worden thema’s herbekeken die nog niet 

volledig gedefinieerd zijn of thema’s die bijzonder geraffineerd zijn en kunnen ondergebracht 

worden onder overkoepelende thema’s. Een volgende fase is dan het definiëren en labelen 

van de thema’s (5) waarbij de kern van elk thema geïdentificeerd wordt en er bepaald wordt 

welke aspecten van de data het thema vastleggen. Wanneer een set van volledig uitgewerkte 

thema’s werd bekomen, is het rapporteren (6) een laatste fase, waarbij er voldoende bewijs 

moet zijn van de thema’s binnen de data. 

Hoewel er verschillende fasen onderscheiden worden wat betreft de data-analyse, is het 

belangrijk om aan te geven dat de analyse niet als een lineair proces beschouwd kan worden 

waar eenvoudigweg overgegaan kan worden van de ene fase naar de volgende, maar eerder 

als een recursief proces, waar flexibiliteit en een heen-en-weer-bewegen nodig is (Braun & 

Clarcke, 2006). Doorheen de verschillende stappen werd gebruik gemaakt van het software-

programma NVivo 11 dat geschikt is voor kwalitatieve analyse. 

Resultaten 

In dit onderdeel worden de centrale thema’s besproken die uit de inhoudsanalyse naar 

voren kwamen en die een antwoord bieden op de vooropgestelde onderzoeksvragen. Voor het 

bekomen van deze resultaten, werd rekening gehouden met een aantal belangrijke kenmerken 

die mogelijks een invloed uitoefenen op hoe de participerende leraren het 

peerobservatieproject ervaren hebben. Deze kenmerken situeren zich op drie niveaus: op 

schoolniveau, op het niveau van de duo’s en op het niveau van de individuele leraren. 
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Algemene beschrijving van de context 

Schoolcontext. Uit de resultaten blijkt dat beide scholen relatief gelijk zijn in de mate 

waarin er een samenwerkingscultuur heerst tussen de leraren. Beide schoolleiders hechten 

belang aan collegiale samenwerking, wat bijvoorbeeld zijn uiting vindt in het aantal 

werkgroepen en projectweken waarbij leraren nauw met elkaar dienen samen te werken. Ook 

is er in beide scholen sprake van een open communicatiebeleid. Verder gaan beide 

schoolleiders uit van een homogene missie en een visie die gedeeld wordt door alle leraren. 

“Het is de bedoeling dat iedereen de neus in dezelfde richting steekt en dat we een 

zelfde basis hebben.“ (Schoolleider I) 

“Soms hebben zij [de leraren] ook zeer waardevolle inbrengen die ik zelf niet zie. Het 

moet een gedeelde visie zijn.” (Schoolleider II) 

Daarnaast spenderen beide schoolleiders aandacht aan de uitbouw van een krachtig 

professionaliseringsbeleid: ze voelen zich verantwoordelijkheid om hun leraren bij te sturen 

waar nodig. De schoolleider van School I geeft hierbij expliciet aan te geloven in informeel 

leren op de werkvloer. Beide schoolleiders geloven in de meerwaarde van peerobservatie ten 

aanzien van de professionele ontwikkeling van hun leraren. Echter, beiden zijn van mening 

dat er voor dergelijke projecten niet voldoende tijd en ruimte wordt voorzien in het 

basisonderwijs. Verder ziet de schoolleider van school II het loskomen van het ‘vier-muren-

denken’ bij zijn leraren als een werkpunt, maar hij geeft aan dat ze hierin groeien en dat er 

grondig aan gewerkt wordt. 

“Sommige leerkrachten kijken ook door een paardenbril: alleen ik als leerkracht 

tussen mijn vier muren. Ze hebben niet altijd gelijk, soms wel, soms niet. Dan is het 

mijn rol om hierin te bemiddelen of bepaalde dingen af te zwakken, maar ik sta wel 

altijd achter mijn leerkrachten.” (Schoolleider II) 

Het is opmerkelijk dat de schoolleider van school I zelf een voorbeeldfunctie heeft door te 

observeren bij andere scholen om te leren van elkaar. Hij wil op die manier dat de leraren hem 

hierin volgen. Dit vindt ook zijn uiting in de gesprekken met de leraren: ze geven aan dat ze 

aangemoedigd worden door hun schoolleider om samen te werken en openheid uit te stralen 

naar elkaar. Er heerst bijvoorbeeld een letterlijke opendeurenpolitiek:  
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“Als je door de gangen stapt, letterlijk dan, in de winter wel minder, maar normaal 

gezien staan de klasdeuren altijd open. Dat geeft ook al een totaal ander gegeven.” 

(Schoolleider I) 

  Duo’s. Tijdens de analyse is opgevallen dat er sommige verbanden of verschillen toe 

te schrijven zijn aan de samenstelling van de duo’s. Meer bepaald hoe accuraat de 

participanten de peerobservatie doorlopen hebben, in welke mate ze elkaars klaspraktijk reeds 

vooraf kenden en in welke mate hun visie gelijklopend is ten aanzien van lesgeven. In een 

verdere bespreking van de resultaten wordt met dit gegeven rekening gehouden.  

Individuele leraren. Wat de kenmerken van de individuele leraren betreft, kunnen hun 

anciënniteit, hun eerdere ervaringen met observaties en feedback en hun visie ten aanzien van 

collegiale samenwerking, van invloed zijn.  

De meeste leraren hebben nog geen eerdere ervaring met observeren en feedback geven 

aan collega-leraren zoals beschreven in het peerobservatieproces. Velen onder hen geven 

echter aan dat ze vaak op minder expliciete wijze geobserveerd hebben, bijvoorbeeld tijdens 

projectweken. Op die manier vinden zij dat ze in zekere zin een duidelijk beeld hebben van 

hoe het er in de praktijk van een ander aan toe gaat. Daarnaast leidt het nauw samenwerken 

met parallelle leerjaren ertoe dat sommige leraren op een eerder indirecte manier in aanraking 

zijn gekomen met feedback geven en observeren. Verder is het opmerkelijk dat veel leraren 

spontaan de positieve ervaringen aanhalen van het observeren van en feedback geven aan pre-

service leraren (stagiairs) en zorgcoördinatoren, wat hen inspiratie biedt voor hun eigen 

klaspraktijk. Hiernaast zijn er drie leraren die naast de rol van leraar ook ervaring hebben als 

zorgcoördinator of mentor-coach in dezelfde of een andere school, wat ervoor zorgt dat ze wel 

reeds observatie- en feedbackvaardigheden hebben.  

De meeste leraren staan negatief tegenover lesgeven in isolatie, vier leraren gebruiken 

hierbij spontaan de metafoor van ‘eilandencultuur’.  

“En natuurlijk wat heb je als dat wel zo is, dan loopt iedereen op zijn eiland waar er 

geen communicatie is, wat eigenlijk negatief is naar de kinderen toe, dat er geen 

communicatie tussen de leerkrachten is.”(Leraar A2) 
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“Moest iedereen op zijn eigen eilandje zitten, zou het voor de helft minder leuk zijn. 

Mijn werk is natuurlijk in de klas staan, maar ook zeker met de collega’s 

samenwerken en denken: wat kunnen we doen?” (Leraar E1) 

Velen onder hen vinden dat isolatie in hun schoolcultuur geheel niet van toepassing is en 

geven hierbij concrete voorbeelden. Zo biedt de zorgcoördinator in beide scholen de zorg in 

de klas aan, waardoor leraren vaak met twee in de klas staan. Ook parallellleraren geven aan 

nauw met elkaar samen te werken. De meeste leraren geven aan dat men niet anders kan dan 

de muren open te breken door de veranderingen in het huidige onderwijslandschap1. Ze 

voelen zich genoodzaakt om zich aan te passen en nauwer met elkaar samen te werken. 

In wat volgt worden de resultaten beschreven die een antwoord pogen te geven op de 

vooropgestelde onderzoeksvragen. De structuur die hierbij gehanteerd wordt, is conform de 

volgorde van de onderzoeksvragen. 

Verwachtingen 

In dit onderdeel worden de algemene verwachtingen van de leraren besproken ten aanzien 

van het peerobservatieproject. Hierbij wordt dieper ingezoomd op hun deelnamemotieven, 

hun visie tegenover leren op de werkvloer en welke vaardigheden ze belangrijk achten voor 

een geslaagde peerobservatie.  

Algemeen. Zo goed als alle leraren verwachten om te leren van elkaar en ideeën op te doen 

doorheen het peerobservatieproject. Hierbij zien ze zowel de meerwaarde in voor zichzelf als 

voor hun leerlingen. Meer specifiek geven sommige leraren aan dat ze bewuster gemaakt 

kunnen worden van zaken die door henzelf als vanzelfsprekend beschouwd worden.  

“Ik denk dat er dingen opgemerkt kunnen worden door iemand anders, die mij zelf 

totaal ontgaan en als dat eens gezegd wordt, kun je bijsturen. Anders gaat dat gewoon 

nooit gebeuren.” (Leraar C1) 

Andere leraren zijn van mening dat elke leraar zijn eigen manier van lesgeven heeft en dat 

dit doorheen de peerobservatie gerespecteerd moet worden.  

                                                 

1 Het Vlaamse parlement voerde op 12 maart 2014 het M-decreet in (Onderwijs en vorming, 2014). ‘M’ staat 

voor maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het decreet biedt een wettelijk kader dat 

het recht vooropstelt van leerlingen met een beperking op redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs. 
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“Ik wil vooral zaken zien die ik wil bijleren zonder elkaar te beoordelen. Nee, dat 

zeker niet. Iedereen geeft nog altijd les op zijn eigen manier. Ik wil vooral de dingen 

uithalen waar ik iets mee ben.” (Leraar A1) 

Verder verwachten drie leraren feedback te krijgen van een collega op hun lesgeven. 

Daarnaast geven twee leraren aan dat ze eenvoudigweg nieuwsgierig zijn naar het lesgeven en 

de klaspraktijk van een collega. Een specifieke verwachting bij een aantal jongere leraren, is 

het groeien van hun zelfvertrouwen. Ze zijn onzeker over bepaalde keuzes waarvoor ze 

komen te staan of over bepaalde vakken.  

 “Soms denk je: Is dat [inoefenmoment voor de leerlingen] niet te lang? Is dat niet te 

kort? Dat je dat eens kan opmerken bij elkaar en dat je zegt : ‘tiens, je doet dat ook’ of 

‘oei, ik doe dat helemaal anders’. Dat je op die manier een beetje zekerder bent van 

hoe je iets doet en zeker bent van je stuk.” (Leraar D1) 

Echter, ook meer ervaren leraren geven aan te kunnen leren van een jongere leraar, zoals 

het opdoen van vernieuwende ideeën. Andere verwachtingen die de leraren aangeven zijn het 

beter kunnen afstemmen van het lesgebeuren op elkaar, het helpen van een collega met zijn of 

haar specifieke kennis over een bepaalde vakinhoud en het wegwerken van het vier-muren-

denken in de school. 

 Redenen. 

Pro. Redenen die leraren aanhalen om deel te nemen aan het project hangen uiteraard sterk 

samen met hun verwachtingen. Daarnaast stappen leraren mee in het project omwille van het 

feit dat peerobservatie een nieuw gegeven is in het onderwijs. Zo goed als de helft van de 

leraren geeft aan dat het onderwijs aan veranderingen onderhevig is, waardoor ze zich 

gedwongen voelen om mee te kunnen gaan in deze veranderingen. Ze vinden het belangrijk 

om mee te werken aan vernieuwend onderwijs en via het deelnemen aan dergelijke projecten 

hopen ze hun positieve ervaringen te kunnen delen met hun collega’s.  

“Dat [geïsoleerd lesgeven] is natuurlijk wel een gevoel van veiligheid, maar ik vind 

ook wel dat je eens iets nieuws moet kunnen doen en de laatste jaren kan je dat niet 

meer zo om gewoon te zeggen: ‘ik ga doen zoals ik al jaren doe’. Dat lukt niet meer. 

Alles verandert, alles vernieuwt, dus we moeten mee.” (Leraar D2)  
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Andere leraren werden persoonlijk aangesproken door de schoolleider om zich in een 

welbepaald vakgebied of werkvorm te verdiepen, in functie van hun professionele 

ontwikkeling.  

