
PLATO-instrument (Pamela Grossman – Stanford University) 

Parameter van 
leerkrachtgedrag 

Toelichting 

Doelgerichtheid Werkt de leerkracht aan duidelijke doelstellingen? Maakt hij/zij 
de doelstellingen duidelijk aan de leerlingen? Sluiten de doelen 
van de les aan bij relevante leerbehoeften van de leerlingen? 

Uitdaging Zijn de leeractiviteiten uitdagend voor de leerlingen? Moeten de 
leerlingen hun grenzen verleggen? Moeten de leerlingen echt 
nadenken en redeneren? Moeten ze meer doen dan gewoon 
reproduceren of bepaalde handelingen slaafs uitvoeren? 
Vertrekt de leerkracht met hoge verwachtingen? 

Duidelijke uitleg Geeft de leerkracht duidelijk uitleg? Gebruikt hij/zij sprekende 
voorbeelden om de inhoud te verduidelijken? 

Relatie met voorkennis 
van de leerlingen 

Verbindt de leerkracht nieuwe leerinhouden systematisch met 
de kennis en vaardigheden die de leerlingen al hebben, en met 
inhouden die al eerder aan bod kwamen?  

Relatie met ervaringen en 
interesses van de 
leerlingen 

Verbindt de leerkracht de leerinhouden met persoonlijke 
ervaringen van de leerlingen, ook buiten de school? Speelt de 
leerkracht in op de interesses van de leerlingen? 

Modelleren Geeft de leerkracht voorbeelden van goede uitvoeringen van 
een taak? Geeft de leerkracht criteria voor een goede 
taakuitvoering (of denken de leerlingen er zelf over na)? 
Demonstreert de leerkracht als dat nodig is? 

Aandacht voor 
strategieën 

Geeft de leerkracht uitleg over effectieve strategieën om 
problemen op te lossen, uitdagende taken uit te voeren, kennis 
op te bouwen? Krijgen de leerlingen de kans om die strategieën 
toe te passen bij het uitvoeren van uitdagende taken? 

Ondersteuning en 
begeleiding 

Helpt de leerkracht individuele leerlingen? Denkt de leerkracht 
hardop mee als leerlingen een taak proberen uit te voeren? 
Gidst de leerkracht de leerling zonder daarbij het initiatief van 
de leerling helemaal weg te nemen? Speelt de leerkracht 
gedifferentieerd in op verschillende leerlingen? 

Rijke klasinteractie Heeft de leerkracht echte conversaties met de leerlingen? 
Denken leerkracht en leerlingen samen hardop na? Vraagt de 
leerkracht aan leerlingen om hun antwoorden te verduidelijken, 
om argumenten te geven, leerstof te analyseren? 

Rijk gebruik van teksten Gebruikt de leerkracht rijk, interessant en gevarieerd 
tekstmateriaal, inclusief actuele teksten, teksten van de 
leerlingen, multimediale bronnen, moderne media…? 

Normen voor gedrag in 
de klas 

Verloopt het klasgebeuren efficiënt? Kunnen de leerkracht 
gepast gedrag stellen (bv. spreken om hun spreekvaardigheid te 
oefenen, problemen samen oplossen om probleemoplossend te 
leren denken)?  

Tijdsmanagement Gaat er zo weinig mogelijk tijd verloren? Gaat de tijd maximaal 
naar het bevorderen van leren en ontwikkeling? 

Meer lezen hierover: http://platorubric.stanford.edu/Elements.html#pur 


