
De ondersteuning van  
startende leerkrachten

Jouw praktische gids voor:

http://www.irisconnect.com


In tijden dat de werving van leerkrachten een uitdaging is, is het behouden van 
die leerkrachten van cruciaal belang. Uit onderzoek (POMO en VOION, 2014) 
bleek dat in het eerste jaar 15 tot 26 procent van de starters het onderwijs verlaat. 
Na vijf jaar is dit 18 procent in het primair onderwijs en zelfs 31 procent in het 
voortgezet onderwijs. Meer dan een derde van deze uitstromers is jonger dan 
35 jaar. De laatste jaren laten de cijfers een licht positievere trent zien, maar dit 
geeft duidelijk aan hoe belangrijk het is om de juiste ondersteuning te bieden voor 
startende leerkrachten in de ontwikkeling tijdens hun eerste jaren.

Het verlies van een nieuwe leerkracht is ontzettend vervelend en, hoewel 
natuurlijk minder belangrijk, is het daarnaast ook nog een ernstige aanslag op de 
financiële middelen van een school. Een van de overtuigendste en succesvolste 
manieren om ervoor te zorgen dat je leerkrachten tevreden zijn is door middel 
van een ondersteunend programma. Dit programma dient gestructureerd en 
constant te zijn. Ook dient het programma te helpen met het gewenningsproces 
binnen de klas, en het zal de leerkrachten kennis moeten laten maken met de 
verantwoordelijkheden, de doelstellingen en de filosofieën van de school. 

Deze gids bevat tal van manieren waarop je startende leerkrachten binnen jullie 
school ondersteuning kunt bieden. 

‘Terugkijkend op mijn ervaringen als startende leerkracht mag ik van 
geluk spreken dat ik een goede begeleider had. Mijn begeleider zorgde 
voor de juiste balans, waardoor ik gedreven werd om mijzelf uit te dagen. 
Ik werd geleid door ervaring en ik kreeg meer vertrouwen, zelfs toen mijn 
begeleider aangaf dat mijn lessen beter moesten worden. Er waren zelfs 
tijden dat ik me afvroeg wat ik aan het doen was als leerkracht! Soms 
waren we het niet met elkaar eens, maar het merendeel van de dagen 
voelde ik mij ontzettend ondersteund.’  David Fawcett - Een betere mentor voor 

starters (Engels)

Advies en begeleiding ter ondersteuning van startende leerkrachten
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Een goede begeleider is:

http://reflectionsofmyteaching.blogspot.co.uk/2014/05/can-i-be-that-little-bit-better-atbeing.html?m=1
http://reflectionsofmyteaching.blogspot.co.uk/2014/05/can-i-be-that-little-bit-better-atbeing.html?m=1
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Professor John Hattie heeft vastgesteld dat 
effectieve feedback een van de belangrijkste 
factoren is wat betreft de voortgang van 
leerkrachten en leerlingen. Probeer, om je 
feedback zo zinvol mogelijk te maken, dingen 
anders te zeggen, zoals bijvoorbeeld: ‘Met 
deze klas moet je…’ of ‘Probeer eens les te 
geven op deze manier’. Probeer je leerlingen 
aan te zetten om zelf problemen op te lossen 
zodat ze niet afhankelijk van jou worden 
voor het juiste antwoord. Stel vragen zoals: 
‘Waarom denk je dat dit gebeurde?’ of ‘Wat 
had dit beter kunnen maken?’.

Schrijf je in voor Mike Fleetham’s Video Coaching 
and Mentoring Group (Engelstalig) in ons platform 
boordevol praktische adviezen, coachingmateriaal 
en trainingsfragmenten om je te helpen aan de 
slag te gaan en ervoor te zorgen dat je positieve 
resultaten boekt met live coaching op afstand. 
Deze groep werkt met jaarlijkse inschrijvingen. 

Wij zijn momenteel bezig met het opzetten van een 
soortgelijke Nederlandstalige groep.  
E-mail contact@coachenreflect.nl vrijblijvend om 
daarover op de hoogte te worden gehouden!

11 manieren om startende leerkrachten beter te ondersteunen

Geef goede feedback

1. Begrijp de rol van een coach - Een coach is er ter 
ondersteuning, niet om het probleem op te lossen of 
om de prestaties te beoordelen of te evalueren. Voor 
zowel de coach als de coachee moet dit vanaf het 
begin duidelijk zijn: dit zal helpen om vertrouwen op 
te bouwen. 

