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Martie Slooter:

‘De vijf rollen zijn de basis, 
en nu verder!’
Voor veel coaches in het voortgezet onderwijs zijn ‘de vijf rollen van de 

leraar’ van Martie Slooter een leidraad in de begeleiding van leraren.  

Ze heeft inmiddels een nieuw boek geschreven dat in januari verscheen: 

De zes rollen van de leraar, handboek voor effectief lesgeven. Daarin 

presenteert ze onder andere een leerlijn voor leraren. Wat houdt deze 

leerlijn in en wat is de betekenis hiervan voor begeleiders? 

Interview: Nettie Kramer 

Waarom heb je na de vijf rollen, nu de zes rollen van de 
leraar ontwikkeld?
‘In de loop van de tijd zijn mijn vijf rollen op veel scholen in 
het voortgezet onderwijs standaard geworden in de begelei-
ding van startende leraren. Dit model heb ik zo’n vijftien jaar 
geleden ontwikkeld op basis van mijn eigen ervaringen. Ik 
had vijfentwintig jaar leservaring in het voortgezet onderwijs, 
werkte inmiddels bij een onderwijsadviesorganisatie en moest 
een zomercursus geven voor zij-instromers. Toen rolden die 
vijf rollen er als het ware uit, als generieke vaardigheden voor 
leraren. Begeleiders en leraren hanteren de rollen volop, maar 
vooral ervaren leraren vinden ze soms betuttelend. Dat snap 
ik, want de vijf rollen vormen de basis van het lesgeven. Het 
model is een handige indeling van de les, waardoor het leren 
lesgeven minder complex wordt. Pas als je de vijf rollen van de 
leraar op basisniveau goed beheerst, ga je je verder ontwik-
kelen. Ik voelde dan ook dat ik verder wilde; de kwaliteit van 
het onderwijs moet omhoog! Ik heb eerst samen met anderen 
de zogenoemde piramide ontwikkeld, die laat zien hoe leraren 
zich, vanuit de basis van de vijf rollen van de leraar, verder ont-
wikkelen. De praktische vertaling van dit theoretische model 
geef ik in het nieuwe handboek, in de vorm van de leerlijn. Het 
hoogste niveau in de leerlijn is de zesde rol, die van coach, 

waar uitgebreid op wordt ingegaan. Naast de concrete ge-
dragsindicatoren heb ik rubrics ontwikkeld, een soort beoorde-
lingsschalen. Daarmee kunnen leraren zichtbaar maken waar 
ze precies staan in hun ontwikkeling.’

Wat houdt de leerlijn van de leraar in?
‘De leerlijn heeft vier niveaus. Op niveau 1 ben je lerend.  
Hierin zitten de vijf rollen, de algemene vaardigheden, de  
basis die de leraar moet beheersen. Er heerst orde in de klas 
en er is sprake van goed klassenmanagement. De leraar is in 
het begin vooral gefocust op zijn leiderschap en op de vraag of 
hij contact kan maken en een relatie kan opbouwen met  
de groep, van waaruit hij de groep kan aansturen. Kortom: hij 
is ik-gericht, vooral met zichzelf en de theorie van het les-
geven bezig. 