Contra. Redenen die de leraren aanhalen om eventueel niet deel te nemen aan het project, 

zijn overwegend praktische belemmeringen, meer bepaald het tijdrovend karakter en een 

verhoging van de werklast. Ook geven de meeste leraren planningsproblemen als praktische 

belemmering aan. Dit laatste gegeven is voornamelijk een probleem dat eigen is aan het 

basisonderwijs en dat tevens door de schoolleiders werd aangehaald: leraren ervaren namelijk 

een enorme planlast. Bovendien hebben ze nauwelijks vrije uren wat het moeilijk maakt om 

tijd vrij te maken en om te zoeken naar vervanging om beide roosters op elkaar te doen 

afstemmen. 

“Ik ben daar een voorstander van, ik zie daar de meerwaarde van, maar hoe je dat 

organiseert vandaag, dat is een open vraag. Ik ben er ook van overtuigd: wie wil, gaat 

dat wel doen. Maar hoe gaan we dat realiseren in het basisonderwijs? We hebben 

geen uren over.” (Schoolleider I) 

“Wanneer gaan wij dat doen? Hoe gaat dat allemaal...?”. Ja, dat zal het moeilijkste 

zijn: zij is dan vrij, maar ik ben er bijvoorbeeld misschien dan niet.” (Leraar A1) 

Naast de overwegend praktische belemmeringen, vormden nog een aantal meer 

inhoudelijke aspecten een barrière voor sommige leraren. Voor sommigen is er de angst om 

gecontroleerd te worden door een collega. De meeste leraren zijn het niet gewoon om naast 

feedback van directie of inspectie, feedback van een collega te krijgen. Ze voelen zich 

ongemakkelijk en hebben angst voor kritiek. Daarnaast voelt het openstellen van je klas voor 

sommigen onwennig aan. 

“Ik denk dat dit [geobserveerd worden] wel beangstigend is als je weet dat er daar 

iemand zit. Ik zal niet zeggen dat dit indringerig of opdringerig is, maar ja... Toch ben 

je niet 100 procent je eigen ik.” (Leraar D1) 

 Anderen ervaren het wederkerig karakter van peerobservatie als een beperking. Wanneer een 

leraar vanuit een hulpvraag een bepaalde collega wenst te observeren, wordt de 

wederkerigheid in dit geval als minder noodzakelijk ervaren.  
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“Het koppelen vind ik wel beperkt door het feit dat je effectief moet teruggaan naar 

een collega die jou graag zou zien. Want uiteindelijk ging ik misschien niet gekozen 

hebben voor het 3de leerjaar, maar ging ik eerder naar de andere klas van het 6de 

leerjaar gestapt hebben.” (Leraar E1) 

Hier staat tegenover dat drie leraren aangeven dat ze helemaal geen barrières ervaarden om 

mee in te stappen in het project.  

Visie ten aanzien van leren op de werkvloer. De helft van de leraren staat positiever 

tegenover professionalisering binnen de eigen schoolcultuur dan tegenover het volgen van 

externe nascholingen. Bij deze laatste ervaren ze het onvoorspelbare karakter ervan als het 

grootste nadeel: de inhoud van de nascholing strookt vaak niet met hun verwachtingen. 

Wanneer de professionalisering op de werkvloer plaatsvindt, ervaren de leraren het positief 

dat de aanpak onmiddellijk aansluit bij de eigen schoolcultuur: de leraren delen voornamelijk 

dezelfde visie en leren er in een veilige en vertrouwde omgeving. Wat er geleerd wordt, kan 

meteen vertaald worden naar de eigen praktijk.  

“Nu ziet die persoon jou en kan je die direct toepassen op die groep en dat kind en in 

deze omgeving en anders zijn er zoveel omgevingsfactoren op een nascholing die 

misschien niet van toepassing zijn.” (Leraar B1)  

De andere helft van de leraren zijn voorstander van zowel schoolinterne als schoolexterne 

professionaliseringsinitiatieven. Ze vinden een combinatie van beiden belangrijk.  

Noodzakelijke vaardigheden. Wat de vaardigheden betreft die leraren belangrijk achten 

voor een succesvolle peerobservatie, worden feedbackvaardigheden als voornaamst 

beschouwd. Dit werd door zes leraren aangebracht. Ze geven aan geen moeite te hebben met 

het aanbrengen van sterke punten, maar verbeteringspunten of tips formuleren blijkt voor 

velen een heikel punt te zijn. Leraren vinden het belangrijk dat deze niet aanvallend of 

beoordelend overkomen.  

“Kritiek geven en kritiek krijgen, we hebben het daar zo moeilijk mee. En waarom 

hebben we het daarmee moeilijk? Omdat we het niet geleerd hebben.” (Leraar C2) 

Verder vinden vier leraren dat ‘zich openstellen’ en ‘luisteren naar elkaar’ belangrijke 

vaardigheden zijn. Hierbij is het belangrijk om oude gewoontes opzij te kunnen zetten. Wat 
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observatievaardigheden betreft, is er een dualiteit merkbaar. Enerzijds brengen drie leraren 

aan dat gericht observeren nodig is waarbij de juiste doelen worden uitgekozen.  

“Het juiste doel uitkiezen en afvragen wat ik juist wil bekijken bij mijn collega, is 

nodig. Ook mij kunnen focussen op dat doel en niet altijd afgeleid zijn door iets 

anders, dat vind ik wel belangrijk.” (Leraar B1) 

Anderzijds geven twee andere leraren aan dat er met een open blik moet geobserveerd 

worden: naast het lesgeven op zich, dient bijvoorbeeld ook gekeken te worden naar de 

inrichting en de organisatie van het klaslokaal.  

“Naar alles kijken, niet alleen naar hetgene waar je naar gaat kijken. Het kunnen ook 

evengoed dingen zijn die aan de wand hangen, waarvan ik denk: ‘dat is wel 

interessant’.” (Leraar E1) 

Andere vaardigheden die volgens de leraren nodig zijn voor een succesvolle peerobservatie 

zijn: respect tonen voor elkaar, ontspannen zijn, durven falen, reflecteren en ernstig genomen 

worden. 

Ervaringen 

In dit onderdeel worden de resultaten weergegeven omtrent de ervaringen van de 

participanten ten aanzien van peerobservatie. Hierbij wordt nagegaan hoe de leraren de 

verschillende fasen en rollen ervaren hebben en welke aanbevelingen ze hebben voor een 

betere werking van peerobservatie in het basisonderwijs.  

Algemeen. Nagenoeg alle leraren hebben de peerobservatie positief ervaren. De 

participanten geven aan dat peerobservatie een boeiend instrument is om een blik te werpen 

op de klaspraktijk van een collega om deze vervolgens terug te koppelen naar de eigen 

klaspraktijk. Verder vinden de leraren peerobservatie een waardevolle manier om van elkaar 

te leren.  

“Ik vond het fijn. Ik vond het eens een leuke ervaring om een keer een les te volgen 

van een collega, omdat je je collega’s wel kent, maar je ziet ze eigenlijk nooit les 

geven.” (Leraar E1) 
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“Ik heb daar alleszins uit geleerd, ik heb veel tips gezien en gehoord. Ook ben ik blij 

dat ik een beetje de geruststelling heb gekregen dat ik het goed doe.” (Leraar D2) 

Ondanks dat alle leraren de peerobservatie als een nuttige tool beschouwen, ervaren twee 

duo’s het project als weinig vernieuwend. Redenen die de leraren hiervoor aangeven zijn het 

ongestructureerd en te weinig diepgaand toepassen van de verschillende fasen en het reeds 

vooraf goed op de hoogte zijn van de collega, de klas en de gegeven vakinhoud. 

“Het is wel een keer leuk geweest, maar natuurlijk... alles voldeed aan mijn 

verwachtingen. We kennen elkaar zo goed en we werken vaak samen. (…) We wisten 

eigenlijk wel op voorhand wat er ons te wachten stond.” (Leraar A1) 

 Hoewel er een positief gevoel aan overgehouden te hebben, ondervonden vier leraren ook 

moeilijkheden omtrent organisatie, tijd en planning.  

“Het was boeiend om eens bij iemand anders binnen te gaan, maar het vroeg meer 

extra tijd en energie.” (Leraar A2) 

Doorlopen van de verschillende fasen. Zeven leraren beschouwen het doorlopen van alle 

fasen als positief en noodzakelijk. Vóór het observeren om de doelstellingen scherp te stellen, 

tijdens het observeren om gebruik te maken van de richtvragen en na het observeren om als 

leraar stil te staan bij je eigen handelen.  

“Ik vind dat zeker nuttig, maar ik vind het ook gewoon nodig. Je kunt er eigenlijk niks 

van tussen laten, je kan niet zeggen: ik ga gewoon gaan kijken, want je weet dan niet 

wat je gaat verwachten. Zonder bespreking weet je ook niet : heb je er nu eigenlijk iets 

van geleerd of is er iets opgevallen?” (Leraar E1) 

De overige drie leraren zijn van mening dat het doorlopen van de fasen niet allemaal en 

altijd even noodzakelijk zijn. Twee leraren van een bepaald duo menen dat de pre-

observatiefase overbodig is, aangezien ze reeds op voorhand goed op de hoogte waren van 

elkaars beginsituatie, wat op zijn beurt te danken is aan het feit dat ze elkaars klaspraktijk 

goed kennen. Een andere leraar vond het formulier die van toepassing is bij de pre-

obserfatiefase, minder afgestemd voor het gebruik ervan in het kleuteronderwijs. De reden die 

hiervoor wordt aangehaald is dat de tijd er minder afgebakend wordt in vakken, maar er 

eerder vakoverschrijdend te werk wordt gegaan.  
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Een belangrijke opmerking hierbij is wel dat sommige leraren aangeven dat het invullen 

van de formulieren extra tijd vergt en dat het aandeel aan vrije lesmomenten al schaars is in 

het basisonderwijs. Dit leidt eveneens tot het gegeven dat sommige leraren aangeven niet 

volledig accuraat te zijn geweest in het doorlopen van de verschillende fasen. 

 Rol van observator en geobserveerde 

Observator. Alle leraren ervaren de rol van observator als positief en aangenaam. De 

resultaten geven weer dat de participanten het waardevol vinden om hun collega en het 

klasgebeuren vanuit een ander oogpunt te bekijken. Daarnaast is het interessant om 

werkvormen, lesaanpak en de klasinrichting die werkzaam lijken, op te pikken om vervolgens 

in de eigen klaspraktijk toe te passen. De geobserveerde leraar houdt als het ware een spiegel 

voor de observerende leraar en doet hem reflecteren over zijn eigen handelen waar hij 

voorheen minder bewust van was.  

“Je bent niet alleen bezig met ‘ik ga naar die kijken hoe dat die dat doet’, maar 

ondertussen ben je ook aan het denken en aan het opnemen. ‘Misschien kan ik dat 

doen’ of ‘dat zou ik zo niet doen’, voor jezelf. Dus dat is wel leuk daaraan.” (Leraar 

A2) 

“Ik vond dat zelf ook tof en leerrijk. Er is toch wel altijd iets waarvan je zegt: ‘oh 

tiens, dat ga ik ook eens proberen’.” (Leraar B2) 

Geobserveerde. In tegenstelling tot de rol van observator, wordt de rol van geobserveerde 

door sommige leraren als enigszins onwennig ervaren. De helft van de leraren geeft aan geen 

problemen ondervonden te hebben met geobserveerd worden, terwijl de andere helft vindt dat 

het observeren geen realistische weergave is van hoe het klasgebeuren er normaliter aan toe 

gaat. Als leraar verg je meer inspanning om extra voorbereid te zijn om de les te doen slagen, 

wordt vermeld. Vooral het duo leraren dat parallel lesgeeft, gaf aan extra zenuwachtig te zijn, 

aangezien beiden dezelfde lesinhoud geven.  

