Samen werken aan kwaliteit
en ontwikkeling van onderwijs
De zes rollen-app is een digitaal instrument dat een essentiële bijdrage levert aan de
kwaliteit van de lessen, de ontwikkeling van leraren en goed personeelsbeleid.
Met de zes rollen-app van de Martie Slooter Academie houdt u effectieve
lesobservaties en geeft u leraren zorgvuldige, ontwikkelingsgerichte feedback. De
app is gebaseerd op het boek De zes rollen van de leraar van Martie Slooter (2018).

Unieke kenmerken
van de
zes rollen-app
Gebaseerd op de methodiek van
Martie Slooter: de zes rollen van de
leraar.
Laagdrempelig en eenvoudig in
gebruik.
Verwoordt concreet lerarengedrag én
leerlinggedrag.
Gaat in op de interactie tussen leraar
en leerling.
Sluit aan op de zone van naaste
ontwikkeling van de leraar.
Maakt zorgvuldige,
ontwikkelingsgerichte feedback
mogelijk.

Martie Slooter Academie
martieslooteracademie.nl/app
T: 06-1588 0034
E: info@martie-slooter.nl

De app is bedoeld voor professionals die zowel beginnende als ervaren leraren
objectief willen observeren. In de app kunt u eenvoudig aanvinken welk concreet
lerarengedrag (en het daarbij horende leerlingengedrag) u tijdens een lesobservatie
ziet. De app geeft dus geen competenties of vage beschrijvingen die het risico op
ineffectieve feedback groot maken. De app beschrijft juist in heel concrete
gedragsindicatoren wat de leraar doet.
De leraar houdt zijn eigen ontwikkeling bij.
De team/sectieleider heeft alle observaties in één overzicht.
De schoolleider heeft inzicht in de kwaliteit van het onderwijs op individueel
niveau, teamniveau en schoolniveau .
De coach heeft concrete handvatten om zowel startende als ervaren docenten nog
beter en gerichter te begeleiden naar een hoger niveau.
De HR adviseur heeft geen papieren archief meer en krijgt duidelijk inzichtelijk
waarop bijscholing nodig . Zowel op individueel niveau als op teamniveau.
Budgetten voor professionalisering kunnen optimaal worden ingezet.
De leerling krijgt de mogelijkheid tot het invullen van leerlingenquêtes op basis
van concrete indicatoren.

"Een professionele
ontwikkeltool met
mooie rapportages en veel
extra’s. Dit maakt het boek
compleet."

Groeten de leraar
en kijken hem aan

Observatie
HAVO Onderbouw

De zes rollen-app
en de leerlijn van
de leraar

Excellent
(de zesde rol, de coach)
Gevorderd
(omgaan de verschillen)

De zes rollen-app is gebaseerd op de
methodiek van de zes rollen van de
leraar en De Piramide©: de leerlijn
van de leraar. De Piramide© laat zien
hoe de leraar zich ontwikkelt
gedurende zijn loopbaan.

Bekwaam (vakdidactisch,
vakinhoudelijk en pedagogisch)
Lerend
(de vijf rollen van de leraar)

Niveau 1:
Lerend
Je kent de theorie
van het vak van de
leraar, herkent
deze in een
lessituatie akunt
deze toepassen in
een normale
lessituatie
(leslokaal).

Niveau 2:
Bekwaam
Je kent de theorie
en kunt deze ook
toepassen in
nieuwe situaties,
zoals in andere
leerjaren of op
leerpleinen.

Niveau 3:
Gevorderd
Je kent de theorie
en kunt deze in alle
situaties
toepassen. Je bent
daarbij in staat om
je gedrag in
interactie met de
leerlingen te
analyseren en aan
te passen aan wat
de leerlingen en de
situatie
nodig hebben.

De voordelen
van de zes rollen-app

Niveau 4:
Excellent
Je kunt creatief
omgaan met jouw
kennis en
nieuwe, effectieve
oplossingen
bedenken voor en
inspelen op elke
individuele
leerling. Je
ontwikkelt dit,
omdat je
voortdurend
reflecteert op je
eigen gedrag.

U kijkt objectief naar lerarengedrag en naar welk effect dit
heeft op de leerlingen.
De kwaliteit van de interactie tussen leraar en leerling wordt
bespreekbaar.
De leraar kan achteraf ook zijn eigen les ‘observeren’ en een zelfevaluatie
invullen.
U krijgt heldere rapportages: per leraar, team, sectie, en per observatie en
reeks observaties.
Het wordt duidelijk in welke fase van ontwikkeling de leraar (of het team) zich
bevindt. Hierdoor kunt u heldere, ontwikkelingsgerichte feedback geven en de
ontwikkeling en mogelijkheden met elkaar bespreken.
Ook in de teamrapportage wordt professionaliseringsbehoefte duidelijk zichtbaar.
Met de zes rollen-app kunt u op eenvoudige manier leerlingenquêtes afnemen.
Alles rapportages maakt u digitaal en zijn digitaal in te zien op pc, laptop, tablet en
smartphone. Geen papieren dossiers meer.

Neem contact op voor een vrijblijvende presentatie op uw school
of een gratis proefperiode.
T: 06-1588 0034
E: info@martie-slooter.nl
www.martieslooteracademie.nl/app

De app geeft inzicht op welk niveau
de leraar functioneert: lerend,
bekwaam, gevorderd of excellent.
Deze vier niveaus worden voor elke rol
en gedrags-indicator in handige
rubrics visueel gemaakt. Gezamenlijk
vormen deze rubrics de leerlijn van de
leraar. Na de lesobservatie(s) krijgt u
een over-zichtelijke rapportage
waarmee in één oogopslag duidelijk
wordt in welke fase van zijn
ontwikkeling de leraar zich bevindt.
En de app laat ook zien wat hij
concreet kan doen om zich naar het
volgende niveau te ontwikkelen.