‘De leerlijn zorgt voor concreet 
inzicht in lerarengedrag’
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In de praktijk blijkt de leraar meestal zo’n twee jaar nodig te 
hebben om zich deze basisvaardigheden eigen te maken.
Als de leraar zeker is van zijn contact met de leerlingen en 
van zijn leiderschap, en als hij de groep tot een positief geheel 
kan vormen, komt hij op niveau 2. De leraar wil meer uit de 
interactie met leerlingen halen en de leerstof op een andere 
manier aanbieden om meer rendement te behalen. Hij gaat 
onder andere op zoek naar voor hem nieuwe, passende 
werkvormen, waardoor de leerstof bij leerlingen beter beklijft 
en geïnternaliseerd wordt. Hij is uiteindelijk vakdidactisch en 
vakinhoudelijk, maar ook pedagogisch bekwaam.  
De leraar voldoet hiermee aan de herijkte bekwaamheidseisen 
(zie www.onderwijscooperatie.nl, red.). In de praktijk blijkt 
dat een leraar er ongeveer vijf jaar over doet om dit niveau te 
beheersen.
Onvermijdelijk komt de leraar dan op het derde niveau: hij 
neemt de individuele verschillen tussen leerlingen waar. Hij 
identificeert leerlingen met speciale behoeften en leerlingen 
met goed ontwikkelde vaardigheden, maar hij signaleert ook 
andere verschillen, zoals in voorkennis, betrokkenheid, moti-
vatie, concentratie en de mate van beheersing van studievaar-
digheden. In feite gaat het hier om cognitieve en affectieve 
verschillen. Op dit niveau kan de leraar hier effectief mee 
omgaan. 
Niveau 4 is het excellente niveau, dan is de leraar coach. Hij 
beheerst de vijf rollen van de leraar volledig, op alle voor-
gaande niveaus, en geeft nu de vijf rollen vanuit een coachend 
perspectief vorm. Hij heeft dan het ultieme doel bereikt: de 
zelfregulatie van leerlingen, waarbij leerlingen hun eigen leer-
traject volgen en hun leerproces zelf sturen.
Kort gezegd: je hebt dus vijf rollen en elke rol kent vier niveaus 
van ontwikkeling van leraargedrag – en overigens ook bijbeho-
rend leerlinggedrag. Op het hoogste niveau ben je coach: dan 
vul je alle vijf rollen op een coachende manier in.’

De zes rollen van de leraar

Een effectieve leraar weet in de klas een situatie te 
scheppen die leerlingen in de leermodus brengt en 
houdt. De zes rollen (gastheer, presentator, didacti-
cus, pedagoog, afsluiter en coach) helpen daarbij. 
Elke rol hoort bij een bepaalde fase van de les en 
kent specifiek gedrag. 
1. De gastheer verwelkomt zijn leerlingen bij binnen-

komst en maakt bewust contact. 
2. De presentator verandert zijn focus van indivi-

dueel contact naar contact met de hele groep.  
Hij vertoont daarbij leiderschapsgedrag en geeft 
de leerdoelen.

3. De didacticus legt de leerstof op verschillende 
manieren uit en activeert vervolgens het denkpro-
ces bij de leerlingen, geeft hierop feedback en zet 
ze vervolgens aan het werk. 

4. De pedagoog zorgt voor een veilig leerklimaat, is 
duidelijk en voorspelbaar. 

5. De afsluiter laat leerlingen reflecteren op lesin-
houd en leerproces: zijn de lesdoelen behaald? 
De les wordt op een effectieve, positieve manier 
afgesloten.

6. De coach is doorgaans een ervaren leraar, die de 
vijf rollen van de leraar volledig beheerst. Hij leert 
de individuele leerling de verantwoordelijkheid te 
nemen over zijn eigen leerproces, zodat hij uitein-
delijk zelfstandig kan leren (zelfregulatie).

Figuur 1: De leerlijn van de leraar.

Wat kunnen begeleiders in het onderwijs met de leerlijn?
‘Voor lerarenbegeleiders is dit een handig instrument; samen 
met de leraar kan na de lesobservatie worden nagegaan waar 
de zone van naaste ontwikkeling zit. De rubrics helpen daarbij. 
Zo kan ook inzichtelijk worden dat je niet voor elke rol op 
een en hetzelfde niveau hoeft te zitten. Het kan zijn dat een 
leraar in de rol van gastheer op niveau 4 zit, maar in de rol van 

didacticus op niveau 2. De leerlijn zorgt voor concreet inzicht in 
lerarengedrag en geeft richting aan ontwikkeling, waardoor de 
kwaliteit van het onderwijs bespreekbaar wordt en verbeterd 
kan worden. Daar gaat het uiteindelijk om.’