“Eigenlijk is het geen natuurlijke situatie. … Je bent daar toch wel mee bezig dat er 

iemand komt kijken, dus je zorgt dat je een extraatje doet en dat je zeker goed 

voorbereid bent, nog meer dan anders.” (Leraar D1) 
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Verder gaf de helft van de leraren aan dat de aanwezigheid van de collega een invloed had 

op het klasgebeuren. Als leraar heb je de neiging om meer voorbereid te zijn en aangenamer 

te zijn naar de leerlingen toe. Ook de leerlingen gedroegen zich anders, ofwel voorbeeldiger 

ofwel storender. Dit leidt weer tot de vaststelling dat het observatiemoment geen weergave 

van de werkelijkheid is.  

“Het is wel gemakkelijk dat je denkt als leerkracht: ik heb geluk, ze zijn nu superflink 

omdat die andere komt kijken. Maar soms komen de problemen dan ook niet voor die 

zich anders wel zouden voordoen. Je bent zelf anders, maar de kinderen zijn ook 

anders.” (Leraar B1) 

De overige helft is van mening dat de aanwezigheid van de collega geen invloed had op de 

situatie. De reden die hiervoor door leraren over de scholen heen wordt aangegeven, is dat 

zowel zij als de leerlingen het gewoon zijn dat er regelmatig andere personen (directie, pre-

service leraren, zorgcoördinatoren of andere externen) de klas binnenkomen. 

 Geven en ontvangen van feedback. 

 Geven van feedback. Hoe de leraren het geven van feedback beleefd hebben, werd 

door het merendeel van de leraren als ambivalent ervaren. Net zoals de verwachtingen voor 

hun deelname, werd het geven van sterke punten als makkelijk ervaren en hadden ze moeite 

met het formuleren van verbeterpunten, om niet aanvallend over te komen als hoofdreden. Ze 

voelen zich onwennig en hebben daarom algauw de neiging om de feedback te verbloemen. 

“Je wil nooit kritiek geven of je wil nooit als een wijsneus overkomen en dan moet je 

echt wel kijken: hoe zeg ik iets en hoe schrijf ik iets op?” (Leraar E1) 

 Ondanks dit ongemakkelijk gevoel vooraf, blijken de peer partners de feedback beter 

opgevat te hebben dan aanvankelijk gedacht werd. Verder is het opvallend dat de jongere 

leraren het moeilijker vinden om feedback te geven aan een meer ervaren leraar.  

“Ik ben de jongste leerkracht, dat voelt een beetje vreemd aan om tips of bedenkingen 

te geven aan leerkrachten die al jaren les geven.” (Leraar D1) 

Leraren van een bepaald duo geven aan dat ze geen problemen ondervonden met het geven 

van feedback, aangezien ze geen enkel verbeterpunt konden aangeven. Ook een leraar die een 

opleiding heeft gevolgd omtrent feedback, bleek geen problemen ondervonden te hebben. 
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Verder geven twee leraren aan dat het de taak is van de schoolleider om feedback te geven 

over de manier van lesgeven en dus niet van de collega’s.  

“Ik vind ook niet dat ik in staat ben of de persoon mag zijn die haar moet aanspreken 

over haar manier van lesgeven. (…) Het is de directie die dat moet zeggen en ik niet.” 

(Leraar E2) 

Ontvangen van feedback. Wat betreft het ontvangen van feedback, gaven alle leraren aan 

dit positief en zonder problemen ervaren te hebben. In het feedbackformulier werd gevraagd 

aan de partner om zowel sterke als aandachtspunten te geven. Het ontvangen van sterke 

punten leidt tot succeservaringen en meer zelfvertrouwen. Aandachtspunten worden als 

concrete tips beschouwd waaruit geleerd kan worden.  

“Ik vind dat confronterend in de positieve zin, dingen waar je eens bij stilstaat, dat je 

van jezelf niet beseft. Ik vind dat wel heel leerrijk en opbouwend.” (Leraar D1) 

De leraren beschouwden die aandachtspunten als gegrond en vonden het leerrijk om 

zichzelf te zien door de ogen van hun collega. Een opmerking hierbij is dat vijf leraren geen 

aandachtspunten gekregen hebben. Op een uitzondering na, behoren vier van deze leraren tot 

dezelfde duo’s die de peerobservatie als weinig vernieuwend ervaren. Uit de analyse van de 

peerobservatie-instrumenten is het opmerkelijk dat twee leraren spontaan schrijven dat ze 

voorstander zijn van met twee in de klas te functioneren (‘co-teaching’) om op die manier 

elkaar continu feedback te geven en van elkaar te leren.  

 Meerwaarde voor professionele ontwikkeling. Op de vraag of de peerobservatie een 

meerwaarde heeft betekend, kunnen de leraren in twee groepen onderscheiden worden. Voor 

de helft van de leraren heeft het project een concrete meerwaarde betekend, in die zin dat het 

geleid heeft tot nieuwe ideeën omtrent werkvormen, lesaanpak, vakinhoud, leraar-

leerlingrelatie en lesontwerp.  

“Maar eigenlijk was mijn doelstelling om dat [werken met een digitaal bord] eens te 

zien en ik heb het gezien en ik ben blij dat ik het gezien heb. Het is al een beetje een 

drempel die voor mij overwonnen is om eventueel een digitaal bord te krijgen.” 

(Leraar E2) 
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“Vooral naar werkvormen toe, dacht ik: ‘oh zo’n leuke werkvorm, de kinderen doen 

het goed’. Dus dat ga ik zeker ook toepassen in mijn lessen.” (Leraar B1) 

Ook heeft het project bij sommige leraren geleid tot een bewustwording van bepaalde 

aspecten van het leraar-zijn waar ze zich voorheen niet bewust van waren. Twee leraren van 

een bepaald duo die naast de rol van leraar de rol van zorgcoördinator of mentorcoach 

opnemen, willen de peerobservatie niet alleen in hun praktijk als leraar toepassen in de 

toekomst, maar daarnaast om collega-leraren met een zorgvraag door te verwijzen naar 

collega’s in het lerarenteam in plaats van naar externe hulp. De meeste leraren geven hierbij 

aan dat het project niet geleid heeft tot grote wijzigingen in hun professionele ontwikkeling en 

geven hiervoor als reden aan dat ze hiervoor het peerobservatietraject meerdere malen en bij 

meerdere collega’s zouden moeten doorlopen.  

Ondanks de vaststelling dat de andere helft leraren ook positief staat tegenover het gebruik 

van peerobservatie als professionaliseringstool, hebben zij geen concrete meerwaarde ervaren. 

Enkele leraren beschouwen het bijwonen van een les bij een collega als waardevol, maar 

geven aan dat het project systematisch zou geïmplimenteerd moeten worden op school. 

Andere leraren geven aan dat het project voor meer leerwinst kan zorgen wanneer de leraar 

effectief met een probleem worstelt.  

 “Dat ene lesje was voor mij niet echt een meerwaarde, maar echt de achterliggende 

gedachte... daar zou de school werk moeten van maken.” (Leraar C2) 

“Maar op momenten dat alles eigenlijk oké is en goed gaat, is dat een beetje extra 

werk en dat vraagt weer meer tijd.”(Leraar A2) 

 Aanbevelingen. Alle leraren zijn van mening dat peerobservatie als zinvol instrument 

kan ingezet worden in het basisonderwijs, mits enkele aanbevelingen voor een betere werking 

ervan. Uit de verschillende antwoorden kunnen terugkerende patronen worden vastgesteld.  

Expliciete behoefte of onzekerheid. De meest terugkerende aanbeveling die bij zes van de 

leraren voorkwam, was dat peerobservatie het meest effectief zou zijn wanneer een leraar 

kampt met een bepaald probleem of een onzekerheid. Ook wanneer er sprake is van een 

bepaalde nieuwe aanpak of handleiding, kan peerobservatie zinvol zijn. Op die manier kan de 

peerobservatie afgestemd worden op maat van de leraar en de soort hulpvraag die hij heeft. 

Enkele leraren vinden het hierbij belangrijk om de vrije partnerkeuze te behouden.  
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“Eigenlijk zouden we dat meer moeten doen, zeker als je zoiets hebt:‘ik voel mij niet 

goed’ of ‘het gaat mij gewoon niet’ of ‘mijn kinderen zijn lastig’, voor hetzelfde geld 

ligt dat aan jou en hoe je lesgeeft en dat je dan zegt: ‘wil je een keer komen kijken wat 

er misschien scheef zit?’.” (Leraar A2) 

 “Ik vind dat gewoon goed als je zelf onzeker bent op een bepaald punt en je ziet 

verschillende andere leerkrachten, dat je weet ‘ik kan het zo proberen’ en ‘dat is een 

betere aanpak of die andere’.” (Leraar C1)  

Deze citaten belichten twee kanten omtrent peerobservatie: enderzijds kan een leraar de wens 

hebben om zelf geobserveerd te worden om een antwoord te krijgen op een bepaald probleem 

of onzekerheid, anderzijds kan hij de wens hebben om een ander te gaan observeren om 

hieruit inspiratie te putten.  

Structurele inbedding. Vier leraren bevelen een structurele inbedding van peerobservatie 

in de school aan. Twee leraren opperen hierbij voor een doorschuifsysteem, waarbij leraren 

het proces meerdere malen en met meerdere personen doorlopen. Een andere leraar ziet het 

nut van peerobservatie bij beginnende leraren of wanneer leraren nieuw zijn op de school.  

“Het is zeker wel een instrument dat gebruikt kan worden voor beginnende 

leerkrachten of leerkrachten die plots andere lessen moeten geven.” (Leraar A1) 

Stimuleren van een opendeurenpolitiek. Vijf leraren vinden het erg belangrijk dat de 

leraar in kwestie ervoor openstaat om een collega toe te laten in zijn klaspraktijk en 

ontvankelijk is voor feedback. Ze geven aan dat dit openstaan voor elkaar al gestimuleerd 

moet worden in de lerarenopleiding.  

“Het staat of valt met de goodwill van de leerkrachten en ook het beseffen dat dit wel 

een meerwaarde kan bieden voor je eigen klaspraktijk.” (Leraar C2) 

Ook dienen leraren mee te gaan in de filosofie van levenslang leren, aangezien de 

maatschappij zodanig verandert en een leraar niet mag vastgeroest raken in zijn eigen 

gewoontes. Een leraar die ook de rol van mentor heeft, ziet het doorlopen van het 

peerobservatieproces binnen een vertrouwde en veilige omgeving als een eerste stap voor 

leraren die er niet meteen voor openstaan.  
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“Ik denk sowieso wanneer er mensen zijn die daar heel veel schrik voor hebben, zij 

eerst in een zeer veilige omgeving moeten geobserveerd worden en feedback krijgen.” 

(Leraar B2) 

Hieraan gelinkt raden twee leraren aan dat er een specifieke opleiding omtrent coachen, in 

de vorm van een nascholingscursus of als onderdeel van de lerarenopleiding, zou moeten 

voorzien voor leraren worden waarin geleerd wordt hoe correct te communiceren en 

ontvankelijker te worden voor feedback.  

 Tijd en ruimte. Om peerobservatie structureel in te bedden, is er volgens vier leraren 

nood aan meer tijd en ruimte in het basisonderwijs, wat ook al vóór de peerobservatie-

ervaring werd aangegeven. De realisatie ervan wordt bemoeilijkt door problemen omtrent 

planning en organisatie, die toe te schrijven zijn aan structurele kenmerken van het 

basisonderwijs. Leraren hebben nauwelijks vrije uren wat het zoeken naar vervanging 

bemoeilijkt. Hierbij vormt ook het afstemmen van de roosters van beide leraren op elkaar een 

barrière.  

“Het concept en het idee is goed, maar het is niet realistisch in het huidig systeem.” 

(Leraar D1) 

Peer partner 

In dit laatste onderdeel worden de resultaten weergegeven over de partnerkeuze van de 

leraren. Hierbij wordt dieper ingezoomd op hun visie tegenover vrije partnerkeuze en of er al 

dan niet sprake is van een geslaagd partnerschap.  

Keuze van peer partner. De redenen die de leraren aanhalen voor het selecteren van een 

duopartner, zijn divers. De meest aangehaalde reden, door acht leraren, is de vertrouwelijke 

relatie en de ‘klik’ die de leraar met zijn collega voelt. Opvallend is dat deze reden bij 

sommige leraren eerder voorzichtig en onbewust wordt aangebracht, vaak nadat er een andere 

reden werd aangegeven. Leraren blijken moeite te hebben om aan te geven dat ze voorkeuren 

hebben wat hun partnerkeuze betreft.  

