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Bronvermelding:
• De omschrijvingen zijn gebaseerd op: Slooter, M. (2018). De zes rollen van de leraar.
Handboek voor effectief lesgeven. Huizen: Pica.
• De blauwe toevoegingen zijn specifiek voor de HOS geformuleerd op basis van de HOS visie
en het HOS beroepsbeeld.
Naam student:

Noteer hier je persoonlijke leervraag:

1e rol: GASTHEER: stemt af op leerlingen
1. Noem de leerling bij de naam (maakt contact)
2. Is zichtbaar en duidelijk aanwezig
(leiderschapsgedrag)
3. Geeft het voorbeeld (toegankelijk, benaderbaar,
vriendelijk)
4. Zorgt dat de leerling klaar is om te kunnen starten
5. Zet de leerlingen aan tot onderzoeken (wat heb je
voor dit onderwerp nog nodig aan kennis en
vaardigheden)
2e rol: PRESENTATOR: vangt en houdt de aandacht
vast
1. Vangt de aandacht van de leerling (1e overtreder)
2. Kan de aandacht van de leerling gedurende de
start van de les vasthouden
3. Kondigt het doel en de inhoud van de les aan
4. Vertoont leiderschapsgedrag (staat stevig en
congruent voor de klas)
5. Houdt de aandacht van de leerlingen vast in de les,
zet daarbij (digitale) hulpmiddelen in passend bij
het leerdoel en de context (klas, school)
3e rol: DIDACTICUS: geeft instructie en zet leerlingen
aan het werk
1. Motiveert de leerling voor de les, de leertaken, het
vak door begrijpelijke uitleg
2. Geeft de complete instructie met controle, checkt of
het goed is overgekomen bij de klas
3. Zet de leerling snel aan het werk
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4. Gebruikt passende werkvormen (met
samenwerken)
5. Geeft de leerling zinvol feedback op zijn werk
6. Stoort het leren niet en kijkt hoe er gewerkt wordt
7. Geeft les op hun niveau van de klas (vraagt niet te
veel of te weinig)
8. Richt zich op leren, laat het zichtbaar/hoorbaar
maken
9. Toont creativiteit, durft te experimenteren
4e rol: PEDAGOOG: zorgt voor veiligheid en grijpt in
1. Zorgt voor een veilige sfeer door het gewenste
gedrag te benoemen
2. Neemt de leerling serieus, kent ze, toont respect
voor leerling
3. Corrigeert ongewenst gedrag
4. Geeft complimenten waar mogelijk en beperkt straf
5. Laat zijn gevoelens zien (kan beheerst boos
worden)
6. Identificeert probleemgedrag snel en accuraat en
reageert erop
7. Hanteert de voor ieder bekende normen/regels
rechtvaardig
8. Laat leerling delen in verantwoordelijkheden
9. Blijft tijdens de voorbereiding en gedurende de les
proberen om pedagogisch op een creatieve manier
aan te sluiten op wat de klas nodig heeft
5e rol: AFSLUITER: sluit de les goed af
1. Sluit de les op tijd af, laat opruimen en inpakken
2. Geeft duidelijke instructie over het gewenste
gedrag van leerling
3. Rondt de les inhoudelijk af door een
samenvatting/overzicht van de les
4. Evalueert de les procesmatig
5. Toetst met behulp van (digitale) hulpmiddelen of de
lesdoelen zijn gehaald
6. Vraagt aan leerlingen gericht feedback t.b.v. de
voorbereiding van de volgende les
6e rol: DE COACH: weet de leerling te coachen
1. Laat zien dat hij/zij de leerlingen goed kent
(achtergrond, etc)
2. Geeft geen antwoorden in dialogen met leerlingen,
maar stelt vooral vragen
3. Vraagt regelmatig wat de leerling wil gaan leren,
welke stappen hij gaat zetten, etc.
4. Laat de leerling tijdens de lesafsluiting reflecteren
op de leerdoelen, hoe die bereikt zijn en wat de
volgende stap zou kunnen zijn.
5. Laat zien dat hij goed op de hoogte is van
verschillen tussen de leerlingen; speelt daar
(creatief) op in
6. Stimuleert bij leerlingen het eigenaarschap van het
leerproces
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