Je hebt nadrukkelijk die zesde rol, de leraar als coach, 
toegevoegd. Waarom?
‘Ik merk dat we in het onderwijs tegen grenzen aanlopen. 
Het wringt. Met alleen klassikaal onderwijs komen we er niet 
meer. Enkel kennisoverdracht in een leraargestuurde les, leidt 
op veel scholen tot problemen. De veranderde samenleving 
vraagt van ons dat we leerlingen 21e-eeuwse vaardigheden, 
leerstrategieën en metacognitieve vaardigheden aanleren. In 
het voortgezet onderwijs zie ik tegelijkertijd veel handelings-
verlegenheid als het gaat om klassenmanagement en boeien-
de lessen op een uitdagend niveau. Dit levert ordeproblemen 
en afgebrande leraren op. 
Mijn hoop is dat de zes rollen leraren een ontwikkelingskader 
bieden, waardoor ze stapsgewijs verder komen in hun leer-
proces. Het uiteindelijke doel is dat leerlingen zelfregulerend 
zijn in hun leerproces, en niet meer alleen afhankelijk van hun 
leraar. Daarom is die zesde rol zo belangrijk. 
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Zelfregulatie is een proactief proces, waarbij leerlingen voort-
durend hun gedachten, emoties, gedrag en omgeving orga-
niseren en structureren om hun (leer)doelen te bereiken. Dit 
betekent dat de leraar verhoudingsgewijs veel investeert in het 
leren leren en ook het reguleren van de emoties, en de leer-
lingen daarbij coacht. Pas als leerlingen weten hoe ze kunnen 
leren en hiervoor de juiste vaardigheden hebben ontwikkeld, 
komt zelfregulatie in zicht. Ze zijn dan eigenaar van hun eigen 
leerproces. Het is belangrijk te beseffen dat deze ontwikke-
ling niet gekoppeld is aan het denkniveau van leerlingen. Heel 
jonge kinderen kunnen al zelfregulerend zijn.’

‘Uiteindelijk ben je een excellente leraar wanneer je ook 
kunt coachen’, schrijf je. Moeten alle leraren in deze tijd 
ook coaches zijn en kan elke leraar dit?
‘In mijn teamtrainingen bewerkstellig ik een vorm van leren die 
uiteindelijk niet alleen de leraar en zijn team verandert, maar 
doorwerkt in de hele school. Mensen worden zich bewust van 
de rollen en de ontwikkeling die daarin mogelijk is. Dat zorgt 
voor een bepaalde ontspanning bij leraren; het wordt voor hen 
duidelijk hoe ze zich kunnen ontwikkelen en wat ze te leren 
hebben. Als ik dan een poosje later weer op de school ben, 

merk ik dat. De school ademt een andere sfeer. Daarnaast 
kristalliseert het zich in teams dan vanzelf uit welke leraren 
zich meer toe gaan leggen op coaching van het leerproces, en 
welke op uitleggen en instructie, ook omdat zij daar meer af-
finiteit mee hebben en er goed in zijn. En er zijn leraren die het 
allemaal goed kunnen. Verschillen mogen er zijn.’ 

Hoe laat jij leraren leren?
‘Door de vijf rollen creëer ik een gemeenschappelijke taal. Die 
is cruciaal om bijvoorbeeld in een lerarenteam een profes-
sionele dialoog te voeren over wat een goede les is. In mijn 
teamtrainingen vormen groepjes leraren leerteams, naar 
aanleiding van leerdoelen die zij zelf opstellen, nadat ze een 
digitaal POP hebben ingevuld. In de praktijk zijn er individuele 
doelen en teamdoelen. Je kunt bijvoorbeeld als leraar het doel 
hebben dat jij je wilt ontwikkelen in de rol van afsluiter. Maar 
ook met jouw team kun je streven naar betere toetsresultaten 
of een beter pedagogisch klimaat. Je meet dit door lesobser-
vaties, leerling-enquêtes, toetsanalyses en interviews. 
Verder is het cruciaal dat leraren leren reflecteren op de 
interactie tussen leerlingen en henzelf, om de effecten van 
hun leerproces te meten. Door te reflecteren gaan leraren, 
ook als team, verdiepend leren. Elkaar feedback geven hoort 
daar dan ook bij. Reflectie is ongelooflijk belangrijk; hoe kun je 
leren zonder reflectie op je eigen gedrag? Maar reflectie lijkt 
soms een besmet woord. In lerarenopleidingen ging dit vaak 
gepaard met ellenlange verslagen en gesprekken. Zo bedoel ik 
het echter niet. Leraren moeten zich bewust worden van hoe 
ze overkomen en wat het effect is van hun gedrag. 