“Je voelt je er waarschijnlijk beter mee, eerder onbewust, denk ik. Je gaat niet meteen 

iemand kiezen waarvan je denkt dat het minder klikt.” (Leraar A1)  
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 “Dat we eigenlijk zelf het vak hebben mogen kiezen en dan ook de collega. Het is ook 

iemand waar ik mij veilig bij voel, ik denk zij ook wel.” (Leraar D2) 

Een andere veelvoorkomende reden is de beschikbaarheid van de partner. Dit kan dan ook 

meteen gekoppeld worden aan een belemmering die door sommige leraren werd aangegeven, 

namelijk het wederzijds karakter van peerobservatie. Daarnaast kozen twee leraren een 

partner die dicht staat bij de eigen klasgroep. Ze vinden het belangrijk dat de vakinhoud 

aansluit bij de vakinhoud van het leerjaar waarin ze lesgeven. 

Andere interessante redenen die door de leraren werden aangehaald zijn: het geloof in de 

coachingsvaardigheden van de collega, eenzelfde onderwijsstijl of filosofie van lesgeven en 

een partner die kritisch is in het geven van feedback.  

Visie tegenover vrije partnerkeuze. Het is opvallend dat slechts twee leraren aan het 

peerobservatieproject zouden deelnemen, indien ze een partner toegewezen zouden krijgen. 

De overige acht leraren vinden het mogen kiezen van een partner een positief en noodzakelijk 

gegeven. Alle leraren ondervinden het mogen kiezen van de partner als een voordeel. Hierbij 

geven ze het ervaren van vrijheid als de voornaamste reden aan.  

“Als je je er niet zo goed bij voelt, ga je je meer inhouden en dan ga je ook de 

feedback krijgen op een les die je eigenlijk normaal anders zou gegeven hebben en 

dan is dat niet zo waardevol niet meer.” (Leraar C1) 

 “Met de een doe je het altijd beter dan met de ander. Dat is logisch, in een hele 

school kun je dat ook niet. Niet dat ik hier wrok of haat heb tegenover anderen, maar 

ik denk dat ik mij eerder zou terugtrekken.” (Leraar E2) 

Ervaringen omtrent partnerschap. Na hun deelname aan het peerobservatieproject, 

spreken de leraren allen van een geslaagd partnerschap. Redenen die ze hiervoor aanhalen zijn 

de volgende: elkaar reeds vooraf goed kennen, het ervaren van wederzijds respect, vrije 

partnerkeuze, dezelfde filosofie over lesgeven, de aanwezigheid van een vertrouwelijke relatie 

en het feit dat de peerobservatie in een open sfeer plaatsvond.  

Omtrent het wederkerig karakter van peerobservatie, is er een verdeeldheid in de 

antwoorden merkbaar. Twee leraren zijn van mening dat de wederkerigheid een noodzaak is, 

terwijl twee andere leraren aangeven dat dit niet noodzakelijk is, maar een belemmering 
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vormt. Bij de overige leraren is er sprake van ambivalentie: zij vinden het wederkerig aspect 

positief in functie van het geven van feedback aan elkaar in een veilige omgeving, doch kan 

dit negatief zijn omwille van het feit dat wanneer een leraar met een bepaald probleem of 

onzekerheid zit, het geen vereiste mag zijn om daarna de rollen per se om te keren.  

 “Langs de ene kant vind ik het wel leuk, want je kunt feedback geven op elkaar. Langs 

de andere kant heb je misschien een vraag waar je mee zit en dat je zegt: ‘die persoon 

zou mij misschien toch wel willen helpen en mij wat kunnen coachen’, dus het 

[wederkerig karakter] moet niet altijd.” (Leraar B1) 

Tot slot geven twee leraren aan dat het project collegialiteit heeft bevorderd, omwille van 

het feit dat ze voordien niet veel hadden samengewerkt. De overige leraren geven aan dat er 

geen verandering is opgetreden en geven hierbij als redenen het reeds vooraf goed kennen van 

elkaar en de eenmaligheid van de activiteit.  

Discussie 

In dit laatste deel worden de gevonden resultaten die een antwoord pogen te geven op de 

vooropgestelde onderzoeksvragen, geïnterpreteerd en geplaatst binnen het theoretisch kader. 

Vervolgens worden de beperkingen van dit onderzoek toegelicht en aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek aangeboden. Afsluitend worden implicaties voor beleid en praktijk 

besproken. 

Wat de eerste onderzoeksvraag (‘Welke verwachtingen hebben leraren vóór hun deelname 

aan het peerobservatieproces?’) betreft, kan geconcludeerd worden dat nagenoeg alle 

participerende leraren vóór hun deelname verwachten om te leren van een collega (peer 

partner) en ideeën op te doen. Ook Bovill (2010) stelt dat kan geleerd worden uit het 

lesgeefgedrag van peers. Daarnaast zien de leraren peerobservatie als hulpmiddel om 

verborgen en eerder onbewust gedrag binnen hun praktijk bespreekbaar te maken, wat 

overeenstemt met bevindingen uit eerder onderzoek van Bovill (2010) en Pressick-Kilborn & 

Riele (2009). Verder stellen leraren zowel feedback krijgen op hun lesgeven, het groeien van 

hun zelfvertrouwen en hun lesgebeuren beter afstemmen op elkaar, als doel. Door 

veranderingen in het huidige onderwijslandschap voelen leraren zich genoodzaakt om nauwer 

samen te werken met collega’s. Over het belang van samenwerking en collegialiteit voor de 

kwaliteit van het onderwijs is tevens in de literatuur een algemene consensus bereikt (Bozat et 
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al., 2014; Meirink, et al., 2010; Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2014). 

Praktische belemmeringen als het tijdrovend karakter en een verhoging van de werklast die 

aangegeven worden door leraren, stemmen overeen met bevindingen uit eerdere onderzoeken 

(Adshead, et al., 2006; Davis, 2011; Johnson, 2003). Ook erkennen sommige leraren het 

gevoel ‘gecontroleerd’ te worden (Adshead et al., 2006, Davis, 2011 Johnson, 2003; Siddiqui 

et al., 2009). Opvallend is dat sommige participanten het wederkerig karakter als een 

beperking ervaren. Wanneer een leraar vanuit een hulpvraag een bepaalde collega wenst te 

observeren, is de wederkerigheid volgens hen minder noodzakelijk. Dit staat in contrast met 

wat uit de literatuur naar voren komt. Wederkerigheid wordt namelijk gezien als een 

voorwaarde voor een succesvolle peerobservatie die zorgt voor een veilig leerklimaat 

(Brooklyn, 1995; Cosh, 1991; Siddiqui et al., 2009).  

Vervolgens kan de visie van leraren op leren op de werkvloer gekoppeld worden aan 

bevindingen uit de literatuur: leraren hebben behoefte aan navorming die vanuit hun concrete 

situatie vertrekt en suggesties aanreikt die meteen toepasbaar zijn op hun eigen klaspraktijk 

(Devos 1995; Merchie et al., 2016). Uit onderzoek blijkt dat weinig leraren geloven in de 

bestaande navormingsinitiatieven die zich teveel richten op een docerende praktijk van 

externe deskundigen (Devos, 1995). Dit wordt door de helft van de participanten aangehaald; 

de overige helft vindt zowel schoolinterne als schoolexterne professionaliseringsinitiatieven 

zinvol. Verder geven leraren aan dat feedbackvaardigheden, observatievaardigheden en 

vaardigheden als zich openstellen en luisteren naar elkaar nodig zijn voor een optimale 

uitvoering in het project, wat overeenstemt met bevindingen uit de literatuur (Aalsma & 

Jansen, 2012; Parker et al., 2014; Richards, 2005; Schutt, 2008; Steelman et al., 2004).  

Concluderend voor de tweede onderzoeksvraag (‘Welke ervaringen hebben leraren ten 

aanzien van peerobservatie na hun deelname aan het peerobservatieproces?’) kan gesteld 

worden dat nagenoeg alle leraren hun deelname aan het peerobservatieproces als positief 

ervaren hebben waarbij ze geleerd hebben van een collega-leraar. Dit is grotendeels congruent 

met hun verwachtingen vóór hun deelname. Ondanks de positieve ervaringen, ervaarden twee 

duo’s het project als weinig vernieuwend. Dit is deels te wijten aan het ongestructureerd 

toepassen van de verschillende fasen. Uit de interviews bleek dat ze de pre-observatiefase 

minder noodzakelijk achten. Uit de analyse van de formulieren bleek tevens dat deze 

oppervlakkig werden ingevuld. Dit ongestructureerd toepassen van de verschillende fasen ligt 

in lijn met een belangrijke voorwaarde voor peerobservatie: namelijk het doorlopen van het 
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volledig proces aan de hand van verschillende fasen (Bell, 2002; Bovill, 2010; Sullivan et al., 

2012). Een andere reden die een duo aangaf waardoor ze het project als weinig vernieuwend 

ervaarden, is dat de leraren elkaar reeds vooraf kenden. Dit kan gekoppeld worden aan een 

andere voorwaarde bij peerobservatie: een matching van compatibele partners is cruciaal voor 

een succesvolle implementatie (Parker et al., 2014). De peer partner moet zich als een ‘critical 

friend’ (Bell, 2002; Parker et al. 2014; Shortland, 2010; Schutt, 2008) opstellen: een 

evenwicht tussen het stellen van uitdagende vragen enerzijds (‘critical role’) en steun en 

bevestiging geven anderzijds (‘friend role’) (Aalsma & Jansen, 2012). Wellicht is de ‘critical 

role’ (het stellen van uitdagende vragen) bij dit duo onderbelicht geweest. Een mogelijke 

reden hiervoor is dat wanneer leraren het goed kunnen vinden met elkaar, ze zich soms 

minder ‘kritisch’ durven opstellen en vooral meer ‘vriend’ willen zijn. Vier leraren 

ondervonden problemen in verband met tijd, planning en organisatie, wat in bepaalde mate 

overeenstemt met hun verwachtingen. De overige leraren gaven deze zaken echter niet als 

belemmeringen aan.  

Wat de rol van observator betreft, ervaren alle leraren deze als positief. Er kan namelijk 

geleerd worden uit het lesgeefgedrag van collega’s (Bovill, 2010). Ze geven aan te leren van 

elkaar en dit wat betreft werkvormen, aanpak en klasinrichting. Dit wijst op het belang van 

het wederkerig karakter van peerobservatie: niet alleen uit de feedback, maar ook uit het 

observeren an sich, kan geleerd worden. Peerobservatie biedt immers de mogelijkheid om 

discussies aan te wakkeren over de lesgeefpraktijk van leraren, die op hun beurt inzicht bieden 

in hun eigen klaspraktijk (Bovill, 2010). De rol van geobserveerde daarentegen, werd door de 

helft van de participanten als ambivalent ervaren. De aanwezigheid van een collega had een 

invloed op het klasgebeuren, ofwel op de leerlingen, ofwel op de leraren zelf. Sommige 

leraren gaven aan zich zenuwachtiger te voelen dan gewoonlijk, wat gedeeltelijk wijst op de 

angst om zich gecontroleerd te voelen door een collega (Adshead et al., 2006; Davis, 2011; 

Johnson, 2003, Siddiqui et al., 2009). Deze leraren zijn van mening dat het observatiemoment 

geen weergave is van de werkelijkheid. Dit kan deels gekoppeld worden aan bevindingen uit 

eerder onderzoek waaruit bleek dat sommige leraren schrik hebben dat peerobservatie te 

persoonlijk, subjectief, niet representatief en onbetrouwbaar zou zijn (Davis, 2011; Siddiqui et 

al., 2009). Hieraan gelieerd geeft Shortland (2010) aan dat leraren zich onderdrukt kunnen 

voelen door het binnendringen van een ‘vreemde’ in de klas en dat beginnende leraren zich 

mogelijks bedreigd voelen en zo hun zwakheden verbergen, in plaats van ze te overwinnen en 
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peerobservatie als een hulpmiddel te ervaren. Observeren in het kader van evalueren wordt 

om die reden dan ook afgeraden (Bovill, 2010; Britton & Anderson, 2010; Karagiorgi, 2012; 

Pressick-Kilborn & Riele, 2009; Thijs & van den Berg, 2002).  

