
Train de trainer:  De vijf rollen van de leraar 

Knelpuntregio IJssel/Veluwe 

Inhoud 

Directies van scholen streven er naar dat nieuwe collega’s zo snel als mogelijk geacclimatiseerd zijn in 

de nieuwe werkomgeving.  Hoe krijgen de scholen het voor elkaar? Het inzetten van interne coaches 

is een van de succesfactoren om dat doel te realiseren. Interne coaches spelen een positieve rol in de 

ontwikkeling van leraren.  

Een andere succesfactor is de nieuwe collega’s versneld ‘De vijf rollen van de leraar’ aan te leren.  In 

een setting rond de zomervakantie met andere, ook nieuwe collega’s werken aan een professionele 

houding vergroot het zelfvertrouwen en zorgt er voor dat de nieuwe collega’s vanaf de start van het 

schooljaar goed zijn  voorbereid op hun taak. 

Het doel van dit train de trainer-concept is dat we school overstijgend eenzelfde aanpak kennen en 

dat we dit aanbod in het vervolg ook schooloverstijgend kunnen aanbieden. Dat kan dan in onderling 

overleg rond de zomervakantie maar ook als er tussentijds nieuwe collega’s zich aanmelden. 

Wat is het? 

In deze driedaagse training leer je een training te verzorgen met als thema:  ‘De vijf rollen van de 

leraar’.   

Leraren zijn succesvoller als ze goed contact kunnen maken met hun leerlingen, een persoonlijke 

presentatie hebben en hun vak verstaan. Door analyse van dat gedrag blijkt dat de leraar in zijn 

lessen vijf verschillende rollen vervult: 

•Gastheer 

•Presentator 

•Didacticus 

•Pedagoog 

•Afsluiter 

Elke rol hoort bij een bepaalde fase van de les en kent specifiek gedrag en overtuigingen.  

 

In dit train de trainer- concept maken we samen een draaiboek, oefeningen en theoretische kaders.. 

we gaan het geleerde gelijk toepassen. De training is gebaseerd op de veelgevraagde publicatie De 

vijf rollen van de leraar van M. Slooter. 

Wat steek ik ervan op? 

Na het volgen van de training: 

- Ben je in staat om met een collega een effectieve training te geven in ‘De vijf rollen van de 

leraar’ 

- Heb je de kennis en vaardigheden ontwikkeld om een effectieve training in ‘De vijf rollen van 

de  leraar’ te geven.  

- Kan je reflecteren op het effect van jullie training 

Voor wie: leraren en coaches die hun effectiviteit willen vergroten en zich (verder) willen 

ontwikkelen als trainer. 

Maximaal aantal deelnemers:  12 Tijden:  10.00 – 16.00 uur  



Data: training in 2 dagen en vervolgens worden de bijeenkomsten met de collega’s daadwerkelijk 

uitgevoerd in 3 dagen 

.Locatie:  

Op een van de scholen.  

Literatuur: Martie Slooter, Coachen op de vijf rollen van de leraar of De vijf rollen van de leraar 

 

.  

 

Let op: in de toekomst is het van belang hiervoor een ‘supercoach’ aan te stellen. 

 