2. Wees duidelijk over je doelstellingen - Vraag je 
voordat je begint af wat je precies hoopt te bereiken. 
Bespreek dit gezamenlijk en zorg ervoor dat jullie 
gedurende de hele coachsessie gefocust blijven op 
de afgesproken criteria. 

3. Zoek en bespreek ‘specifiek waarneembaar 
gedrag’ - Dit zorgt ervoor dat de feedback wordt 
gestroomlijnd, en er wordt voorkomen dat de 
feedback te algemeen wordt. Door je te richten op 
specifiek gedrag kun je als coach concentreren op 
specifieke doelstellingen die vooraf afgestemd zijn. 
Ook kun je zo specifieke aspecten identificeren die 
daaraan kunnen bijdragen en suggesties doen voor 
gebieden die verbeterd kunnen worden. 

4. Gebruik video’s om lessen op te nemen - 
Video-opnames verminderen de kans dat een 
externe waarnemer de dynamiek in de klas 
verstoort. Ze voorkomen mogelijke roosterkwesties 
tussen de coach en de leerkracht, doordat 
de beelden opgenomen en bekeken kunnen 

worden op elk gewenst moment. Dit zorgt voor 
objectieve discussies binnen de juiste context. De 
feedback is namelijk gebaseerd op een opname 
van een authentieke situatie en niet op mogelijk 
tegenstrijdige herinneringen van een gebeurtenis. 

5. Versterk de positieve kanten - De verhouding 
tussen positieve en negatieve opmerkingen die 
nodig zijn om iemand succesvol te maken is 3:1. 
Als de verhouding minder is zal hij of zij daaronder 
lijden. De verhouding tussen positieve en negatieve 
opmerkingen kan echter oplopen tot 6:1, en dit zal 
nog steeds helpen om het beste werk te leveren.  

6. Wees consistent - Effectieve feedback is gepland, 
vindt op het goede moment plaats en is regelmatig: 
hij is goed doordacht in plaats van een hele hoop 
onregelmatige commentaren. 

7. Beslis hoe je verdergaat  - Leerkrachten en 
coaches kunnen de rollen ook omdraaien, zodat 
zij beiden de mogelijkheid krijgen om feedback 
te geven en te ontvangen. Probeer eens om een 
andere collega te coachen of zelfs om synchroon 
te coachen met behulp van een oortje. Ontdek hier 
de mogelijkheden om synchroon coachen via onze 
‘Go-Live’-functie eens uit te proberen.

Tip: Lees deze 7 tips om je feedback nuttig te maken, beschreven in 
onze blog door de ervaren coach en consultant Mike Fleetham:

1 

Als je gebruikmaakt 
van IRIS Connect... 

https://www.irisconnect.com/uk/products-and-services/groups/thinking-classroom/
https://www.irisconnect.com/uk/products-and-services/groups/thinking-classroom/
mailto:info%40coachenreflect.nl?subject=
https://www.coachenreflect.nl/nieuws/go-live/
https://www.coachenreflect.nl/blog/hoe-geef-je-effectieve-feedback/


4

Met een beroep dat zo uitdagend is als lesgeven biedt zelfreflectie startende 
leerkrachten (of eigenlijk elke leerkracht) de mogelijkheid om te reflecteren op 
momenten die goed of minder goed werken binnen hun klas. Daardoor kunnen zij 
aanpassingen maken om hun lesgedrag te verbeteren. Motiveer hen om regelmatig 
een stapje terug te doen om te reflecteren en maak dit tot een integraal onderdeel 
van hun rol als leerkracht. Je kunt deze blog, waarin het belang van zelfreflectie 
beschreven staat, met hen delen. 

Moedig zelfreflectie aan2 
Het kan overweldigend zijn om ineens naar een voltijd lesrooster te gaan. 
Help de startende leerkrachten daarom om prioriteit te geven aan wat 
belangrijk is en aan dingen die meer impact hebben, zodat zij hun tijd zo 
goed mogelijk kunnen beheren. Het is een vaardigheid die zij nodig hebben 
en waarin zij naar mate hun loopbaan vordert veelvuldig en sterk op zullen 
vertrouwen. Een voorbeeld daarvan is om hun te leren hoe je meer tijd 
kunt besteden aan het plannen van effectieve activiteiten waarbij leerlingen 
uitgedaagd worden in plaats van twee uur te besteden aan het nakijken 
van opdrachten, waarop leerlingen hooguit een blik op werpen, maar 
waarvan ze de materie niet echt in zich op zullen nemen. 