Vervolgens werd ook het geven van feedback door het merendeel van de leraren als 

tegenstrijdig ervaren. Het formuleren van sterke punten verliep zonder problemen in 

tegenstelling tot het aanbrengen van aandachtspunten. Bij dit laatste voelden bepaalde leraren 

zich onwennig en gaven aan nogal snel de neiging te hebben om de feedback te ‘verbloemen’. 

Leraren willen hierbij respect tonen voor de autonomie en de eigenheid van de peer partner 

(Devos, 2014). Het ontvangen van feedback daarentegen, ervaarden alle leraren als positief. 

Leraren geven aan dat het krijgen van sterke punten leidt tot succeservaringen en meer 

zelfvertrouwen. De tips of aandachtspunten beschouwen de leraren als leerrijk. Uit 

bovenstaande vaststellingen omtrent feedback blijkt de angst van sommige leraren dat de 

verbeterpunten of tips door de partner als kritiek wordt ervaren, vaak onnodig te zijn. 

Opvallend is dat de helft van de leraren geen aandachtspunten aangebracht heeft en dat die, op 

een uitzondering na, tot dezelfde duo’s horen. Dit impliceert wellicht dat een leraar die geen 

verbeterpunten aanbrengt voor zijn peer partner, deze ook kan aanzetten om zich minder 

‘kritisch’ op te stellen en meer ‘vriend’ te zijn.  

Omtrent de mate waarin peerobservatie een meerwaarde kan betekenen voor leraren hun 

professionele ontwikkeling, zijn de leraren in twee groepen in te delen. De helft van de leraren 

ervaart een concrete meerwaarde en dit naar werkvormen, lesaanpak, vakinhouden, leerling-

leraarrelatie of lesontwerp toe. Op die manier geven zij aan dat hun hun educatieve 

perspectieven worden verruimd (Bell & Mladenovic, 2008). Ook geven sommige leraren aan 

dat hun deelname geleid heeft tot een bewustwording van bepaalde aspecten van het leraar-

zijn waar ze zich voorheen niet bewust van waren. Peerobservatie kan aldus leraren helpen 

om verborgen gedrag binnen hun eigen praktijk bespreekbaar te maken (Bovill, 2010; 

Pressick-Kilborn & Riele, 2009). Er kunnen hierbij veranderingen in hun attitudes en 

opvattingen over lesgeven optreden (Guskey, 2010). De meeste leraren zijn van mening dat 

het project niet geleid heeft tot sterke verhoging van hun professionele ontwikkeling. 

Hiervoor geven ze als verklaring dat ze het peerobservatieproces meerdere malen en bij 

meerdere collega’s zouden moeten doorlopen. Dit sluit aan bij de voorwaarde van 

betrokkenheid op lange termijn voor succesopbrengsten van peerobservatie (Lublin, 2002). 
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Het verhogen van de professionele ontwikkeling vereist actieve en gedeelde betrokkenheid 

(Karagiorgi, 2012; Peel, 2005).  

Na de ervaringen van leraren met peerobservatie, zijn ze allen van mening dat 

peerobservatie als zinvol instrument kan ingezet worden in het basisonderwijs, indien 

rekening gehouden wordt met enkele belangrijke aanbevelingen. Allereerst is het merendeel 

van de leraren ervan overtuigd dat peerobservatie het meest effectief zou zijn wanneer een 

leraar kampt met een bepaald probleem of een onzekerheid. Dit kan gekoppeld worden aan 

onderzoek van Lam, Yuon & Mak (1998) en Anderson (1982) waaruit blijkt dat collega’s de 

belangrijkste bron van steun zijn wanneer leraren met moeilijkheden kampen. Leraren kunnen 

elkaar emotionele en psychologische steun bieden. Peerobservatie creëert tevens een forum 

om problemen in de klaspraktijk openlijk te bespreken (Bovill, 2010). Ook de leraren uit dit 

onderzoek zijn van mening dat peerobservatie kan afgestemd worden op maat van de leraar en 

de soort hulpvraag die hij heeft. Vervolgens pleiten vier leraren voor een structurele 

inbedding van peerobservatie in de school. Dit kan gekoppeld worden aan de voorwaarde van 

actieve en gedeelde betrokkenheid op lange termijn van de leraren voor het ervaren van 

successen (Karagiorgi, 2012; Lublin, 2002; Peel, 2005). Sommige leraren opperen hierbij 

voor een doorschuifsysteem van wisselende paren. Ook Bovill (2010) erkent het feit dat het 

aanbrengen van wijzigingen en wisselingen tussen paren na verloop van tijd kan zorgen dat 

zowel het peerobservatieproces kritisch blijft alsook dat er nieuwe perspectieven kunnen 

geboden worden op de onderwijspraktijk. Een andere leraar ziet het nut van peerobservatie bij 

beginnende leraren of wanneer leraren nieuw zijn op de school. Ook Karagiorgi (2012) 

bevestigt dat peerobservatie kan ingezet worden als een reflectieve tool voor nieuwe leraren. 

Verder is de helft van de leraren van mening dat een opendeurenpolitiek gestimuleerd moet 

worden in de school voor het succesvol ervaren van peerobservatie. De mate waarin er een 

samenwerkingscultuur heerst op school, is volgens Devos (1995) van belang. Dit kan leiden 

tot een beter schoolklimaat (Anderson, 1982). De schoolleider heeft hierin een belangrijke 

functie: een visie waarin samenwerking tussen leraren een belangrijke plaats inneemt waarbij 

ze voldoende ondersteund worden, zal hen ook effectief aanzetten tot samenwerken (Devos, 

1995). Tot slot onderschrijven zowel de schoolleiders als de leraren het belang van voldoende 

tijd en ruimte om peerobservatie in te voeren in de school, wat te wijten is aan bepaalde 

structurele kenmerken van het basisonderwijs in Vlaanderen. Leraren hebben er weinig 

klasvrije momenten, wat moeilijkheden met zich meebrengt zoals op zoek gaan naar 
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vervanging bij afwezigheid en de roosters van beide partners op elkaar afstemmen. Ook in de 

literatuur wordt aangegeven dat er een gebrek is aan een systematische structuur en 

ondersteuning bij leraren op school (Karagiorgi, 2012).  

Als specifieke probleemstelling werd in deze masterproef op de partnerkeuze ingezoomd 

(‘Wie selecteren leraren als partners voor peerobservatie?’), vanwege het feit dat er in de 

literatuur hierrond nogal onenigheid is. Dit stemt ook overeen met de redenen omtrent 

partnerkeuze die de leraren aangeven in dit onderzoek, want deze zijn namelijk erg 

uiteenlopend. De belangrijkste reden die door quasi alle leraren werd aangehaald, is de 

vertrouwelijke relatie en de ‘klik’ die de leraar met zijn collega voelt. Dit wordt bevestigd 

door eerdere onderzoekers: om zich op te stellen als ‘critical friends’ dient het te ‘klikken’ 

tussen beide peer partners (Aalsma & Jansen, 2012). Meerdere onderzoekers wezen reeds op 

het belang van een cultuur van wederzijds vertrouwen voor een succesvolle peerobservatie 

(Aalsma & Jansen, 2012; Richards, 2005; Shortland, 2010). Opvallend is dat deze reden bij 

sommige leraren eerder voorzichtig en onbewust wordt aangebracht, vaak nadat er een andere 

reden werd aangegeven. Dit wijst erop dat leraren moeite blijken te hebben met aangeven dat 

ze bepaalde partnervoorkeuren hebben. Alternatieve redenen die leraren naar voor schuiven 

zijn: een partner die dicht staat bij de eigen klasgroep, op basis van vakinhoud, geloof in 

coachingsvaardigheden, zelfde onderwijsstijl of filosofie van lesgeven en gemakkelijkheid. 

Deze diversiteit aan redenen stemt overeen met bevindingen uit eerder onderzoek (Hargreaves 

& Dawe, 1990; Karagiorgi, 2012). Uit het onderzoek van Karagiorgi (2012) bleek dat 

sommige leraren collega’s kiezen die het dichtst staan bij de leeftijdsgroep van hun eigen 

groep leerlingen, en anderen net niet (Karagiorgi, 2012). In dit onderzoek kozen quasi alle 

leraren een partner die dicht bij de eigen klasgroep staat. Verder ervaren alle leraren het 

mogen kiezen van een partner als een voordeel. Slechts twee leraren zouden deelnemen aan 

het project, indien ze een partner toegewezen zouden krijgen. Leraren vrij laten kiezen in het 

selecteren van een peer partner is dan ook gerelateerd aan succesuitkomsten en de 

tevredenheid van de resultaten (Belisle, 1999; Bovill, 2010; Parker et al., 2014; Shortland, 

2010). Belisle (1999) gaf aan dat vrije partnerkeuze ervoor zorgt dat leraren zich minder 

bedreigd voelen om hun klasdeuren open te zetten. Daarnaast spreken alle leraren van een 

positief en geslaagd partnerschap. Redenen die hiervoor worden aangehaald zijn: elkaar reeds 

vooraf goed kennen, wederzijds respect, vrije partnerkeuze, dezelfde filosofie over lesgeven 

en de aanwezigheid van een vertrouwelijke relatie en een open sfeer. Dit kan gekoppeld 
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worden aan eerdere bevindingen: empathie, respect en zich goed voelen bij elkaar zijn 

cruciale elementen voor goed partnerschap (Bovill, 2010; Richards, 2005; Shortland, 2010). 

Verschillende auteurs wezen op het feit dat peerobservatie leraren aanzet tot collegialiteit 

(Bell, 2005; Brookfield, 1995; Davis, 2011; Hargreaves & Dawe, 1990). In dit onderzoek 

geven twee leraren die voordien nog niet veel hadden samengewerkt, ook een verbeterde 

collegialiteit aan. Dit is positief gezien het eenmalige karakter van peerobservatie in deze 

studie. De overige leraren geven aan reeds vóór het project nauw samengewerkt te hebben. 

Beperkingen en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Bovenstaand onderzoek had als doel relevante informatie te verzamelen omtrent de 

optimale condities om peerobservatie in het basisonderwijs zinvol in te zetten en biedt enkele 

interessante pistes voor vervolgonderzoek. Het is hierbij belangrijk te erkennen dat dit 

onderzoek verkennend van aard is en inherent ook verschillende beperkingen bevat. Door het 

exploratief karakter van dit onderzoek, werd ervoor gekozen kwalitatief onderzoek te 

verrichten op basis van semi-gestructureerde interviews. Door de beperkte steekproef was het 

mogelijk de leraren in de diepte te bevragen en zo een omvattend en rijk beeld te krijgen op 

de ervaringen van leraren met peerobservatie. Vanwege de kleinschaligheid en het 

kwalitatieve karakter van de studie, kunnen de resultaten echter niet gegeneraliseerd worden 

naar alle leraren die lesgeven in het basisonderwijs. Bovendien berustte de deelname van de 

leraren aan dit onderzoek op vrijwillige basis. De participerende leraren zijn allen voorstander 

van collegiale samenwerking en professionaliseren op de werkvloer. De huidige steekproef 

omvat met andere woorden geen leraren die negatief staan tegenover bovenstaande zaken. 

Bovendien staan beide schoolleiders die deelnamen aan het onderzoek, sterk achter het 

gebruik van peerobservatie als professionaliseringstool. Om een beter beeld te krijgen 

betreffende het profiel van leraren, is een grootschaliger onderzoek wenselijk met een 

representatieve steekproef waarin zowel voor- als tegenstanders uit diverse scholen, 

onderwijskoepels en onderwijsnetten deelnemen. Vervolgens hebben de participerende 

leraren wegens praktische beperkingen slechts eenmalig het proces van peerobservatie kunnen 

doorlopen. Dit staat in contrast met het gegeven dat peerobservatie een betrokkenheid van 

leraren op lange termijn vereist (Karagiorgi, 2012; Lublin, 2002; Peel, 2005). Een louter 

instrumentale implementatie van peerobervatie leidt dus niet automatisch tot een verhoogde 

professionele ontwikkeling, wat overeenstemt met de resultaten. Aangezien Kelchtermans 

(1994) daarnaast wees op het feit dat professionele ontwikkeling een levenslang, voortdurend 
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en uiterst complex leerproces is, is het moeilijk meetbaar. Daarom zou een longitudinaal 

onderzoek aangewezen zijn om de effecten van peerobservatie beter te kunnen 

onderschrijven. Echter, in vele gevallen ontwikkelen bepaalde vaardigheden die noodzakelijk 

zijn bij peerobservatie en die diepgaand leren teweeg brengen, zich immers pas na verloop 

van tijd (Parket et al., 2014). Participanten dienen het peerobservatieproces meerdere malen 

en met meerdere partners te doorlopen. Dit zorgt ervoor dat leraren kritisch blijven tegenover 

zichzelf, wat op die manier nieuwe perspectieven biedt voor hun eigen onderwijspraktijk 

(Bovill, 2010).  

