
1. LESDOEL      2. ‘DE KORTSTE WEG NAAR ROME’      3. ACTIEVE BETROKKENHEID      4. AFSTEMMING

Training Refl ectiebox Instructiegedrag©

Elke les effectief met de 4 sleutels

Praktische tool voor de lesvoorbereiding
In de Refl ectiebox Instructiegedrag zitten 20 Zelfrefl ectiekaarten, voor elke 

leerkracht één. Met deze kaart heeft de leerkracht een praktische tool in handen 

om de les voor te bereiden volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten over 

instructie geven.

De tool is gebaseerd op de 4 sleutels voor een effectieve les:

  1. Het lesdoel

  2. ‘De kortste weg naar Rome’

  3. Actieve betrokkenheid

  4. Afstemming

Elke sleutel is uitgewerkt in een aantal zelfrefl ectievragen. Deze vragen sturen de 

lesvoorbereiding en kunnen de kwaliteit en de effectiviteit van de les aanzienlijk 

verbeteren.

R E F L E C T I E B O X 

I N S T R U C T I E G E D R A G

• 20 Zelfrefl ectiekaarten

  (1 per leerkracht)

• 2 Gesprekskaarten

  (1 per leidinggevende)

• Sfeerbeelden bekwaamheidsniveaus

  (1 set)

• Refl ectiekwadranten

  (kopieerbladen voor leerkracht en team)

• Handleiding

• Teamworkshop ‘4 sleutels’

  (team, 2,5 uur)

• Verdiepend college ‘4 sleutels’

  (leidinggevenden, 1 dagdeel)

• Praktische training

  ‘De refl ectieve dialoog’

  (leidinggevenden, 2 dagdelen)

PAKKETPRIJS: € 1.650,-*

Wie de 4 sleutels voor een effectieve les© omdraait, ontdekt dat leerlingen in kortere tijd meer leren én onthouden. De 

4 sleutels combineren de nieuwste inzichten rond instructie en zijn eenvoudig toe te passen in iedere les. Met de training

Refl ectiebox Instructiegedrag maakt uw team kennis met de 4 sleutels en leert deze toe te passen. En als leidinggevende 

kunt u aan de hand van de Gesprekskaart met de leerkracht in gesprek over wat er écht toe doet: het lesgeven.

* Exclusief reiskosten, BTW vrij

MEER WETEN?
www.deviersleutels.nl



OBSERVEREN ÉN ONTW IKKELEN: DIDACTISCHE VAARDIGHEDEN VAN DE LEERKRACHT

Schoolbesturen zijn verplicht om gebruik te maken van een gevalideerd instrument om de didactische vaardigheden van de leerkracht in 

beeld te brengen. En volgens de cao moet u kunnen beoordelen of een leerkracht basisbekwaam of vakbekwaam is. 

Met de Refl ectiebox Instructiegedrag geeft u niet alleen de leerkracht een praktische tool in handen voor de lesvoorbereiding en het geven 

van effectieve lessen, u heeft zelf ook een eenvoudig instrument om de lessen te observeren.* En met onze Sfeerbeelden bepaalt u samen 

met de leerkracht het bekwaamheidsniveau. Zo werkt u samen met uw team aan de ontwikkeling van effectieve lessen. 

* De Refl ectiebox Instructiegedrag is een objectief en beproefd observatie-instrument. Heeft u al een instrument? Gebruik de Refl ectiebox dan om 

leerkrachten zich te laten voorbereiden op de jaarlijkse meting en om de kwaliteit van de lessen te verhogen.

Refl ectiebox Instructiegedrag: stap voor stap ontwikkelen
De Refl ectiebox Instructiegedrag bevat: • Zelfrefl ectiekaart voor de leerkracht (20 stuks) • Gesprekskaart voor de leidinggevende (2 stuks) • 

Waaier met Sfeerbeelden bekwaamheidsniveaus • Refl ectiekwadranten voor de verslaglegging  • Beknopte handleiding. Met deze box kan 

ieder team(lid) stap voor stap werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het lesgeven. 

TEAMWORKSHOP ‘DE 4 SLEUTELS VOOR EEN EFFECTIEVE LES’ (2,5 UUR)

In de workshop maakt het team kennis met de 4 sleutels. Het team bekijkt een video van een les en gaat die aan de hand van de 

Zelfrefl ectiekaart in tweetallen evalueren. Daarna bereiden de leerkrachten zelf een les voor met behulp van de Zelfrefl ectiekaart. De

lesvoorbereidingen worden in groepjes besproken en het team krijgt praktische tips van de workshopleider. 

VERDIEPEND COLLEGE EN PRAKTISCHE TRAINING LEIDINGGEVENDEN* (3 DAGDELEN)

De training voor leidinggevenden bestaat uit een verdiepend college (1 dagdeel) en een praktische training (2 keer 1 dagdeel). Het college 

start met het wetenschappelijke kader rondom de 4 sleutelvragen. Daarna worden de 4 sleutelvragen aan de hand van een concreet 

videofragment toegepast en uitgediept. Tot slot wordt de refl ectieve dialoog geoefend met de trainer of andere cursisten.

Tijdens de praktische training wordt bij twee leerkrachten van het eigen team een les geobserveerd op basis van de 4 sleutelvragen. De 

leidinggevende bereidt samen met de trainer de refl ectieve dialoog voor en voert deze dialoog met de leerkracht uit onder supervisie van de 

trainer. Zo leert u hoe u leerkrachten kunt ondersteunen bij het verhogen van de effectiviteit van hun lessen.

KOSTEN

De Refl ectiebox Instructiegedrag is uitsluitend verkrijgbaar in combinatie met de training. Dit pakket kost € 1.650,- (excl. reiskosten, BTW-vrij). 

* Het verdiepende college kan ook collectief worden aangeboden, de praktische training alleen individueel.

LEERGANG LEIDINGGEVEN AAN INSTRUCTIESPECIALISTEN

Onze leergang is gevalideerd door het Schoolleidersregister voor het thema Toekomstgericht onderwijs en bevat de complete training 

Refl ectiebox Instructiegedrag en kent daarnaast een aantal aanvullende colleges en een praktijkopdracht. 

SAMEN AAN DE SLAG IN EEN PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP

Het werken met de Refl ectiebox  Instructiegedrag is een goede eerste stap in het starten van een ‘Professionele Leergemeenschap’ 

(PLG) rond instructiegedrag. Hiervoor is een vervolg teamworkshop beschikbaar.

BOEK ‘SLIM! DE 4 SLEUTELS VOOR EEN EFFECTIEVE LES’

Lees alles over effectief instructiegedrag in het boek Slim! De 4 sleutels voor een effectieve les (te bestellen via onze webshop).  

Op www.deviersleutels.nl vindt u meer informatie over de training bij de Refl ectiebox Instructiegedrag. 

Meer weten?

www.deviersleutels.nl
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