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'Hoe krijg ik docenten
actief omte reflecteren
op hun eigen vaardigheden? Ik w i l d e een
instrument hebben
om net pedagogisch klimaat in de
breedstezininbeeldte krijgen.' Met
dit idee ontwikkeldeAd Donkers de

Leerlingen funciioneren bcterin een klaswaarinzijzich
veilig voelen en gewaardeerd worden door de leraar en
medeleerlmgen. Een goede en positieve sfeer is afhankelijk vande relaties diedeleerlingen onderimg hebben
en de relatie die de leraar met zijn klas en individuele
leerlingen heeft. Het is beiangrijk voor een leraar om
inzicht tekrijgen in het pedagogisch klimaatin zijnklas.
Feedback van de leerlingen kan er toeleiden dat hij zijn
gedrag beter afstemt op de onderwijsbehoeften van de
leerlingen.ErzijnverschiDendemogdijkheden ominzicht
te krijgen in het pedagogisch klimaat. Bijvoorbeeld met
het voeren van kringgesprekken of het gebruikmaken
van feedbackscans. Uitgebreider is de 'Klimaatschaal',
waarmee de leerlingen enerzijds kunnen aangeven hoe
zij het pedagogisch klimaat in de klas ervaren (sfeer en
onderlingerelaties) enanderzijds directfeedback kunnen
geven op het onderwijsgedrag (pedagogisch en onderwijskundig) vandeleraar.
De Klimaatschaal is een genormeerd diagnostisch
instrument om het pedagogisch klimaat in de klas
in beeld te brengen. Het is een vragenlijst voor de
hoogste groepen van het (speciaal) basisonderwijs
(vanaf begin groep 5), voor het speciaal onderwijs
(clusterscholen), het gehele vm(b)o en voor het
mbowaarmeeleerlingenkunnen aangevenwelkklimaater (bijeenbepaaldedocent) indeklasheerstin
relatie tot elkaax en tot de docent. De klimaatschaal
is opgebouwd uit vier onderdelemde relatie tussen
leerlingen onderling,de sfeer in de klas,de orde in
deklasen deinteractie tussen docent en leerling.De
validiteit van de Klimaatschaa] wordt wetenschappelijk ondersteund.

Klimaatschaal,die isuitgegroeid tot
Feedback

een professioneel en genormeerd
instrument. 'Ik denk dat ik bij de
kern van het onderwijs z i t /

AdDonkersheeft zijn wortelsinde gezinshulpverlening
enspecifiek bijdeRaadvoorKinderbescherming.'Ingezinsonderzoeken hebik gewerkt methet instrument van
deGezinsklimaatschaal.Diehebbenweomgezetnaareen
klassensituatie. Met de Klimaatschaal kunnen leerlingen
met alleen aangeven hoe zij het pedagogisch klimaat in
de klas ervaren. Ze kunnen ook direct feedback geven

mf

?s'k-yi- >.* &•<!*"''?i**

op het onderwijsgedrag van de leraar', zegt Donkers.
'De Klimaatschaalmeet dus ook docentvaardigheden en
de probleembeleving van leerlingen en docenten.Welke
leerkrachten worden door de leerling alsproblematisch
ervaren? Houdt de docent onvoldoende orde in deHas?
Watvindtdedocenteenzorgleerlingofprobleernleerling.'
Dris instrumentsn