Implicaties voor beleid en praktijk 

Deze studie levert enkele belangrijke resultaten op die interessante implicaties hebben voor 

de onderwijspraktijk van leraren en voor beleidsactoren op Vlaams en schoolniveau. De 

studie kan als voorbeeld van een 'good practice' dienen voor het aansporen van andere scholen 

en leraren tot het gebruik van peerobservatie als professionaliseringsinstrument op de 

werkvloer. Alle leraren uit deze studie zijn van mening dat peerobservatie als zinvol 

instrument ingezet kan worden voor de professionele ontwikkeling van leraren, mits enkele 

aanbevelingen. Zo is het stimuleren van een opendeurenpolitiek essentieel om leraren aan te 

zetten om aan praktijkdeprivatisering te doen. Leraren die er in slagen om hun klasdeuren 

open te zetten, kunnen een trekkersrol opnemen voor andere leraren (Vanblaere & Devos, 

2014). Scholen waarin leraren sterk worden aangemoedigd door de schoolleider tot collegiale 

samenwerking, kunnen inspirerend werken voor andere scholen. Daarnaast kunnen andere 

sleutelfiguren in de school zoals zorgcoördinatoren of mentorcoaches, leraren met een 

bepaalde zorg of onzekerheid hulp bieden bij het vinden van de geschikte peer partner uit het 

lerarenteam.  

Verder geven zowel de leraren als de schoolleiders aan dat er nood is aan meer tijd en 

ruimte in het basisonderwijs voor professionaliseringsinitiatieven op de werkvloer. De 

realisatie van peerobservatie wordt momenteel bemoeilijkt door structurele kenmerken van 

het basisonderwijs, zoals het beperkt aantal klasvrije momenten. Het Vlaams Ministerie van 

Onderwijs en Vorming zou een beleid voor leraren in het basisonderwijs kunnen uitstippelen 

waarin meer uren worden vrijgemaakt voor dergelijke professionaliseringsinitiatieven. In het 

huidig systeem besteden scholen hun budget omtrent professionalisering voornamelijk aan 

schoolexterne professionaliseringsinitiatieven. Peerobservatie als schoolintern 
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professionaliseringsinitiatief daarentegen, is relatief eenvoudig en goedkoop te realiseren en 

dient daarom gestimuleerd te worden vanuit het beleid.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Peerobservatie-instrument 

 

PEEROBSERVATIE-INSTRUMENT 

Deze peerobservatie-leidraad dient gebruikt te worden tijdens het doorlopen van de 

verschillende fasen van het peerobservatieproces. Hierin staat per fase telkens duidelijk 

omschreven wat er concreet dient te gebeuren.  

Elke leerkracht krijgt één peerobservatie-leidraad. Het is de bedoeling dat je de verschillende 

fasen van het peerobservatieproces chronologisch doorloopt. De formulieren zijn opgesteld 

in functie van jouw rol als geobserveerde leerkracht. Dit wil zeggen dat wanneer je jouw 

partner gaat observeren, je zijn/haar peerobservatie-leidraad dient te gebruiken. Het PRE-

OBSERVATIEFORMULIER en het REFLECTIEFORMULIER dienen door jou ingevuld te 

worden; het OBSERVATIEFORMULIER door je partner.  

THEMA’S TIJDENS DE OBSERVATIE 

Het is de bedoeling dat de leerkracht die de les geeft (en dus geobserveerd zal worden) op 

voorhand al heeft nagedacht waar de observerende leerkracht op kan letten. Tijdens de pre-

observatiefase worden de thema’s van observatie bepaald. De leerkracht die geobserveerd 

wordt kiest gewoonlijk zelf de focus van de observatie waarop hij/zij 

constructieve/opbouwende feedback wenst. Deze focus kan vrij specifiek zijn of er kan 

gekozen worden voor een algemene observatie. De keuze kan gebaseerd worden op een 

probleem dat zich in een bepaalde klas herhaaldelijk voordoet of er kan gekozen worden 

voor een bepaalde situatie, waarop de geobserveerde leerkracht eens een andere visie 

wenst. 

Om jullie op weg te zetten, wordt hieronder een lijst met mogelijke thema’s voor de 

observatie toegevoegd. Je kan één of meerdere thema’s kiezen als focus van observatie. 

Beperk je thema’s best tot twee, maximum drie, zodat jouw partner zich specifiek kan richten 

op datgene waar jij feedback op wenst.  

Deze thema’s dienen als leidraad, maar kunnen indien nodig nog verder gespecifieerd 

worden. Wanneer je zelf een voorstel hebt die niet onder onderstaande categorieën 

valt, mag dit natuurlijk ook. In het pre-observatieformulier eronder kan je dan de gewenste 

thema’s omcirkelen of toevoegen.  
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Thema Wat? Richtvragen voor observerende leerkracht 

1) Lesontwerp en 

realisatie  

Je kiest dit thema wanneer je bijvoorbeeld vragen stelt of je wel 

elke leerling bereikt. Hoe wordt het lesgeven door de leerlingen 

ervaren? Hoe reageren de leerlingen op jouw lesgeven? Is er een 

groot verschil tussen hoe de les ontworpen is, hoe ze wordt 

uitgevoerd en wat het uiteindelijke bereikte resultaat is? Je gaat 

dus eigenlijk het verschil na tussen het bedoelde en het bereikte 

lesverloop.  

 

- Wat zijn de lesstrategieën en lesactiviteiten, sluiten deze aan 

bij de voorkennis van de leerlingen?  

- Merk je zaken op die je zelf nog niet hebt gebruikt?  

- Krijgen de leerlingen eerst de kans om oplossingen en 

antwoorden te verkennen, vooraleer deze gepresenteerd 

worden? Waarom wel/niet? 

- In welke mate bepalen de leerlingen mee het verloop van de 

les?  

- Is het doel van de les voor alle leerlingen gekend? In welke 

mate en hoe geven de leerlingen aan dit doel nuttig te vinden?  

- Lokt de instructie een constructieve (opbouwende) manier van 

werken uit en waarom wel of niet?  

2) Vakinhoudelijke 

kennis en 

hieraan 

gerelateerde 

vaardigheden 

Wanneer jij en jouw partner een les kiezen die gaat over hetzelfde 

vakgebied, dan kan je een beroep doen op dit domein. Het kan zijn 

dat je minder vertrouwd bent met een bepaald gebied binnen jouw 

vak en jezelf daarom de vraag stelt of jouw aanpak wel de hoogste 

leerwinst behaalt bij de leerlingen. Binnen dit domein kan jouw 

partner dan bijvoorbeeld letten op de manier hoe je de vakinhoud 

aanbrengt en jou eventueel bijstaan met tips en nieuwe ideeën om 

deze vakinhoud over te brengen. 

- Wordt de vakinhoud op een manier overgebracht die voor 

iedereen duidelijk is?  

- Werden er basisconcepten van het lesonderwerp aangehaald? 

- Was er een duidelijke samenhang tussen de verschillende 

materie? 

- Is er een verwijzing naar de leefwereld van de jongeren?  

- Worden alle mogelijke media en lesmaterialen optimaal 

gebruikt? 

3) Werkvormen, 

groeperingsvorm

en en krachtige 

leeromgevingen  

 

Waar bij het vorig thema de nadruk ligt op de vakinhoud zelf, ligt de 

nadruk in dit thema op de gehanteerde werkvormen. Een ander 

verschil ligt in de focus van de observerende leerkracht. In het vorig 

thema let de observator voornamelijk op de leerkracht, terwijl in dit 

thema de leerlingen meer naar voor komen. Je kiest dit thema 

wanneer je vragen hebt over het gebruik van een bepaalde werk- of 

groeperingsvorm, los van de vakinhoud. Je partner kan hierbij 

letten op hoe de leerlingen reageren op gehanteerde werkvormen 

- Welke verschillende media, manieren, materialen, … 

gebruiken de leerlingen tijdens de les? Helpen deze de 

leerlingen vooruit om de lesinhoud beter te begrijpen?  

- Zijn de leerlingen actief betrokken bij de lesinhoud? 

- Worden de leerlingen gestimuleerd tot nadenken ten aanzien 

van hun leren?  

- Wordt constructieve (opbouwende) kritiek uitgelokt en 

gewaardeerd?  

- Hoe reageren de leerlingen op een bepaalde werk- en/of 
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en de daaruit volgende gedragingen en hoe dit te interpreteren valt.  

 

groeperingsvorm?  

- Vormen de leerlingen hun eigen leergemeenschap waarin ze 

actief betrokken zijn en overleg plegen? Werken de leerlingen 

samen zodat ze gemeenschappelijk hun kennis opbouwen?  

4) Interactie tussen 

leerlingen  

 

Dit thema richt zich voornamelijk naar het aantal en het soort 

van interacties tussen de leerlingen onderling. De focus ligt op hoe 

leerlingen met elkaar communiceren en welke mate de verbale en 

non-verbale gedragingen hierin een rol spelen en of deze al dan 

niet overeenkomen met elkaar. Je kan dit thema kiezen wanneer je 

meer wil weten over hoe de relaties tussen de leerlingen zijn. Zijn 

er tijdens de les voor een andere leerkracht dezelfde 

rolpatronen/spilfiguren op te merken? Welke rol speel jij als 

leerkracht in deze communicatie en relaties?  

- Communiceren leerlingen met anderen over hun ideeën en op 

welke manier?  

- Lokken de vragen van de leerkracht verschillende denkwijzen 

uit en moedigen ze dialoog aan?  

- Zijn de leerlingen vaak aan het woord en in dialoog met 

elkaar? Waarom wel of niet? 

- Tonen de leerlingen respect voor elkaars mening?  

- Zijn er bepaalde rolpatronen tussen leerlingen op te merken? 

Speelt de leerkracht hier een (onbewuste) rol in?  

5) Leerling-

leerkracht relatie  

 

In dit thema is het niet de relatie tussen leerlingen onderling, maar 

tussen de leerlingen en de leerkracht die centraal staat. Je kan dit 

thema kiezen wanneer je jezelf afvraagt of je elke leerling wel 

gelijke kansen geeft. Reageer je bij elke leerling wel hetzelfde? Hoe 

komt de relatie tussen jou en jouw leerlingen over voor een partner 

en wat zijn de mogelijke leerkansen voor beide partijen? Hoe 

reageer ik op vragen en opmerkingen van mijn leerlingen? Je 

vraagt als het ware aan een partner om met een kritische maar 

respectvolle en constructieve blik te kijken naar jouw interacties 

met de leerlingen.  

- Wordt actieve betrokkenheid van de leerlingen gewaardeerd 

en aangemoedigd? Hoe reageren beide partijen op elkaar in 

een dialoog?  

- Wordt er voldoende geluisterd naar de inbreng van de 

leerlingen?  

- Worden de leerlingen aangemoedigd om zelf tot antwoorden te 

komen?  

- Geeft de leerkracht blijk van de hele klas te willen betrekken 

en hoe?  

- Zijn er verschillen op te merken in de reactie van de leerkracht 

naargelang de leerling die het antwoord geeft en welke?  
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FASE I. PRE-OBSERVATIEFORMULIER 

Het is de bedoeling dat je dit formulier vóór de observatie invult. De verschillende aspecten helpen de les te 

kaderen voor jouw partner die komt observeren. Vooraleer de eigenlijke observatie van start gaat, overloop je 

samen met jouw partner het ingevulde formulier. Dit gesprek kan gemakkelijk doorlopen worden in een 

tijdsspanne van ongeveer 10 minuten. Jouw partner mag dit document (of eventueel een kopie ervan) bijhouden, 

zodat hij/zij een idee heeft wat je in de les wil bereiken en beter kan begrijpen waarom bepaalde handelingen 

worden gesteld.  