Leer hun het belang van timemanagement3 

Als je gebruikmaakt van IRIS Connect…

De mogelijkheid om lessen op te nemen met behulp van de Discovery Kit maakt 
het voor startende leerkrachten nóg gemakkelijker om zelfreflectie toe te passen. 
Daardoor hoeven zij niet te vertrouwen op hun geheugen om gebeurtenissen op 
te roepen, want in het echte leven is er geen ‘herhalingsknop’. Daarom maakt IRIS 
Connect het mogelijk om opnames te stoppen, te pauzeren, terug te spoelen of om 
lessen te bewerken. Daarnaast kan er in de context geplaatste feedback gegeven 
worden door notities met tijdsstempels te gebruiken. 

‘Ik heb als startende leerkracht IRIS Connect altijd erg nuttig gevonden. Het 
heeft me in staat gesteld om verschillende strategieën te ontwikkelen en 
om daarop direct te reflecteren, zodat ik mij als leerkracht kan verbeteren 
door van mijzelf te leren. Een voorbeeld daarvan is hoe ik een nieuwe 
didactiek uit wilde proberen en daar door middel van IRIS Connect op heb 
kunnen reflecteren. Zo kon ik beter zien waar ik aanpassingen kon maken 
in mijn lessen om de lestijd optimaal te benutten.’   
Katie Evans, leraar, Dunottar School

11 manieren om startende leerkrachten beter te ondersteunen

https://www.coachenreflect.nl/blog/het-nut-van-zelfreflectie/
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Startende leerkrachten komen met nieuwe inzichten vanuit hun opleiding. Het is daarom 
een mooi moment om nieuwe leermethodes van hen te leren. Ze zullen waarschijnlijk ook 
veel ideeën en kennis hebben omtrent nieuwe technologieën en hulpmiddelen, waardoor 
je ook niet hoeft te doen alsof je alles zelf al weet! Wees open en omarm het! Dit helpt om 
het vertrouwen van de startende leerkrachten te vergroten en helpt hen zich te voelen als 
de professionals die ze zijn. 

Ook kunnen startende leerkrachten veel van elkaar leren. Probeer hen te voorzien van een 
omgeving die steun kan bieden en waarbij zij ervaringen kunnen delen. Dit kan gedaan 
worden door hen bijvoorbeeld aan te moedigen om deel te nemen aan diverse webinars 
waarbij korte naschoolse professionalisering wordt geboden, of om hen deel te laten 
nemen aan onlinefora. Wat nog beter is, is om hen in contact te brengen met andere 
recent gestarte leerkrachten of andere startende leerkrachten binnen je school of binnen 
het netwerk van je school.    

Leer van hen en stel hen in staat om van elkaar 
te leren4 

Als je meer dan één startende leerkracht begeleid, kun je hen laten samenwerken door middel van 
het uitwisselen van ervaringen of voorbeelden van lesgedrag. Dit kan gemakkelijk door het aanmaken 
van een ‘groep’, waarmee je videofragmenten of andere interessante informatie, zoals een YouTube-
filmpje, een goede studie of een informatieve blog kunt delen, kunt observeren en kunt verfijnen. De 
groepen kunnen tevens gebruikt worden voor het delen van (een deel van) een opname, ter observatie 
of om het lesgedrag van de startende leerkracht in de loop van de tijd te ontwikkelen. 

Als je gebruikmaakt van IRIS Connect... 

‘De groepen binnen IRIS Connect zijn fantastisch. Een ideale manier om 
collegiaal overleg te faciliteren en te bevorderen.’  
Julie Cockerill, leraar, The Hollins Technology College

11 manieren om startende leerkrachten beter te ondersteunen
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Tijd is kostbaar, dus regelmatige bijpraatsessies 
of vergaderingen waarbij je doelstellingen 
bespreekt en vaststelt, die zowel snelle 
successen als langdurige groei inhouden, zijn 
erg van belang. Schrijf deze doelstellingen op 
en deel ze met de startende leerkrachten om 
misverstanden te voorkomen. Werk samen 
met hen uit hoe de lessen in de volgende 
weken of maanden eruit zullen komen te zien. 
Beschikbaar zijn voor korte gesprekken kan 
daarin al nuttig zijn. Mochten zij aan specifieke 
doelstellingen werken, dan kan het zijn dat ze 
misschien alleen maar snel wat ideeën willen 
bespreken. 