'In feite isersprakevandrieinstrumenten:een leerlingversie, een leerkrachtversie en de signaleringslijsi.' iegt
Donkersuit."VVezijneerstbegonnenmetdeieerlingversie.
Hiermee beoordeeit de ieeriing de sfeer inde kiasen de
vaardighedenvandedocent.Doordatdestudent feedback
geeft op de docent, stelt bij zich de vraag: hoe krijg ik
de docent in beweging?Vervolgenswerd door docenten
aangegeven,datzeookgraagdezelfde vragerdijst wilden
invullen,omtekijkenofbun meningovereenkwammet
dievandesrudenten.Bijdeze leerkrachtversieMeek,dat
ervooral bijdebeoordelingvandesfeer in deklasgrote
veTSchillen waren tussen docenten en leerlingen. Het
derdeinstrument isdesignaleringslijst voorgedragsproblemen,ookSIGAgenoemd,diehetprobleemgedragvan
leerlingeninbeeldbrengt.Hiermeekrijg jefeedback per
leerling en per klas.Vanuit de Ieerlingversie hebben we
eerst een experimentele versie ontwikkeld, die we hebbentoegepast opdevmbo-schoolHetHooghuisinOss.'
De Klimaatschaal is vooral een reflectie-instrument
voor 360-graden feedback. Het toont aanwelkepedagogischecompetenciesjealsdocenthebt.Daarmee
biedthetdemogelijkheidominbeeldtebrengenhoe
hetpedagogisch klimaat inde groepofin deschool
kanwordenverbeterd.Kennisvandeopvattingenen
ervaringenvande'zorgleerlingen' in de groepofin
deschooliseengoedhulpmiddelominzichtte krijgentodeproblematiek.Dieinformatie iswaardevol
bijhetanalyseren van'moeilijkeklassen'.Voorscholenishet mogelijk om een tevredenheidsonderzoek
uit tevoeren inhet kadervankwaliteitszorg.
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Skat deKlimaatschoolaan?Donkers:'Ikkrijg iederedag
vragen om licenties of voor het doen van onderzoek.
GebSekenis,dat je er in de praktijk onmiddellfjk profijt
vanhebt.Eendocentdiealtwintigjaarvoordeklasstond
en zi)n leerlingen de Klimaatschaal Het invullen, kreeg
feedback diebijaldiejarenniet had gehad.Daaraankun
\t ECU, dat srudenten in feite expert zijn in het beoordeien vandedocent en desfeer in deklas.Datvoelenze
hiirSin aan. Ik vind het fascinerend om te constateren
dit ingeskpen docenten binnen twee weken een andere
hc-udiagaanaemen.Ikwilernaartoedatiedereschooldit
instrumentopneemtinzijnprogramma.Ikziehetalseen
belaagrijfc huipmiddelomdekwaliteitvanhet onderwijs
teverb-eteren.ikdenk dat ikmet de Klimaatschaal bij de
fcera van het onderwijs zit.Want behalve dat leerlingen
feedback gevenop docenten, weet een docent exactwat
er niet een Ieeriingaan dehand isen hoediezichvoelt."

De Klimaatschaal is gedigitaliseerd en is te vinden op
www.klimaatschaal.nl. Op deze website is uitgebreide
informatie te vinden over de vragenlijsten. Verder alles
overdewijze vaninvullen viainternet, voorbeelden van
gebruik,handelingswijzers metdediverseonderliggende
verantwoordingenenoverdekostenomgebruiktemaken
van dit instrument. Een leraar of school maakt pasoptimaalgebruik vandemogelijkheden vandeKlimaatschaal
alsereenlicentieisaangevraagd.Debeheerder heeft dan
de mogelijkheid om namen van (groepen) leerlingen en
van docenten in tevoeren.Vanalle gewenste leerlingen,
docenten of groepen leerlingen kunnen dan overzichten worden gemaakt en vervolgens geprint. Leerlingen
kunnen de vragenlijsten rechtstreeks op him computer
invullen. Het programma voorziet in de mogelijkheid
om zowelindividuele alsgroepsoverzichten temaken.
Srudenten van Fontys kunnen via de website gratis een
tijdelijke licentie krijgen om het instrument uit te proberen voor hun eigenklas.
Wijwerkensindsvorigjaarinde
brugklas en in sommige tweede
klassen met de Klimaatschaal.
Hiervoor gebruiken wij een
handigensnelintevullentestje,
waarbij de mentor maar ook de
vakdocent snel een aantal gegevensaandeweetkomt.Denkbijvoorbeeld desfeerin
deklasendeonderlingerelatiesvanleerlingen.Soms
zieteenmentor ditalseenbevestigingvanzijneigen
observaties.Daamaastkanhij gebruikmakenvande
suggestiesopdewebsiteomaanbijvoorbeeld aande
sfeer indeklastegaanwerken.Somsblijken eronverwachte gegevens naar boven tekomen.Een leerling
beoordeelde bijvoorbeetd de sfeer alsprima, terwijl
dementor hem erg stil en teruggetrokken vond.
Vorigjaarhadden wij een klaswaaraan erg moeilijk
les te geven was. Met het invullen van de Klimaatschaalhebbenwijeenbeeldgekregenvandesfeerin
deklasendeonderlinge relaties.Daarna zijn wijvia
gerichteindividueleonderzoekenhiermeeverdergegaan.Onzeervaringis,datdeKlimaatschaalhetbeste
werkt aan het begin vanhet schooljaar.Een mentor
kan. dan nog gerichte stirring proberen tegevenaan
gesignaleerdeproblemen.DeKlimaatschaalgeeftdaar
handige aanwijzingen voor.
De mentor kan nadat de klimaatschaal in de derde
of vierde schoolweek is ingevuld nog sturen in het
groepsklimaat. Handvatten staan hiervoor op de
website.Deleerlingen kunnen ookvragen overvakdocenten invullen. Devakdocent is de enige die de
antwoorden opdevragenoverzichzelfkan bekijken
enhijkan.dan aandehandvandegedanesuggesties
op de website gaan proberen om een andere sfeer/
band met die klas op te bouwen. Dit kan voor een
docent erg verhelderend zijn om te weten hoe een
klasoverzijn lessen denkt.Eensoort spiegel.
Lide vanBoon-Una,zorgcoordinatorhuvo-(t)vwoElJeCollege te
Schijndel.
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