‘Met alleen klassikaal onderwijs 
komen we er niet meer’
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Martie Slooter

Martie Slooter was vijfentwintig jaar eerstegraads 
biologiedocent. Daarna werd zij consultant, 
trainer, manager en kennisdomeinleider bij CPS 
Onderwijsontwikkeling & Advies. In 2015 richtte zij 
Martie Slooter Consultancy en Academie op.

In mijn boek citeer ik Watzlawick: ‘Het effect van het gedrag 
van de leraar wordt bepaald door hoe de leerlingen dit gedrag 
ervaren en niet hoe hij dit bedoelt.’ Daar focus ik op: leerlingge-
drag. Wat zie ik aan gedrag bij de leerling en welk gedrag van 
de leraar veroorzaakt dat gedrag, zowel positief als negatief?’

Hebben we op school voldoende tijd voor het leren en 
ontwikkelen van leraren? 
‘Helaas gebeurt dat vaak alleen als er een noodzaak is, bijvoor-
beeld als een zwakke school sterk moet worden. Toch is het 
ook belangrijk dat we in scholen waar goed onderwijs wordt 
gegeven, leraren faciliteren om zich te blijven ontwikkelen. 
Hoe belangrijk vinden we de kwaliteit van ons onderwijs? Elke 
school heeft studiedagen en teamoverleg; gebruik deze meer 
voor ontwikkeling van de leraren.’ 

Worden leraren goed opgeleid als het gaat om leren 
leren en begeleiden?
‘Het probleem is dat het theoretisch op orde is, alleen de 
vertaalslag naar de praktijk is lastig. Ook op de opleiding moet 
worden nagedacht over hoe kinderen van de toekomst leren 
en hoe wij leraren hierin willen opleiden. Wat in het basison-
derwijs bijvoorbeeld gemeengoed is, wordt in het voortgezet 
onderwijs onvoldoende toegepast: het inoefenen van de 
leerstof ontbreekt nog vaak door gebrek aan kennis. Geluk-
kig zijn er op veel scholen nu wel goede inductieprogramma’s 
van twee of drie jaar voor startende leraren, maar helaas niet 
overal. Zo’n inductieprogramma zou op elke school verplicht 
moeten zijn.’

‘Ik schrik soms van de 
kennisachterstand van leraren’

Ik las onlangs een interview in het PO-magazine met 
prof. Rob Martens (hoogleraar Open Universiteit). Die 
zei: ‘We staan aan de vooravond van de grootste veran-
dering in het onderwijs van de afgelopen vijfhonderd 
jaar en we hebben geen enkel bewijs dat het nieuwe 
onderwijs ook echt werkt. Niemand weet wat werkt en 
wat niet. Ik ook niet. Gevolg: het Nederlandse onder-
wijs klooit maar wat aan.’ Wat vind je deze uitspraak?
‘Ik ben het hier wel mee eens. Ik schrik soms van de kennis-
achterstand van leraren. Er is veel wetenschappelijk onderzoek 
gepubliceerd, denk aan Doyle, Hattie en Marzano, maar dit 
wordt mondjesmaat toegepast. Ook wordt bijvoorbeeld steeds 
meer bekend over de gevolgen van beeldschermgebruik, denk 
aan de negatieve invloed op de ontwikkeling van de ogen en 
houding en het risico van oppervlakkiger leren. Wat doen we 
met deze kennis?
Wetenschappelijk onderzoek toont onder andere aan dat we 
een veel hoger leerrendement kunnen halen als we ons focus-
sen op het leerproces. Het reguleren van het eigen leerproces 
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In de materialenbank op www.lbbo.nl vind je de vol-
gende artikelen over de begeleiding van leraren:
– Begeleiding van startende leraren: dit werkt  

