
Een coach in de klas 
 

Hoe geef je cultuuronderwijs body op jouw school? De werkgroep cultuureducatie van 
OBS Vleuterweide stelde zichzelf vorig jaar deze vraag. Zij besloten onder andere een 
coaching traject, begeleid door de ontwikkelaars van Laat maar Zien, in te gaan. Aan het 
woord is Florien, een van de leerkrachten uit de werkgroep. Ze vertelt wat hun 
overwegingen zijn geweest, welke keuzes ze hebben gemaakt en wat de coaching hen tot 
nu toe heeft opgeleverd. Het interview wordt afgesloten met tips en tops. 

 

 
Jouw school heeft sinds 2012 een abonnement op Laat maar Zien. In oktober 2015 heeft Laat 
maar Zien een teamtraining verzorgd. Waarom hebben jullie, ondanks het feit dat de school al 
langer gebruikmaakt van de methode, een training aangevraagd? 
Ons team is tussen 2012 en 2015 enorm gegroeid. Er zijn zeker 15 leerkrachten bijgekomen. De 
teamtraining moest nieuwe leerkrachten bijscholen en de ‘oude’ leerkrachten opfrissen. 
Daarnaast merkten wij dat leerkrachten uit zichzelf niet heel veel gebruikmaakten van de 
methode. En dat is zonde, want de methode ligt op de plank. Er werd wel door iedereen 
beeldende vorming gegeven maar lang niet altijd volgens de didactiek van Laat maar Zien. We 
wilden dus, naast het opfrissen, beeldend onderwijs een impuls geven.  
 

 

 

 
Les: Een doosje vol tanden 

 
Met het aanvragen van coaching zijn jullie nog een stap verder gegaan. In het coachingstraject 
krijgt elke leerkracht een lesbezoek van één van de methode-ontwikkelaars van Laat maar Zien. 
De leerkracht geeft een beeldende les en na afloop is er een feedback gesprek. Afhankelijk van 
de grootte van de aanstelling worden sommige leerkrachten 1 keer bezocht, andere leerkrachten 
2 of 3 keer. Waarom hebben jullie voor deze werkwijze gekozen?  
Om het cultuuronderwijs echt body te geven, hebben wij subsidie aangevraagd. Daar hebben we 
om verschillende redenen coaching in opgenomen. We wilden het verbeteren van de lessen niet 
vrijblijvend laten zijn. In het onderwijs moet er altijd ontzettend veel. Om ervoor te zorgen dat 
leerkrachten het ook echt gaan doen, dachten wij dat coaching een goede manier zou zijn.  

Ook hoopten we dat leerkrachten zouden gaan inzien dat ze meer kunnen bereiken als ze 
volgens de procesgerichte didactiek zouden gaan werken. Daarnaast wilden we ze meer 
zelfvertrouwen geven. Veel leerkrachten vinden het toch wel spannend zo’n les; al die 
materialen, 28 kinderen tegelijkertijd begeleiden en die rommel. Én we wilden dat leerkrachten 
en kinderen zouden ervaren en ontdekken wat ze allemaal kunnen.  
 
Is de rest van het team bij dit besluit betrokken geweest? 
Nee. Het is niet hun keuze geweest. Achteraf gezien is dat niet de meest handige stap geweest. 
Er zaten grote niveauverschillen in het team. Misschien dat we daar beter naar hadden moeten 
kijken. Het MT was hier uiteraard wel bij betrokken. Zij hebben ons plan goedgekeurd en 
steunen ons in de uitvoering. 
 



Het coaching traject zou door meerdere culturele instellingen verzorgd kunnen worden. 
Waarom hebben jullie voor het team van Laat maar Leren gekozen? 
Omdat we vertrouwen in jullie hadden. We hadden jullie methode al in huis. Er was al eerder 
een training gegeven die heel goed was bevallen en jullie kennen de methode het beste. Dus dat 
was een hele logische stap. We hebben voor Laat maar Zien  gekozen omdat het een digitale 
methode is. Hij is heel gebruiksvriendelijk en wij willen straks een eigen doorlopende leerlijn 
voor groep 1 tot en met 8. De tool ‘Mijn Leerlijn’ vinden wij daarvoor heel handig. 
 

 

 

 

 

 
Les: Mannetje in de maan 

 
Jullie zijn op twee-derde van het traject. Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe? 
Eigenlijk heel positief. Leerkrachten zien wel tegen het lesbezoek op. Ze vinden het spannend. 
Er komt toch een vreemde in de klas kijken. Ze krijgen dan meteen een soort Pabogevoel. Maar 
ik krijg vaak terug dat leerkrachten ontzettend trots zijn als ze naar de resultaten kijken. Wat 
kinderen doen, wat ze kunnen. Ook de kinderen zelf zijn verbaasd over hun eigen kunnen.  