In een vervolggesprek zoom je vervolgens 
met de startende leerkracht in op de gestelde 
doelstellingen. In hoeverre zijn deze behaald 
en wat zijn nu de vervolgdoelen? Stem de 
frequentie van dit overleg af met de behoefte van 
de startende leerkracht.

Overleg regelmatig en 
laat hen meetellen5 

Geplande observaties zijn goed maar soms kunnen er weken tussen de observaties zitten. In die tussentijd 
kunnen de startende leerkrachten binnen je school erg veel veranderingen door hebben gemaakt. Het kan 
zijn dat ze het moeilijk hebben of steun nodig hebben, maar dat ze het om wat voor reden dan ook niet 
gemakkelijk vonden om je direct aan te spreken. Het kan ook voorkomen dat er misschien successen zijn 
behaald op bepaalde gebieden die het zelfvertrouwen en het lesgedrag van de startende leerkrachten positief 
zouden kunnen beïnvloeden. Korte en informele observaties kunnen aanzienlijk helpen en laten je zien hoe de 
startende leerkrachten zo natuurlijk mogelijk lesgeven. Bedenk wel dat deze korte observaties bedoeld zijn ter 
ondersteuning en niet om het lesgedrag te beoordelen. 

Kom af en toe eens langs6 

Bekijk dan ook onze verschillende groepen om te zien of er een groep tussen zit die je startende leerkrachten 
mogelijk interessant vinden en waarmee zij hun lesgedrag kunnen ontwikkelen. De ‘kijkwijzers’ zorgen ervoor 
dat de startende leerkrachten specifiek gefocust zijn op de reflectie van hun lessen. De statistieken die 
daarmee gegenereerd kunnen worden kunnen bijdragen aan een verbetering in het lesgeven en het leren. Het 
is mogelijk om een kijkwijzer te creëren die gebaseerd is op hun specifieke doelstellingen, zodat zij zich daarop 
kunnen blijven richten. 

Als je gebruikmaakt van IRIS Connect…

“Met de IRIS Connect-kijkwijzers kun je eenvoudig analyses doen, met groot resultaat, zoals het 
tellen van wachttijden of het tellen van woorden van leerlingen. Wanneer je later terugkijkt op de 
manier hoe je vragen stelde zie je hoe zich dit in de loop van de tijd heeft verbeterd – ik vind dit 

briljant!”  
Marie Szyndler, plaatsvervangend schoolhoofd, Foxford School and Community Arts College

11 manieren om startende leerkrachten beter te ondersteunen
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Startende leerkrachten hebben vaak vragen over 
dingen waarvan zij wel al kennis hebben. Als 
begeleider is het jouw taak om hen te helpen met 
het ontdekken van dingen waarover zij zelf nog 
niet na hebben gedacht. Jij hebt een hele hoop 
informatie, systemen, strategieën en ervaringen 
die het waard zijn om te delen. Gebruik deze 
kennis en ervaring om hun het grotere geheel te 
laten zien. 

Zorg ervoor dat je ze uitdaagt in plaats van dingen 
op te leggen. Deel dingen waardoor ze weggaan 
met het idee om te reflecteren op hun eigen 
lesgedrag. Het is soms makkelijk te vergeten dat 
je als ervaren leerkracht in de loop der jaren veel 
ervaring en kennis hebt opgedaan. 

Help startende 
leerkrachten te ontdekken 
wat zij nog niet weten

7 
Door het jaar heen zijn er veel momenten dat er gesproken wordt over gewoontes en gebruiken, waardoor 
er tijdens het dagelijkse lesgeven eigenlijk niet meer op gelet wordt. Weten wat de regels en routines van 
school zijn en wat de onderwijsstandaarden inhouden helpt je om de startende leerkrachten te sturen in 
dingen die zij al doen, maar waarover ze misschien nog niet hebben nagedacht. Jouw ervaring helpt hen 
om dingen te identificeren die voorheen niet of minder duidelijk voor hen waren. 

Ken de gewoontes en gebruiken8 

Moedig je startende leerkrachten aan om lessen op te nemen voor hun portfolio. Ze kunnen de 
bewerkingstool gebruiken om hun voortgang gedurende een termijn of een jaar te laten zien.

Als je gebruikmaakt van IRIS Connect…

Tip: deel de bekwaamheidseisen voor leerkrachten van de Rijksoverheid 

met je startende leerkrachten.

