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Voorwoord
Coaching & Reflectie in de klas is een vertaling van een van de belangrijke boeken van Robert Mar-
zano en zijn medewerkers. Bazalt heeft al jaren een hechte samenwerking met Marzano en het Mar-
zano Research Laboratorium (MRL). We zijn de vaste partner voor Nederlandstalige uitgaven en onze 
trainers zijn opgeleid en gecertificeerd door MRL. Daardoor zijn we in staat in Nederland met scholen 
en schoolbesturen te werken aan het realiseren van verbeteringen op basis van de research en aan-
bevelingen van Marzano.

Veel strategieën die in dit boek worden behandeld, zijn ook in andere boeken aan de orde geweest, 
zoals in Wat werkt op school (Marzano, 2007), Wat werkt in de klas (Marzano, Pickering & Pollock, 2008), 
Wat werkt: Pedagogisch handelen en klassenmanagement (Marzano, Marzano & Pickering, 2010) en De 
Kunst en Wetenschap van het Lesgeven (Marzano, 2011). Deze boeken hebben een hoofdstuk of een 
deel daarvan aan een bepaalde strategie gewijd, maar in Coaching & Reflectie in de klas worden ze 
aangevuld met observatielijsten, beoordelingsformulieren en coachingstips.

Coaching is alom aanwezig in onze maatschappij. Dat is vooral zichtbaar in de sport, maar ook op za-
kelijk gebied en in de psychologie. In het onderwijs wordt coaching steeds populairder als methode 
om leraren te helpen hun kennis en vaardigheden te vergroten. De onderwijscoach kan een aantal 
rollen vervullen voor verschillende taken, maar het hoofddoel blijft het vergroten van de effectiviteit 
van de leraar. Daartoe moeten coaches leraren helpen bij het bepalen waar groei mogelijk is, welke 
methoden ze daarbij kunnen gebruiken en hoe ze gebruik kunnen maken van feedback. Naast een 
beschrijving van het proces van coachen, laat Coaching & Reflectie in de klas ook specifieke onder-
delen zien van effectief lesgeven en beschrijft het hoe coaches leraren kunnen helpen die onderde-
len te introduceren en toe te passen.

We beginnen met een kort, maar diepgaand hoofdstuk dat het onderzoek en de theorie van coa-
ching bespreekt. Hoewel de verleiding groot kan zijn om direct door te bladeren naar de hoofdstuk-
ken met aanbevelingen voor in de klas, raden wij ten zeerste aan om dit deel goed te lezen, omdat 
het de basis is voor het hele boek. De belangrijkste doelstelling van Coaching & Reflectie in de klas en 
andere boeken van Marzano is, om de meest waardevolle onderwijsmethoden aan te bieden, die 
gebaseerd zijn op de best mogelijke research en theorie.

Onderzoek en theorie kunnen alleen een min of meer algemene richting aangeven voor het werken 
in de klas. Coaching & Reflectie in de klas gaat een stapje verder en vertaalt het onderzoek in toepas-
singen voor coaching op school. In het bijzonder behandelt dit boek hoe coaches leraren kunnen 
helpen bij het verbeteren van hun kennis en vaardigheden met 280 strategieën die verbonden zijn 
aan de 41 elementen van effectief lesgeven. We geven handvatten voor een coach om specifieke 
onderdelen te kunnen aanwijzen in de aanwezige kennis en vaardigheid en daarop nuttige feedback 
te kunnen geven.

Coaching & Reflectie in de klas is het tweelingboek van De Reflectieve Leraar. Daarin wordt het verbe-
teren van leraarvaardigheden beschreven vanuit het perspectief van de leraar. In het voorliggende 
boek gebeurt dat vanuit het perspectief van de leidinggevende/coach.
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Manager Bazalt Educatieve Uitgaven
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