Naam:     Naam partner: 

Vak:      Klas:     

Aantal leerlingen:   Datum: 

Duur van de les:    Lesonderwerp: 

Concrete lesdoelstellingen (wat wil ik als leerkracht bereiken in deze les?) 

 

 

 

 

 

Gebruikte werkvormen en leermiddelen: 

 

 

 

 

Leeruitkomsten voor de klas (wat wil ik dat mijn leerlingen leren?): 

 

 

 

 

Beschrijving van de leerlingen (aanwezige voorkennis, werkvaardigheden, attitudes, 

houdingen, aanwezige leer- en/gedragsstoornissen, andere noden of behoeften): 
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Verwachte uitdagingen of eventuele problemen (gerelateerd aan de infrastructuur of 

organisatorische aspecten die een invloed op het lesverloop hebben, de voorkennis van de 

leerlingen, diversiteit in de klas, jouw vaardigheden als leerkracht, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

Thema’s waar ik graag feedback op wil krijgen (omcirkel het gekozen cijfer, meerdere 

kunnen mogelijk zijn): 

1. Lesontwerp en realisatie 

2. Vakinhoudelijke kennis en gerelateerde vaardigheden 

3. Werkvormen, groeperingsvormen en krachtige leeromgevingen 

4. Interactie tussen leerlingen 

5. Leerling-leerkracht relatie 

6. Andere:  

 

 

 

 

 

Andere informatie indien gewenst:  
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FASE II. OBSERVATIEFORMULIER 

(in te vullen door jouw partner) 

Het is de bedoeling dat je dit formulier invult tijdens de observatie. Bezorg dit achteraf (of een kopie ervan) aan je 

partner. De omschrijving en de richtvragen van de thema’s die in het kader beschreven staan, kunnen als 

leidraad dienen. 

Naam:     Naam partner: 

Vak:      Klas:     

Aantal leerlingen:    Datum: 

Duur van de les:     Lesonderwerp: 

Thema’s waar mijn partner feedback op wenst (omcirkel het juiste cijfer, meerdere kunnen 

mogelijk zijn): 

1. Lesontwerp en realisatie 

2. Vakinhoudelijke kennis en gerelateerde vaardigheden 

3. Werkvormen, groeperingsvormen en krachtige leeromgevingen 

4. Klascultuur: interactie tussen leerlingen 

5. Klascultuur: leerling-leerkracht relatie 

6. Andere:  

Noteer hieronder de relevante zaken gerelateerd aan het gekozen thema. Geef zowel 

aspecten die voor jezelf, als voor de andere leerkracht leerrijk kunnen zijn. 

Wat verliep naar jouw mening goed tijdens de les? Wat zijn volgens jou sterke punten? 

Waarom?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar is er volgens jou ruimte voor verbetering? Wat zijn volgens jou aandachtspunten? 
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Hoe zou dit eventueel kunnen worden bereikt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere opmerkingen of suggesties die niet aansluiten bij de gekozen thema’s, maar wat ik 

persoonlijk relevant vind om te noteren:  
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FASE III. POSTOBSERVATIE - FEEDBACKGESPREK 

Na de eigenlijke observatie, dient een feedbackgesprek plaats te vinden, waarbij het ingevulde 

observatieformulier besproken wordt. Voor dit feedbackgesprek hebben jullie twee mogelijkheden. Ofwel houd je 

na elke individuele observatie een feedbackgesprek, ofwel houd je één feedbackgesprek wanneer jullie beiden bij 

elkaar zijn gaan observeren. Jullie staan in deze keuze volledig vrij. Gelieve dit gesprek wel zo snel mogelijk na 

de eigenlijke observaties te doen. Zo zit alles nog vers in het geheugen. Hoelang dit gesprek duurt kiezen jullie 

zelf. Gebruik de tijd die jullie nodig hebben om een constructief feedbackgesprek te houden. Houd hierbij in het 

achterhoofd dat de feedback absoluut niet beoordelend of evaluerend mag zijn, maar constructief in functie van 

jullie verdere professionalisering. Het hoofddoel is om van elkaar te leren door de eigen sterktes en werkpunten te 

kunnen aantonen, te bespreken en te verbeteren. 

FASE IV. REFLECTIEFORMULIER 

Na het feedbackgesprek maakt elke leerkracht individueel een reflectie. Hiervoor krijg je een leidraad ter 

beschikking. Je kijkt terug op het proces, de observaties en jouw rol als observerende en geobserveerde 

leerkracht. Stel jezelf de vraag waarom bepaalde zaken voor jou als leerkracht van belang zijn. Sta vooral stil bij 

je eigen overtuigingen, zingeving en stel jezelf dus de vraag: “Waarom vind ik dit? Waarom hecht ik hier waarde 

aan?”. Probeer je hierbij niet te beperken tot een loutere beschrijving van de situatie, maar kijk dieper naar je 

eigen rol en betrokkenheid als leerkracht.  

Blik zowel terug op je rol als observerende, maar ook geobserveerde leerkracht. Welke 

zaken zijn er jou bijgebleven?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vond ik het doorlopen van de verschillende fasen nuttig? Waarom wel/ waarom niet? 
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Hoe behulpzaam was de zowel schriftelijke als mondelinge feedback van jouw partner? Hoe 

kan dit jou helpen in de toekomst? Wat waren naar jouw gevoel de belangrijkste punten van 

discussie met je partner? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke veranderingen, indien van toepassing, zou je willen invoeren als gevolg van de 

peerobservatie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere opmerkingen: 
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Inleiding 

Via deze handleiding is het de bedoeling dat jullie kennismaken met de tool 

‘peerobservatie’. Peerobservatie biedt een gestructureerd proces voor wederzijdse 

ondersteuning waarbij collega's hun kennis en ervaring kunnen delen binnen hun 

eigen leeromgeving. Vooraleer een woordje uitleg gegeven wordt over wat 

peerobservatie inhoudt en wat het doel is van mijn project, wil ik jullie al op voorhand 

bedanken voor jullie bereidwilligheid om deel te nemen aan mijn project. Ik hoop dat 

dit project niet alleen leerrijk zal zijn voor mezelf, maar vooral voor jullie als leraren 

aangezien peerobservatie als doel heeft de kwaliteit van het lesgeven en de 

professionele groei ten goede te komen. 

Wat is peerobservatie? 

Peerobservatie is een instrument waarbij collega-leraren elkaar tijdens een of 

meerdere lessen wederzijds gaan observeren. Door het doorlopen van een 

systematisch proces, namelijk 1) een pre-observatiefase, 2) de eigenlijke observatie, 

3) een postobservatie of feedbackgesprek en 4) een individuele reflectiefase, is het 

de bedoeling dat de professionele ontwikkeling van leraren gestimuleerd wordt en 

dat dit de kwaliteit van het lesgeven ten goede komt.  
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Het is de bedoeling dat de eigenlijke observatie tijdens het feedbackgesprek 

verduidelijkt en bediscussieerd wordt, alsook de bijhorende topics die geobserveerd 

werden. Van cruciaal belang is dat de peers (partners) elkaar hierbij ondersteunende 

en constructieve feedback bieden, elkaars ideeën over onderwijs delen, gestimuleerd 

worden tot nieuwe ideeën en ten slotte reflecteren. Van essentieel belang hierbij is 

dat peerobservatie niet als een beoordelingsinstrument gebruikt wordt, maar als 

middel om de ontwikkeling van leraren te ondersteunen.  

Doorheen deze toelichting, zal de leraar die geobserveerd wordt aangeduid worden 

als ‘leraar’ en de leraar die observeert als ‘partner’. Deze rollen zullen omgedraaid 

worden tijdens het proces zodat beiden zowel observeren als geobserveerd worden. 

De term leraar is zowel mannelijk als vrouwelijk bedoeld.  

De kern van het peerobservatieproces is dat leraren bij elkaar één of meerdere 

lessen gaan observeren en dit in een wederkerig proces. Een peer/collega komt een 

leraar tijdens zijn les observeren en vervolgens worden de rollen omgekeerd. Deze 

wederkerigheid en gelijkwaardigheid tussen collega’s die elkaar observeren zorgt 

voor een veilig leerklimaat. Elke leraar dient minimum één les bij zijn collega, waar hij 

een duo mee vormt, te gaan observeren. Indien gewenst, mag dit proces uiteraard 

meerdere keren worden doorlopen.  

Waarom peerobservatie?  

Peerobservatie is een manier om het lesgeven publiek te maken. Leraren kennen 

immers een lange traditie van isolatie. Reeds enige tijd worden leraren aangespoord 

om zowel formeel als informeel meer samen te werken, in interactie te treden, 

bronnen te delen en samen te plannen. Er heerst intussen een algemene consensus 

over de invloed van de samenwerking tussen leraren op het leren en presteren van 

leerlingen. Een gedeelde onderwijspraktijk waarbij leraren bij elkaar in de klas komen 

observeren is hier een toepassing van.  

Het doel van peerobservatie is dus om de eigen onderwijsaanpak van de leraar van 

dichterbij te bekijken, hierop feedback te krijgen en zo via kritische reflectie zijn 

professionele ontwikkeling te stimuleren in functie van een betere onderwijskwaliteit.  

Wie kies je als partner?  

Jullie zijn volledig vrij in het kiezen van de eigen partner. Dit om een klimaat van 

respect, wederzijds vertrouwen en veiligheid te garanderen. Je partner is iemand die 

gelooft in jouw professionele competenties en vertrouwen heeft in de kracht van jullie 

persoonlijke relatie. Het is hierbij belangrijk dat jullie elkaars gelijken (‘peers’) zijn en 

elkaar niet beoordelen. 

Verloop van het peerobservatieproces 
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Om peerobservatie te doen slagen, is het doorlopen van het volledig proces aan de 

hand van verschillende fasen essentieel. Het proces van onderlinge observatie 

omvat gewoonlijk vier fasen. 

In wat volgt, wordt een korte toelichting 

gegeven per fase. Daarnaast krijgen jullie 

nog een aparte peerobservatieleidraad 

inclusief de formulieren die jullie dienen te 

gebruiken wanneer jullie van start gaan met 

het proces. Hierin staat duidelijk 

omschreven wat er telkens per fase dient te 

gebeuren.  

 

 

Fase I: PRE-OBSERVATIE 

Deze fase heeft als doel het proces te verduidelijken, na te vragen aan de leraar over 

welke thema’s hij/zij feedback wenst en de context van de les te schetsen. Het is de 

bedoeling dat de leraar die de les geeft, dit document op voorhand invult. Voor de 

observatie van start gaat brengt de leraar zijn partner dan op de hoogte via het 

ingevulde document.  

Fase II: EIGENLIJKE OBSERVATIE 

Tijdens de eigenlijke observatie worden door de partner aantekeningen gemaakt 

over de inhoud, de stijl en het lesgeven op zich. Deze dienen als feedback in de 

postobservatiefase. De partner richt zich specifiek op de topics waarop de leraar 

feedback wenst.  

Fase III: POSTOBSERVATIE (FEEDBACKGESPREK) 

Na de observatie volgt een postobservatie of feedbackgesprek waarin beide leraren 

openlijk discussiëren over de observatie, elkaar constructieve feedback geven en 

waarbij mogelijke oplossingen voor eventuele problemen worden besproken en 

ideeën worden uitgewisseld. De postobservatie meteen na de eigenlijk observatie 

doen volgen, verhoogt het herinneren van de details en vergemakkelijkt reflectie.  

Fase IV: REFLECTIE 

Deze fase biedt voor leraren de mogelijkheid om individueel te reflecteren over hun 

lespraktijk op basis van de gekregen feedback uit de vorige fase. Deze reflectie 

gebeurt best zo snel mogelijk na het afronden van de vorige fasen.  