(september 2017)
– Coachen via een app, handig of niet?  

(november 2016)

Tip

Nettie Kramer is lid van de redactie van Beter Begeleiden, zelfstandig begeleider in 
het onderwijs (zbo’er), beeldbegeleider en trainer overblijf.

au
Teu

r

blijkt een grote voorspeller van leerprestaties. Daarom vind 
ik voor dit moment gepersonaliseerd onderwijs een goed 
leermodel. Ik vind het mooi om te zien dat op steeds meer 
scholen voor voortgezet onderwijs wordt gewerkt volgens het 
‘Kunskapsskolan-model’ uit Zweden. Leerlingen volgen hun 
eigen leerroute met behulp van digitale lesstof en de leraar is 
onder andere coach van het leerproces. Deze vorm van onder-
wijs vraagt om een andere vorm van doceren en leren. Scholen 
moeten er wel voor waken zonder gedegen visie een ander 
leersysteem in te gaan voeren.
Zonder visie op gepersonaliseerd leren tabletonderwijs invoe-
ren, is gedoemd te mislukken en levert overspannen leraren 
op. Mijn advies is: start de ontwikkeling met een groep van 
getalenteerde leraren in de brugklas en bouw het langzaam op.’ 

Wat is volgens jou de grootste uitdaging bij het leren 
en ontwikkelen in de school?
‘Ik zie grote verschillen in kwaliteit bij leraren. Een belangrijke 
eerste stap die vaak ontbreekt, is het in kaart brengen van de 
ontwikkelingsstadia van alle leraren. Elk ontwikkelingsniveau 
brengt namelijk specifieke leervragen met zich mee. Als je dit 
niet helder voor ogen hebt voor jezelf als leraar en als team, 
levert het alleen maar frustratie op en belemmert het de groei. 
Stel je maar eens voor: een leerling leert met een iPad en ach-
ter die leerling staat een leraar die op het basisniveau de vijf 
rollen nog onder de knie moet krijgen. Hoe kun je dan  
een leerling coachen in zijn leervragen en -ontwikkeling? 

Lesgeven is en blijft een vak, en dat moet je leren. Erken dus 
dat er verschillende leercurves zijn. Een voetballer wordt een 
goede professional als hij eindeloos traint. Hij kent de kneep-
jes van het vak, de tactieken, de bewegingen, omdat hij daarin 
geïnvesteerd heeft en voortdurend feedback heeft gekregen. 
We kunnen niet van startende leraren of invallers verwachten 
dat zij differentiatie bieden in de lessen. Laat staan dat leraren 
dit van zichzelf moeten verwachten. Die fout wordt veel 
gemaakt, zowel in de begeleiding van leraren als door leraren 
zelf; ze eisen het van zichzelf of verliezen zich hierin. De basis-
kennis en -vaardigheden van leraren moeten eerst op orde zijn, 
voordat ze zich verder ontwikkelen. De doorlopende leerlijn 
maakt duidelijk welke stappen er te zetten zijn.’

informatie
– Bij het boek De zes rollen van de leraar horen downloads, 

onder andere een observatieformulier en de rubrics bij de 
leerlijn. Zie www.uitgeverijpica.nl.

– www.leraar24.nl/api/video/217969843/embedded/de-rol-
van-de-leraar

– www.martieslooteracademie.nl 

‘Door te reflecteren gaan leraren, 
ook als team, verdiepend leren’