‘Als onderdeel van mijn professionele leerproces maakte ik korte videofragmenten waarin ik liet 
zien hoe mijn leerlingen een groeimentaliteit ontwikkelden. Het begon met een les aan het begin 
van het schooljaar, waar het idee ontstond, maar waarbij ik niet wist hoe ik daar vorm aan kon 
geven. In de video’s aan het einde van de schooltermijn is duidelijk te zien hoe de leerlingen zich 
hebben ontwikkeld als resultaat van hoe ik me professioneel ontwikkelde, bijvoorbeeld in mijn 
taalgebruik en in mijn vraagstellingen in de klas. Ik had dit niet gekund zonder het gebruik van 
IRIS Connect. Dit heeft mij echt geholpen.’

 Zanab Gangat, Braunstone Frith Primary School

11 manieren om startende leerkrachten beter te ondersteunen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/bekwaamheidseisen-leraren
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Moedig je startende leerkrachten aan om weloverwogen 
risico’s te nemen, om een groeimentaliteit te ontwikkelen en om 
mislukkingen te zien als positieve leermogelijkheden. Dit zal hen 
klaarstomen voor toekomstige groei en loopbaanontwikkeling.  

‘Waarom zou je tijd verspillen om keer op keer te 
bewijzen hoe goed je bent als je nog beter kunt worden? 
Waarom zou je je tekortkomingen verbergen in plaats 
van ze te overwinnen? Waarom zou je op zoek gaan 
naar vrienden of anderen die alleen je eigenwaarde 
versterken in plaats van je uit te dagen om te groeien? 
En waarom zou je op zoek gaan naar het bekende, in 
plaats van te zoeken naar nieuwe ervaringen? De passie 
om je te ontwikkelen en je te blijven ontwikkelen, ook 
(of zelfs) wanneer het niet zo goed gaat, is een kenmerk 
van een groeimentaliteit. Dit is het soort mentaliteit dat 
mensen in staat stelt om op te bloeien tijdens de meest 
uitdagende tijden in hun leven.’
Professor Carol Dweck, 2012

Moedig hen aan om risico’s te nemen 
en laat ze experimenteren9 

Zorg ervoor dat je goed naar je startende leerkrachten luistert en dat je hun zorgen 
respecteert op een positieve en praktische manier. Je bevond je ooit ook in hun positie, dus 
het is goed om ook uit je eigen ervaringen te putten en je af te vragen hoe je je destijds voelde 
en wat jou hielp toen je begon als startende leerkracht. 

Als ervaren leerkracht weet je hoe belangrijk het is om goed voor jezelf te zorgen en dat het 
werk niet het enige is wat je doet. Hoewel je startende leerkrachten de school aan het einde 
van de dag verlaten, kan het zijn dat zij thuis nog uren doorwerken. Houd in de gaten wanneer 
zij op school komen en hoe laat zij naar huis gaan en vraag hen hoeveel tijd zij thuis nog 
besteden aan het werk. Moedig hen aan om genoeg rust en tijd voor henzelf te nemen. Zij 
zullen daardoor betere leerkrachten zijn. 

Lees hier onze blog met tips om professionalisering toe te passen om het welzijn van 
leerkrachten te verbeteren. 

Ga in hun schoenen staan

Stimuleer een gezonde levensstijl

10 

11 

11 manieren om startende leerkrachten beter te ondersteunen

https://www.coachenreflect.nl/blog/bestaat-er-een-link-tussen-professionele-ontwikkeling-en-het-welzijn-van-leerkrachten/


Leer ‘de mens’ achter je (startende) leerkracht kennen.

Help hen om goede relaties op te bouwen door hen te motiveren om met 
andere leerkrachten te praten, ideeën uit te wisselen of vragen te stellen. 

Wees ook gefocust op observaties die niet meetellen voor beoordelingen.

Geef startende leerkrachten de ruimte om te experimenteren. Daar zijn lessen 
uit te leren. 

Maak niet alles tot een prioriteit.

Prijs hun inspanningen en harde werk regelmatig.

Zorg voor regelmatig contact. Niet alleen geplande meetings, maar zorg er ook 
voor dat de startende leerkrachten vaker kunnen binnenstappen voor informele 
gesprekken.

Stel reêle verwachtingen.

Praat met andere begeleiders binnen je school om kennis op te bouwen en 
wees ook niet bang om advies te vragen aan de startende leerkrachten. 

Borg dat wat reeds goed gaat, zeker indien dit ‘onbewust bekwaam’ is.

Do’s en dont’s

9

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Het kan als begeleider zinvol zijn om jezelf te 
filmen wanneer je feedback aan de startende 
leerkrachten geeft. Hierdoor kun je je eigen 
feedbackproces verfijnen en borgen en delen 
met andere begeleiders. 

