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I. AANTEKENINGEN

www.zwolsmodel.nl

4.1. DE PEDAGOGISCHE LEERKRACHT
A. ACHTERGROND
De pedagogische leerkracht heeft in de eerste plaats oog voor het kind. Daarnaast beschikt
hij over sensitieve en responsieve kwaliteiten, waarmee hij sociale ondersteuning kan bieden.
Tenslotte maakt hij veel gebruik van positieve controle. (Vergelijk dit met de algemene
uitgangspunten van HGW.)
‘Oog hebben voor het kind’ begint met ‘hart hebben voor een kind’, waarbij de liefde tot het
kind leidend is. Naast deze basisattitude heeft de leerkracht natuurlijk ook behoefte aan een
aantal professionele vaardigheden om te observeren en signalen op te vangen, om de signalen
op een juiste wijze te analyseren en in aansluiting daarop gericht en bewust te werken aan de
sociale competenties en de sociale veiligheid van zijn leerlingen. Dit alles vormt een gezonde
voedingsbodem voor zijn didactisch handelen.
Het beheersen van de basiscommunicatie (bouwsteen 3.5) is voor de leerkracht een belangrijke
vaardigheid om bovengenoemde zaken in de praktijk te brengen. Zowel op individueel als op
groepsniveau moet hij aandacht hebben voor de leerlingen en ook aandacht kunnen geven. Deze
preventieve activiteit is te verkiezen boven de curatieve aanpak: wachten tot iets fout gaat en dan
pas reageren.

Evaluatie van de actiepunten van de vorige keer:

De ontwikkeling van de sociale competentie van het kind en het scheppen van sociale veiligheid
voor het kind vragen verschillende professionele vaardigheden van de leerkracht. Het gaat
daarbij om een basishouding van leerkrachten die in hun hele onderwijs tot uitdrukking komt. Het
betreft pedagogische vaardigheden die leerkrachten inzetten om de sociale competentie van de
leerlingen tot ontwikkeling te brengen. Dit is niet gebonden aan een les uit de methode sociale
vaardigheden (sova), maar vindt ook plaats tijdens bijvoorbeeld een rekenles of op het plein.
Een pedagogische leerkracht beschikt over sensitieve en responsieve kwaliteiten om daarmee te
werken aan de sociale competenties van individuele leerlingen of de groep in zijn geheel.
De uitgangspunten van de ‘Positieve Controle’ bieden ruime kansen. Uitgangspunt is daarbij het
benoemen van gewenst gedrag. In bouwsteen 4.2. zal dit nader worden uitgewerkt. Hierbij kan de
checklist ‘Pedagogisch Klimaat’ goede diensten bewijzen (map ‘Zwols Model, hoofdstuk 4, bijlage
1).

Nieuwe actiepunten:

De pedagogische leerkracht creëert bewust en gericht situaties en werkvormen die dienstbaar zijn
aan het scheppen van een positief en constructief groepsklimaat. Sociaal competent gedrag van
de leerlingen zal een positieve invloed hebben op de leerresultaten, maar geeft bovendien een
vaardigheid mee die levenslang zijn vruchten oplevert.
Deze sociale competentie en sociale ondersteuning zijn geen regulier schoolvak, maar moeten
verankerd zijn in de attitude van de leerkracht. Uit hoofde van professionaliteit biedt de leerkracht
deze ondersteuning. Daarom geldt nogmaals dat de leerkracht in voldoende mate sensitief en
responsief is.
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B. BEGINSITUATIE

E. INDICATOREN

(Wat is de huidige stand van zaken? Pluspunten en werkpunten.)

(waaruit blijkt dat we ons doel bereikt hebben?)
Vanuit de hiervoor beschreven theorie en het hierboven verwoorde doel operationaliseren wij tot
de volgende indicatoren:

C. KIJKWIJZER PEDAGOGISCHE LEERKRACHT
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We hebben als school een visie op wat een ‘pedagogische leerkracht’ inhoudt.
In deze visie is verwoord hoe we werken aan deze vaardigheid.
Er is een kijkwijzer voor de klassenbezoeken en individueel gebruik.
Uit klassenbezoeken blijkt dat leerkrachten ruimschoots voldoen aan de kwaliﬁcatie
‘pedagogische leerkracht’.
5. Leerkrachten werken gericht aan het uitbreiden van hun vaardigheden op dit gebied: sociale
ondersteuning, sensitiviteit, responsiviteit, positieve controle.
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H. EVALUATIE & BORGING
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1. In week …. vullen alle teamleden opnieuw de kijkwijzer in en benoemen hun werkpunten. (Of:
middels klassenconsultaties worden de kijkwijzers ingevuld en ingezameld.)
2. De commissie zorgt voor tijdige verspreiding, inzameling en verwerking.
3. De commissie stelt op basis van de verwerking een korte notitie op met aanbevelingen. Hierbij
wordt de eerste meting meegenomen en de ontwikkeling beschreven.
4. Deze notitie wordt besproken tijdens de eerstvolgende teamvergadering. Hieruit kunnen
desgewenst beleidsvoornemens of scholingsafspraken geformuleerd worden.

D. DOEL VAN DEZE BOUWSTEEN
(Wat willen we bereiken?)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

actiepunt

2

De school maakt een bewuste keuze waarom en op welke wijze zij
wil beschikken over ‘pedagogische leerkrachten’.
Elke leerkracht van onze school verdient de kwaliﬁcatie
‘pedagogische leerkracht’.
Onze leerkrachten beschikken in voldoende mate over de
vaardigheden sensitiviteit en responsiviteit.
Onze leerkrachten maken in voldoende mate gebruik van positieve
controle en benoemen derhalve structureel het gewenste gedrag.
Onze leerkrachten werken aan de sociale competenties van onze
leerlingen.
Er zijn binnen het team concrete afspraken gemaakt over de
pedagogische vaardigheden en daarmee samenhangende
afspraken.
Het thema ‘Pedagogische Leerkracht’ wordt regelmatig
geëvalueerd tijdens een teamvergadering.
Het thema ‘Pedagogische Leerkracht’ wordt regelmatig betrokken
bij groepsbesprekingen en klassenbezoeken door de directie.
Er is op onze school een visiedocument ‘Pedagogische Leerkracht’
vastgesteld.
Dit document heeft een bijlage waarin de schoolspeciﬁeke
afspraken zijn opgenomen (waaronder 6).
Deze afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig
aangepast of aangevuld.

werkpunt

1

winstpunt

(voor nulmeting, klassenbezoek e.d.)

1.
2.
3.
4.

We willen als school beschikken over pedagogische leerkrachten.
Deze vaardigheden zijn bij alle leerkrachten ruimschoots aanwezig en zijn meetbaar.
Alle teamleden kennen de vulling van het begrip ‘Pedagogische Leerkracht’.
Er is een kijkwijzer ‘Pedagogisch Leerkracht’ die gebruikt wordt bij klassenbezoeken.
Er is een visiedocument ‘Pedagogische Leerkracht’.
Er is een document met concrete afspraken.

F. WERKAFSPRAKEN
1. De volgende teamleden fungeren als commissie ‘Pedagogische leerkracht’: ________________
2. Deze commissie schrijft een documentje ‘Pedagogische leerkracht’. (Hierbij kan gebruik
gemaakt worden van bestaande documenten in de map en deze bouwsteen.)
3. Deze commissie schrijft voor de volgende vergadering een voorstel voor een ‘Pedagogische
leerkracht’.
4.
5.
6.

G. TIJDSPLANNING