Peerobservatie-leidraad 

De peerobservatie-leidraad dienen jullie te gebruiken tijdens het doorlopen van het 

peerobservatieproces.  
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Gelieve alle ingevulde documenten goed te bewaren en een kopie hiervan aan mij te 

bezorgen, die ik zal gebruiken in het kader van mijn onderzoek. Om jullie privacy te 

respecteren worden de documenten op vertrouwelijke manier verwerkt (zie ‘informed 

consent’).  

Doel van deze masterproef 

Daar peerobservatie in het Vlaamse onderwijslandschap tot nog toe weinig ingang 

kent in het algemeen, en in het basisonderwijs in het bijzonder, hoop ik met deze 

masterproef relevante informatie te verzamelen omtrent de optimale condities om 

peerobservatie in het basisonderwijs zinvol in te zetten. Concreet betekent dit dat 

een aantal leerkrachten binnen de school op vrijwillige basis het 

peerobservatieproces zoals hierboven beschreven eenmalig (of meerdere malen) 

zullen doorlopen. Aan de hand van interviews zal worden nagegaan wat de 

verwachtingen zijn van deze leraren over peerobservatie vóór hun deelname aan het 

peerobservatieproces en hun ervaringen met peerobservatie na hun deelname. Als 

specifieke focus wil ik dieper ingaan op de keuze van peer partners. Uiteraard zullen 

alle gegevens die worden verzameld, enkel gebruikt worden in het kader van het 

onderzoek en deze uiterst vertrouwelijk worden behandeld. Na afloop van het 

onderzoek worden de verzamelde resultaten uiteraard gecommuniceerd naar jullie 

school. 

Verloop van het project (stappenplan) 
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Hierboven staan de verschillende stappen beschreven van wat er concreet dient te 

gebeuren.  

Indien jullie vrijwillig beslist hebben om deel te nemen aan dit project, dienen jullie 

eerst en vooral een partner te kiezen.  

Daarna zou ik graag een interview afnemen om te peilen naar jullie verwachtingen 

vóór jullie deelname aan het project. Dit zal naar schatting ongeveer een halfuur 

duren. Dit interview zou moeten plaatsvinden vóór 15 januari. Indien gewenst, kan ik 

jullie gerust op voorhand de interviewvragen bezorgen.  

Vervolgens zit je best even samen met je partner om een planning op te stellen. 

Kies zorgvuldig een les uit die jouw partner kan bijwonen. Kies een les waarvan je 

zelf vindt dat die bepaalde les een zekere leerwinst kan betekenen voor beide 

partijen. Daarna spreken jullie af wanneer jouw partner jouw les gaat observeren en 

wanneer jij jouw partner gaat observeren. Belangrijk hierbij is om geen fase over het 

hoofd te zien.  

Daarna vindt het peerobservatieproces plaats. Zowel voor jezelf als voor je partner 

doorloop je de verschillende fasen. Voor de derde fase, het postobservatie- of 

feedbackgesprek kan je kiezen. Ofwel houd je na elke individuele observatie een 

feedbackgesprek, ofwel houd je één feedbackgesprek wanneer jullie beiden bij 

elkaar zijn gaan observeren. De laatste fase, de reflectie, doen jullie individueel, 

wanneer het feedbackgesprek voor beiden achter de rug is. Dit proces zou moeten 

afgerond zijn tegen 29 februari.  

Wanneer de laatste fase (reflectie) ten slotte afgelopen is, zou ik nog een laatste 

interview afnemen om jou te bevragen naar jouw algemene bevindingen over het 

peerobservatieproces.  

Tips bij peerobservatie  

Vooraleer jullie effectief van start gaan met de peerobservatie, kunnen onderstaande 

richtlijnen jullie nog op weg helpen:  

 Zorg gedurende het gehele peerobservatieproces voor een aangename, 

collegiale sfeer. 

 Houd het doel van peerobservatie steeds voor ogen: niet om jouw collega te 

beoordelen, maar in functie van de professionele ontwikkeling en groei. 

 Leg aan de leerlingen uit waarom er een collega komt observeren (leg uit dat 

het voor jezelf is, en niet voor de leerlingen zodat ze zich niet ‘bedreigd’ 

voelen of denken dat er iets mis is). 

 Focus je als observator op wat de leraar aangehaald heeft, maar blijf bewust 

van andere aspecten waar je feedback op kan geven. 
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 Wanneer je aan het observeren bent, kom dan niet tussen. De rol van een 

observator is observeren en het tussenkomen in een les van een collega kan 

tot ongemakkelijke situaties leiden. 

 Zorg voor constructieve en niet-evaluatieve feedback. 

 Zie de feedback van jouw partner als constructief lerend, niet als kritiek. 

 Stel open vragen aan elkaar tijdens het feedbackgesprek. 

 Wees bewust van de woorden die je gebruikt tijdens het geven van feedback. 

Sommige kunnen beoordelend of als kritiek aanvoelen. Gebruik het woord ‘ik’, 

wat minder bedreigend overkomt. 

 Het is niet eenvoudig om feedback te geven, wanneer de ander telkens 

onderbreekt. Probeer daarom aandachtig en actief te luisteren naar elkaar. 

 Heb respect voor elkaar en behandel elkaar als gelijken.  

Vragen?  

Indien je vragen of twijfels hebt of meer informatie wenst, kun je me altijd bereiken va 

mijn contactgegevens op de eerste pagina.  

Alvast bedankt en veel succes!  
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Bijlage 3: Interviewleidraad leraren vóór deelname 

 

Aantal jaar leraar in de school: 

Aantal jaar ervaring als leraar:  

Geslacht: 

 Heeft u al eerdere ervaringen met observaties bij collega’s?  

 Hebt u al eerdere ervaringen met feedback geven aan collega’s? 

 Wat zijn uw verwachtingen vóór uw deelname aan het peerobservatieproces? 

Positief/negatief? 

 Denkt u dat het project een persoonlijke meerwaarde zal hebben? Waarom 

wel/waarom niet?  

 Denkt u dat het project een meerwaarde zal hebben op professioneel vlak? Waarom 

wel/waarom niet? 

 Met welke reden(en) hebt u gekozen om deel te nemen aan dit project?  

 Welke zaken vormden eventuele belemmeringen? 

 In welke mate zou peerobservatie bijdragen aan uw kwaliteiten als leraar volgens u? 

 In welke mate denkt u dat peerobservatie als informele activiteit zinvol is (visie 

tegenover formele nascholingen)? 

 In welke mate denkt u dat peerobservatie uw attitudes/overtuigingen/elementen in de 

klaspraktijk kan beïnvloeden? 

 Wat vindt u van het feit dat leraren vooral geïsoleerd lesgeven/amper hun klasdeuren 

voor elkaar openzetten? Is dit ook zo in uw schoolcultuur?  

 Hoe staat u tegenover collegiale samenwerking? Denkt u dat peerobservatie hiertoe 

een meerwaarde kan bieden?  

 Op basis waarvan selecteerde u uw duopartner?  

 Hoe staat u tegenover het feit dat u zelf een collega als peerpartner mocht kiezen? 

Vond u dit een moeilijke/makkelijke opgave?  

 Zou u deelnemen aan het project indien u een partner toegewezen zou krijgen?  

 Ervaarde u het mogen kiezen van een partner eerder als een voordeel of als een 

nadeel? 

 Vindt u het belangrijk om van uw gekozen partner feedback te krijgen of zou u het van 

om het even wie willen krijgen? 

 Welke vaardigheden wenst u te ontwikkelen/denkt u dat er nodig zijn voor een 

succesvolle peerobservatie? 
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Bijlage 4: Interviewleidraad leraren na deelname 

 

- Hoe heeft u het peerobservatieproject algemeen ervaren? 

- Wat vond u van het doorlopen van de fases (preobservatie, eigenlijke observatie, 

feedback, reflectie)?  

- Hoe ervaarde u de rol van observator? 

- Hoe ervaarde u de rol van geobserveerde? 

- Wat vond u van het feit dat jullie elkaar wederzijds observeerden?  

- Welke eventuele problemen ervaarde u? 

- Had de aanwezigheid van uw collega een invloed op het klasgebeuren? Gedroegen 

u of de leerlingen zich anders?  

- Hoe ervaarde u het krijgen van feedback van je partner? 

- Hoe ervaarde u het geven van feedback aan je partner? 

- Spreekt u van een geslaagd partnerschap? Waarom wel/waarom niet? 

- Heeft het project voor u een meerwaarde betekent op professioneel vlak?  

- Heeft het project eventueel gezorgd voor gewijzigde attitudes/opvattingen met 

betrekking tot lesgeven? 

- Heeft het project eventueel gezorgd voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën over 

lesgeven? 

- Heeft het project volgens jou bijgedragen tot het bevorderen van collegialiteit in de 

school? 

- Denkt u dat peerobservatie een zinvol instrument is om te gebruiken voor 

leerkrachten in het basisonderwijs? Waarom wel/waarom niet?  

- Heeft u aanbevelingen voor de toekomst? Welke tips kunt u meegeven voor een 

betere werking van peerobservatie? 

- Zou u collega’s/scholen in de buurt aanraden om deel te nemen aan zo’n project? 

- Spreekt u van een geslaagd peerobservatieproject? Zou u dit project spontaan 

verderzetten?  
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Bijlage 5: Interviewleidraad schoolleider 

 

Naam school:         

Aantal jaar directeur in de school:    Aantal jaar ervaring als leraar:  

Aantal leerlingen:      Aantal leraren: 

Aantal klassen:      

Omgeving van de school: landelijk/stedelijk 

- Hoe zou u de visie van uw school omschrijven? 

- Wat is volgens u van belang om van een succesvolle school te spreken? 

- Wat is voor u een goede leraar? 

- Wordt er gewerkt aan een gedeelde visie/gedeelde waarden in de school? Zo ja, op 

welke manier?  

- Hoe zou u de sfeer tussen de leraren onderling omschrijven?  

- Wat zijn de sterke punten van uw lerarenteam?  

- Waar ziet u nog werkpunten voor uw lerarenteam? 

- In welke mate vindt u collegiale relaties/samenwerking tussen de leraren belangrijk in 

uw school?  

- Hoe zou u de mate van samenwerking binnen uw school omschrijven? 

- Neemt uw school initiatieven om de samenwerking tussen leraren te bevorderen? 

- In welke mate ziet u uzelf als coach van uw lerarenteam? (motiveren, ondersteunen, 

begeleiden,...)?  

- Hoe ziet u uw rol ten aanzien van het geven van feedback aan de leraren? 

- Hoe krijgt de professionalisering van de leraren vorm binnen de school 

(formele/informele professionaliseringsinitiatieven)? 

- In welke mate vindt u innovatie en creativiteit belangrijk binnen de school?  

- Wat vindt u van het feit dat leraren vooral geïsoleerd lesgeven/amper hun klasdeuren 

voor elkaar openzetten? Is dit ook zo in uw schoolcultuur?  

- Heeft uw school al eerdere ervaringen met observaties bij leraren? 

-  Hoe staat u ten opzichte van collegiale observaties (peerobservatie) in het onderwijs? 
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Bijlage 6: Informed Consent 

 

INFORMED CONSENT 

 

Ik, ondergetekende, ……………………………………………………………………… 

verklaar hierbij dat ik, als participant bij de masterproef van Lore Deweerdt, student 

aan de Universiteit Gent, 

(1) de uitleg omtrent de aard van dit onderzoek heb ontvangen en dat mij de 

mogelijkheid werd geboden om bijkomende informatie te verkrijgen  

(2) uit vrije wil deelneem aan het onderzoek 

(3) de toestemming geef aan de onderzoeker om de interviews digitaal op te nemen 

en uit te typen, waarbij de privacy van de participant gerespecteerd wordt en alle 

persoonlijke gegevens aldus beschermd zullen worden 

(4) de toestemming geef aan de onderzoeker om mijn resultaten op anonieme wijze 

te bewaren, te verwerken en te rapporteren 

(5) op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op 

ieder moment stop te zetten 

(6) ervan op de hoogte ben dat ik een anonieme samenvatting van de 

onderzoeksbevindingen kan krijgen, alsook een kopie van de nodige blanco 

documenten  

Gelezen en goedgekeurd te .............................(plaats) op ............. (datum) 

Handtekening van participant: …………………………………… 

 



 

 

 

 

 

 


