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Kwaliteitsonderwijs 
door het werk van de leerkracht 

 

 

 

STAP 1 Schoolbrede actie: 

Goed leraarschap door de ogen van je leerlingen 

 

Doel 

In deze actie gaan de leerlingen na welke kwaliteiten ze waarderen bij leerkrachten. De 
resultaten worden op posters weergegeven en de dag zelf nog opgehangen in de school. 
Het is een interessante oefening voor leerlingen en leerkrachten. Leerlingen worden zich 
ervan bewust dat er van leerkrachten heel wat wordt gevraagd. Leerkrachten krijgen op 
hun beurt inzicht in wat leerlingen belangrijk vinden. 

 

Verloop 

Tijdens het eerste lesuur worden alle leerlingen van de school bevraagd naar 3 
kwaliteiten die ze bij leraren waarderen. 

 

De bevraging kan gebeuren op 2 manieren: manueel of met mentimeter.com. 

 

1) Manueel op briefjes: 

 
a) Voorbereiding 

Print voor elke klas de poster(s). Zie website: bijlage Poster A3 – 2 versies. 
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b) Individuele brainstormronde 

Per klas brainstormen leerlingen individueel over 3 kwaliteiten die ze bij 
leraren waarderen. 
Ze kiezen 1 kwaliteit uit en noteren die op een briefje. 
Verzamel de briefjes. 

 

c) Beschrijf en raadspel- klasgesprek 

Vraag aan een leerling om een briefje te trekken en het woord te 
beschrijven. De andere leerlingen raden het woord. 

 

Sta eventjes stil in de klas bij dit woord. Waarom is het belangrijk voor 
leraren om deze kwaliteit te hebben. Vraag naar eventuele ervaringen of 
voorbeelden. 

 

Herhaal deze oefening met nog een aantal kwaliteiten. 

Noteer telkens het woord op de poster. 

Laat tot slot de leerlingen de poster aanvullen met de resterende woorden. 
Onderlijn of markeer de woorden die meerdere keren aan bod komen. 

 

Bekijk het resultaat. 

Wat kan je besluiten over leraren? Wat wordt er allemaal van hen 
verwacht? Zijn het enkel leerlingen die verwachtingen hebben van 
leerkrachten? Wie nog? 

 

d) Spread the word 

Hang de poster op een zichtbare plek in de klas of school. 

 

 

2) Via de app www.mentimeter.com 

 

Mentimeter is een programma dat je gratis kan gebruiken. Je moet niets downloaden of 
installeren. Het programma is heel gebruiksvriendelijk Het wordt gebruikt om naar 
meningen van mensen te peilen en deze op een grafische manier voor te stellen. Het 
verzamelt concrete informatie over een vraag en verwerkt deze dan in een goed 
leesbare diagram, grafiek of woordenwolk. 

 

a) Voorbereiding 

Maak per school, graad, jaar, klas ... een bevraging op deze app. De 
software werkt in 3 stadia: 
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- Log je in op de site www.mentimeter.com 

- Ga naar  

    -‘my presentations’ 

    -‘New presentation’ en geef de presentatie een naam. 

- Klik op ‘word cloud’ en voeg de vraag toe: 

Welke 3 kwaliteiten waardeer je het meeste bij leerkrachten? 

 Bij ‘Entries per participant’ duid je 3 aan. 

 Voeg eventueel een foto toe. (Een cartoon? Het beeld van Saved by 
the bell?) 

- Klik op ‘share’: de participation QR-code of cijfercode is de link waarmee 
leerlingen kunnen deelnemen. 

- Share Presentation is de link waarmee leraren de resultaten klassikaal 
kunnen bekijken.  

Let op: de link is maar 2 dagen geldig, tenzij je een abonnement hebt. 

 

b) Leerlingen bevragen in de klas 

Deel de link, code of QR met de leerlingen. Wanneer de leerlingen deze 
link openen op hun smartphone kunnen ze 3 begrippen invoeren. 

 

c) Klasgesprek 

Ga via de presentationlink kijken naar het (voorlopig) resultaat. 

Sta eventjes stil in de klas bij de woordenwolk. De woorden die groot zijn 
afgebeeld, werden door meerdere leerlingen doorgegeven. 

Waarom is het belangrijk voor leraren om deze kwaliteiten te hebben. 

Vraag naar eventuele ervaringen of voorbeelden. Wat kan je besluiten over 
leraren? Wat wordt er allemaal van hen verwacht? En zijn het enkel 
leerlingen die verwachtingen hebben van leerkrachten? Wie nog? 

 

d) Spread the word 

Plak de woordenwolk op de poster die je 
kan terugvinden in bijlage 1. 

Zie website: bijlage Poster A3 – 2 versies. 

Hang de poster op een zichtbare plek in de 
klas of school. 
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