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De leskwaliteit van docenten en het docententeam komt goed in 
beeld door gebruik te maken van de digitale observatietool DOT van 
e-Loo en is daarmee de start voor gesprekken over de kwaliteit van 
het onderwijs tussen schoolleiding en docenten, tussen docenten 
onderling en binnen vaksecties. 
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inQue Consult werkt op scholen, vaak 
met  de DOT. Dit instrument is 
ontwikkeld door e-Loo en maakt het 

voor schoolleiders maar ook voor collega’s 
onderling eenvoudig om lessen te 
observeren of de kunst af te kijken, zonder 
oordeel. Het levert een beeld op van wat je 
wel of juist (nog) niet in een les ziet. 
Docenten kunnen via de zelfevaluatie ook 
hun eigen les evalueren en hun leerlingen 
vragen dat te doen. Het instrument maakt 
het ook makkelijk om team- of sectiebreed 
een teamschouw te maken van alle 
geobserveerde lessen. Vervolgens kunnen 
dan ontwikkeldoelen worden opgesteld voor 
een team, een sectie of een docent.  
Het observeren van lessen met de DOT 
maakt de verwerking van de gegevens 
makkelijker. De informatie over een les kan 
door de observator ter plekke worden 
ingevuld en verwerkt. Ook de resultaten van 
de feedbackgesprekken en gestelde doelen 
kunnen in de DOT worden gezet. 
En toch, het blijft een tool. Het goede 
gesprek over de onderwijskwaliteit blijft van 
cruciaal belang. Dat is de reden dat e-Loo   
de samenwerking heeft gezocht met LinQue 
Consult.  
 

LinQue Consult 
LinQue Consult is een onderwijs adviesbureau, 
gevestigd in het midden van het land. LinQue 
Consult is actief op scholen door heel Nederland op 
het gebied van organisatieadvies, onderwijsadvies 
en professionalisering. 

Samenwerking 
In samenwerking met e-Loo biedt LinQue Consult 
gerichte aanvullende dienstverlening aan klanten 
van e-Loo om de implementatie van de door e-Loo 
ontwikkelde digitale tools succesvol te laten 
verlopen. Ons doel is om ervoor te zorgen dat u 
binnen uw school optimaal gebruik kunt maken 
van de DOT en de BOOT en dat deze tools een 
vanzelfsprekend onderdeel worden van de 
kwaliteitszorg binnen uw school. 

 

Aanvullende diensten 
Nu u deze veelzijdige tools hebt aangeschaft voor 
uw school lijkt het vanzelfsprekend om 
lesobservaties te gaan doen met behulp van de 
DOT. Maar hoe kijk je nou precies naar de 
activiteiten in een les? Waar let je op? Hoe geef je 
goede, leerbevorderende feedback aan je collega 
of aan een team? Dat blijkt in de praktijk soms 
minder vanzelfsprekend dan het lijkt. 
 

Of u wilt binnen uw school gebruik gaan maken 
van de BOOT om de onderwijskwaliteit te 
versterken en te borgen. Maar hoe introduceert u 
deze tool in het team op zo’n manier dat er ook 
draagvlak is om de tool optimaal in te zetten? En 
hoe koppelt u dit aan uw onderwijsvisie? 
 
LinQue Consult staat naast u en kijkt met u mee 
wat voor uw organisatie de meest passende 
interventie is om de implementatie van de tools te 
optimaliseren. Dat doen wij niet volgens een vast 
format. Want iedere organisatie heeft zijn eigen 
kleur en iedere vraag is uniek. Om u toch een idee 
te geven van de diensten die wij u kunnen bieden 
(naast de hierboven al beschreven voorbeelden) 
volgt hieronder een overzicht met voorbeelden uit 
de praktijk: 
  
• Ondersteuning bij het opzetten of aanscherpen 

van een systeem van ontwikkel- en 
feedbackgesprekken 
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‘Elkaars lessen observeren vanuit 
oordeel heeft nog nooit tot 
kwaliteitsverbetering geleid.’ 



 

 

• Ondersteuning en advies bij het inrichten van het 
leren van en met elkaar (b.v. via collegiale 
consultatie, studiedagen, intervisie, video-
intervisie groepen, etc.) 

• Ondersteuning bij het opstellen van een 
‘teamschouw’ om ontwikkelbaarheid en prestaties 
van docenten in beeld te brengen 

• Ondersteuning bij het koppelen van de BOOT aan 
HR/HD en aan persoonlijke ontwikkeltrajecten 

• Coaching van individuele docenten in een 
persoonlijk ontwikkeltraject 

• Ondersteuning van docenten bij het online 
lesgeven in de vorm van online didactische 
vaardigheden training, online lesbezoeken 
gevolgd door een coachings- of feedback gesprek 

• Ondersteuning bij het ontwikkelen en/of 
aanpassen van de vragenlijsten per functie in de 
BOOT passend bij uw school 

• Ondersteuning/begeleiding bij ontwikkeling van 
vaksectie of team: 
o opzetten van een systeem waarbij vakcollega’s 

bij elkaar kijken en elkaar feedback geven met 
als doel afstemming binnen de sectie en 
kwaliteitsverbetering; 

o samen een plan voor verbetering schrijven op 
basis van de lesbezoeken en nabesprekingen; 

o dit koppelen aan sectiewerkplan of teamplan, 
etc.; 

o met elkaar kijken hoe de lessen kwalitatief 
verbeterd kunnen worden, bv. op het gebied 
van de aansluiting onderbouw-bovenbouw, 
leerdoelgericht werken, formatief werken, 
differentiatie, versterking van de activerende 
didactiek, werken met de 5 interactiestappen 
voor leren (www.vijfinteractiestappen.nl ) etc.; 

o in kaart brengen welke vaardigheden eventueel 
gemist worden in de sectie of het team en daar 
een scholing-of ontwikkelplan voor maken; 

o ondersteuning van de schoolleiding bij het 
constructief terugkoppelen van de resultaten 
van de SET aan het team.  

• Ondersteuning van de schoolleiding bij het 
ontwikkelen van aanvullende enquêtes in de SET, 
zoals MTO leerling-enquêtes over specifieke 
onderwerpen. 

 

Meer weten? 
Dit zijn enkele voorbeelden zoals wij die in de 
praktijk tegen komen. Nogmaals, elke organisatie 
is uniek dus mocht u op basis van hierboven 
genoemde voorbeelden met ons in gesprek willen 
over de unieke situatie bij u op school, neemt u 
dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag 
te woord.

 
 
 
 
 
 
 

Voor specifieke informatie: 
 
 
Ella Kwakkestein 
M: 06 2505 1945 
E: ellakwakkestein@linqueconsult.nl 
 
 
Hens Galjaard 
M: 06 50 21 03 73 
E: hensgaljaard@linqueconsult.nl 
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