Ik hoor leerkrachten ook zeggen: ‘Bij Laat maar Zien leer je kinderen vragen te stellen 
tijdens de beeldende les. Daar had ik nooit aan gedacht. Het resultaat is dat de kinderen veel 
meer betrokken raken en dat heeft een heel positief effect op de resultaten.  

We hebben net een kunstweek achter de rug waarin handvaardigheid ook het speerpunt 
was. Wij zien dat de kinderen gewend raken aan het procesgericht werken. Ze beginnen allerlei 
mogelijkheden te zien en verbeelden hun ideeën op een andere manier. Dat is heel positief.  

Het vraagt wel veel flexibiliteit. Als we het opnieuw zouden doen, weet ik niet of we weer 
voor drie rondes zouden kiezen. Misschien moet de derde ronde een optionele ronde worden. 

Ook de planning in het jaar kan beter. We zijn in januari gestart en de derde ronde valt in 
de Citoweken, een hele drukke periode. Dus advies, voor wie dan ook, een betere verdeling over 
het jaar zou handiger zijn.  
 
Je hebt al aangegeven dat je zou nadenken over het aantal rondes. Zijn er nog meer dingen 
waarvan je denkt, dat zou ik de volgende keer anders doen?  
Het vergt veel flexibiliteit van leerkrachten en daarom is het heel belangrijk dat je het team op 
een goede manier meeneemt. Je moet goed uitleggen waarom je dit gaat doen, wat je ermee wil 
bereiken en wat voor positieve effecten het zou kunnen opleveren. Daar hebben we denk ik 
onvoldoende bij stilgestaan.  
 

 

 

 

 

 
Les: IJsbloemen 

 



Wat vinden leerkrachten waardevol aan deze manier van coaching? 
Ze krijgen concrete handvatten om de les de volgende keer beter te maken. Jullie gaan heel erg 
uit van wat goed gaat. Met name omdat je werkt met ervaren leerkrachten, is dat heel erg 
belangrijk.  

Ze vinden het waardevol dat je als leerkracht weer even op scherp wordt gezet. Als je lang 
in het onderwijs zit, doe je veel dingen op routine. Dat is ook logisch. Door de coaching denk je 
veel bewuster na over je handelen.   

Leerkrachten worden ook uitgedaagd om eens ander materiaal te pakken. In plaats van 
papier hebben collega’s bijvoorbeeld klei en hout gepakt. Dan kom je toch uit je comfortzone. 
Het is goed als mensen dat af en toe eens doen. 
 
Welke effecten zie je in de school terug? 
We zien vooral dat de kinderen meer gewend raken aan een nieuwe manier van werken. Er zijn 
ook veel positieve reacties van ouders over het werk dat op de gang hangt. Zelfs van nieuwe 
ouders die de school in komen. Zij zien het werk en zeggen: ‘Oh wat leuk, ik wil dat mijn kind 
dat ook gaat doen!’. 
 

 

 

 

 

 
Les: Muurbloempjes 

 
Wat is de volgende stap in het verbeteren van jullie cultuuronderwijs? 
We zijn aan het kijken hoe we beeldend onderwijs kunnen koppelen aan 21ste eeuwse 
vaardigheden. Door vakken thematisch te koppelen maken we beeldend onderwijs een 
geïntegreerd onderdeel van het curriculum.  
 
 
Tips en tops van Laat maar Zien  
 
Tops 
* Het coachingstraject heeft het procesgericht werken echt op de kaart 
gezet, routines zijn doorbroken. 
* Leerkrachten zijn beter geworden in het geven van beeldend onderwijs en 
hebben meer zelfvertrouwen gekregen.  
* Bij de kinderen is een leercurve zichtbaar; ze zijn gemotiveerder, hebben 
meer durf en lossen beeldende problemen op een andere manier op.  
 
Tips 
* Zorg voor teamcommitment. Maak duidelijk waarom dit traject wordt 
ingegaan en wat je met dit traject hoopt te bereiken.  
* Betrek het MT in het proces en vraag om steun.  
* Denk na over de planning waarbij je rekening houdt met het volle 
programma van leerkrachten. 
* Voor het veranderen van cultuuronderwijs heb je een lange adem nodig: 
denk in kleine stappen. OBS Vleuterweide is begonnen met het verbeteren 
van de beeldende lessen. Nu denken ze na over een doorlopende leerlijn 
die gekoppeld wordt aan de 21 ste eeuwse vaardigheden.   
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