Als je gebruikmaakt 
van IRIS Connect…

“Mijn directe collega is momenteel 
een andere collega aan het coachen 
die onlangs gestart is als leerkracht, 
en hij heeft zichzelf via IRIS Connect 
gefilmd toen hij feedback gaf op een 
les die een startende leerkracht met 
hem deelde. Nu is het duidelijk dat het 
bekijken van een opgenomen les een erg 
krachtig instrument is om het onderwijs 
(en dus het leren van leerlingen) te 
verbeteren. Maar misschien is het 
minder gebruikelijk voor managers 
om zichzelf te filmen met het doel om 
andere leerkrachten te helpen zich te 
ontwikkelen (en daarmee dan ook het 
leren van de leerlingen te verbeteren).”  
William Goldsmith, leraar, Latymer Upper School

10 
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Wees goed georganiseerd  
‘Zorg ervoor dat je aan het begin van het schooljaar beschikt over de juiste bestanden en materialen, ongeacht of die fysiek of 
digitaal zijn.’

Bouw je professionele netwerk op    
‘Ga naar de lerarenkamer en ontmoet andere leerkrachten. Het is belangrijk om je school en je collega’s te kennen.’

Let goed op je welzijn    
‘Ga door met je hobby’s en interesses buiten het werk. Dit is erg belangrijk voor het behoud van je gevoel van eigenwaarde.  
Ook is het erg belangrijk om goed te eten, te sporten en goed te slapen. Probeer om ten minste één keer per week vroeg te 
gaan slapen.’

Deel    
‘Deel je ideeën met andere leerkrachten en pols hoe die passen binnen het beleid van je eigen school. Wees niet bang om 
nieuwe dingen uit te proberen. Het is wel van belang om het beleid van je school te kennen!’

Wees geduldig 
‘Het kan enige tijd duren voordat je resultaten in de klas ziet. Wees consistent in je aanpak, soms duurt het even voordat iets 
werkt. Sommige dingen werken en sommige niet.’

Wees niet bang om vragen te stellen 
‘Wanneer je iets niet zeker weet, stel een vraag. Het is beter om een rare vraag te stellen dan iets te doen waar je later spijt van 
hebt.’

6 tips die startende leerkrachten graag met hun ‘lotgenoten’ willen delen:

1 

2 

3 

4 

5 

6 

‘Ik kan IRIS Connect ten zeerste aanbevelen aan elke leerkracht en met name aan startende leerkrachten zoals ikzelf, die flink 
twijfelen aan hun bekwaamheid. IRIS Connect heeft mij het vertrouwen gegeven om de leerlingen te inspireren, erbij te betrekken en 
te helpen bij het bereiken van het best mogelijke resultaat.’   John Mulgrew, hoofd van de afdeling Geografie, The East Manchester Academy



IRIS Connect is een professionaliseringsplatform dat de professionele ontwikkeling 
van leerkrachten met behulp van videotechnologie ondersteund. Het gebruik van 
video-opnames voor de professionalisering van leerkrachten wordt ondersteund door 
verschillende onderzoeken waaruit blijkt dat deze vorm van professionele ontwikkeling 
een positieve bijdrage kan leveren aan het lesgeven en het leren. Verder biedt IRIS 
Connect toegang tot expertise en verschillende mogelijkheden tot klasobservaties, 
zelfreflecties, collegiale coaching en samenwerking.

www.coachenreflect.nl   contact@coachenreflect.nl   0314 74 53 30

‘De startende leerkrachten vonden het vanaf het begin erg gemakkelijk om IRIS 
Connect te gebruiken. Door het gebruik van het platform waren de vooruitgang die zij 
hebben geboekt en de verbetering van de kwaliteit van hun onderwijs uitzonderlijk’ - 
Germaine McKinnon, assistent-schoolhoofd, Braunstone Frith Primary School 

Wat is  
IRIS Connect?

Vraag nu een demo aan

Wereldwijd maken duizenden scholen gebruik van IRIS Connect. 
Benieuwd naar de mogelijkheden binnen jouw school of instelling?

van de IRIS Connect-scholen in Engeland 
zag een aanzienlijke verbetering 
van de cijfers die door de Engelse 
schoolinspectie werden toegekend.

https://www.coachenreflect.nl/formulieren/demo-aanvragen/
http://www.coachenreflect.nl
http://www.irisconnect.co.uk

