
Martie Slooter Academie biedt 
trainingen om elk aspect van de zes 
rollen te ontwikkelen. In elke rol zijn 
meerdere rubriks vastgesteld, die op 
vier niveaus en stap voor stap kunnen 
worden doorlopen. De academie heeft 
ook coaches voor de persoonlijke 
begeleiding van schoolleiders en leraren. 
Martie zelf ontwerpt samen met u 
verbeterplannen en vanuit uw visie en 
onderwijskundige beleidsvoornemens 
vullen we de matrix met doelen, 
interventies en rendementsmetingen.

Martie Slooters best
seller biedt inzichten en 
oefeningen op elk gebied 
waarin de leraar zich wil 
ontwikkelen. Concreet, 
ontwikkelingsgericht en 
gebaseerd op actuele 
wetenschappelijke inzichten. 

Martie Slooter is de grondlegger van het 
zes rollen-concept. Daarmee heeft het 
onderwijs een praktische en inspirerende 
methode om het gedrag van leraren te 
analyseren en de leerling eigenaar te laten 
worden van zijn eigen leerproces. Het 
boek gaat al de vijfde druk in en wordt 
gebruikt in scholen en lerarenopleidingen.

De zes rollenapp: unieke 
lesobservatietool. Deze nieuwe 
toevoeging aan het zes rollen-concept 
maakt het makkelijk om leraar- en 
leerlinggedrag gestructureerd te 
registreren en aanbevelingen te doen 
voor vervolgstappen. We komen u 

graag een presentatie geven van deze app, 
die het mogelijk maakt om in combinatie 
met de academie en/of het boek de 
onderwijskwaliteit te verbeteren. 

Martie Slooter zes rollenacademie, boek en app 
Voor de school en leraar die zich willen ontwikkelen Nieuw: de app!

Meer informatie:
www.martieslooter.nl



Martie Slooter helpt u 
met beleid en uitvoering

Martie Slooter adviseert scholen, 
teams, secties en leraren over 
kwaliteitstoetsing en -verbetering 
van leraren in het PO, VO en MBO.
De academie heeft ook consultants 
die schoolleidingen en secties 
helpen met het opzetten van beleid 
om de kwaliteit van hun leraren te 
verbeteren volgens OP-, SK-, OR- en 
KA-eisen. Ook begeleiden zij de 
uitvoering van het beleid.
Door de geïntegreerde toepassing 
van opleidingen, boek en app kan 
Martie Slooter een succesvolle 
implementatie van de zes rollen 
garanderen, passend bij uw 
schoolontwikkeling. Maak een 
afspraak voor een presentatie aan 
uw team over de zes rollen op
www.martieslooter.nl
of bel Martie Slooter: 06 1588 0034.

Zes Rollen
App & Boek


