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VO-raad

Daartoe zijn de resultaten van alle SLOA-projecten in drie publicaties
gebundeld. Publicatie 1 beschrijft het proces van samenwerking tussen
scholen en onderzoekers. Publicatie 3 vat samen wat de projecten aan kennis
en instrumenten hebben opgeleverd op het terrein van professionalisering
van docenten. Voor u ligt publicatie 2; hierin staan de projecten gericht op
talentontwikkeling centraal. Hoe kun je als school bijdragen aan een optimale
ontwikkeling van leerlingen? Hoe verbeter je de taal- en rekenprestaties? Hoe
speel je in op verschillen? Hoe houd je zicht op de ontwikkeling van leerlingen?
En wat kunnen digitale middelen bijdragen aan talentontwikkeling?

•

Drie jaar lang werkten scholen, onderzoekers en adviseurs aan in totaal dertig
projecten gericht op onderwijsvernieuwing. Steeds was een onderzoeksvraag
van de school het uitgangspunt. De opbrengsten kwamen de projectscholen ten
goede: bijvoorbeeld doordat zij een beter gefundeerd besluit konden nemen
over hun vernieuwing of doordat het doen van praktijkgericht onderzoek een
stimulans was voor de onderzoekende en lerende cultuur op school. Maar het
was uitdrukkelijk de bedoeling dat ook collega-scholen met de opbrengsten
hun voordeel zouden kunnen doen.
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Onderwijsprofessionals kiezen steeds vaker voor onderzoek om
beter inzicht te krijgen in hun onderwijspraktijk. Vaak blijven de
onderzoeksresultaten echter nog beperkt tot de school in kwestie. De
ontwikkel- en onderzoeksprojecten uit de SLOA-regeling van de VO-raad
brengen hier verandering in.
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Voorwoord
‘Kwalitatief goed onderwijs voor iedere leerling op elk niveau’ is een van de belangrijkste
doelstellingen van de VO-raad. Met talentontwikkeling willen we onze leerlingen zo goed
mogelijk voorbereiden op het vervolgonderwijs en hun persoonlijk, maatschappelijk en
beroepsmatig functioneren. Daarmee stellen we dat kennis op voldoende niveau een voorwaarde
is, maar we erkennen ook dat er meer nodig is om talenten van leerlingen maximaal te
ontwikkelen: burgerschap, creativiteit en een ondernemende en onderzoekende houding zijn
vaardigheden die heel belangrijk zijn om straks volwaardig te participeren in de 21ste eeuw.
Het gaat om uitdagend onderwijs, dat zich continu verbetert om het beste uit alle leerlingen
te halen. Daarom ondersteunt de VO-raad scholen sinds 2007 actief in het onderbouwen en
verantwoorden van hun schoolontwikkeling met praktijkgericht onderzoek.
Deze bundeling van ontwikkel- en onderzoeksprojecten over talentontwikkeling laat zien
dat de opdracht om talenten maximaal te ontwikkelen, hand in hand gaat met kwalitatief
goed onderwijs. Op systeemniveau vraagt dat van scholen dat zij systematisch en doelgericht
toewerken naar betere prestaties, inzicht hebben in wat ze bereiken en zelf onderzoeken of dit
leidt tot de beoogde kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Dit ‘opbrengstgericht werken’ vereist
onderzoeksmatig denken en werken. Ik vind het goed om te zien dat alle scholen die aan deze
projecten hebben meegedaan, dit duidelijk op hun netvlies hebben staan.
Op inhoudsniveau vraagt kwalitatief goed onderwijs om het continu zoeken naar een goede
balans tussen kennisoverdracht en maatwerk. De zoektocht van alle scholen naar deze balans
zie ik op een mooie manier terug in deze publicatie. Daarbij overheerst het besef dat het er
uiteindelijk om gaat dat we de leerlingen centraal weten te stellen, dat we hen op alle niveaus
laten excelleren en dat we in staat zijn om te gaan met hun verschillen. De scholen die hebben
meegedaan, zoeken maatwerk in allerlei vormen: door het inzetten van digitale leermiddelen of
stages of het ontwikkelen van competenties die leerlingen in de 21e eeuw nodig hebben. Maar
ook door zich op de veelzijdige benadering van talentontwikkeling te richten: zij laten leerlingen
niet alleen cognitief talent, maar ook sociale, creatieve en sportieve vaardigheden ontwikkelen
dan wel ontdekken.
De scholen die in deze publicatie hun ervaringen en inzichten beschrijven, werken op al deze
aspecten met behulp van onderzoek aan vernieuwing en verbetering van talentontwikkeling
van leerlingen. Zij laten zien wat er goed ging, waar het beter kon en waar het knelde. Ik hoop
daarom dat deze publicatie een inspiratiebron is voor iedereen in onze sector en dat deze een
bijdrage levert aan de permanente verbetering van het voortgezet onderwijs.
Paul Rosenmöller
Voorzitter VO-raad
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1.	Talent voor de toekomst
Veel scholen stelden zich in hun SLOA-projecten de vraag wat zij kunnen doen om
bij te dragen aan een optimale ontwikkeling van hun leerlingen, op een eigentijdse
en motiverende manier en rekening houdend met verschillen tussen leerlingen.
Over die projecten gaat deze publicatie.

Scholen worden geconfronteerd met nieuwe vragen vanuit de samenleving en met veranderende
leerlingen. Zij spelen daarop in met innovatieve organisatievormen, didactische aanpakken en
middelen. Niet elke verandering in het onderwijs is echter een verbetering. Steeds meer wordt
daarom van scholen verwacht dat ze ook zichtbaar maken wat de feitelijke opbrengsten zijn
van hun inspanningen om eigentijds onderwijs te geven. Leidt het gebruiken van games in de
les er bijvoorbeeld toe dat leerlingen natuurkundige principes beter begrijpen? Lukt het om de
leesvaardigheid van leerlingen te vergroten door te investeren in een wekelijks leesuur?
De gegevens die gebruikt kunnen worden om dergelijke vragen te beantwoorden
(eindexamencijfers, doorstroomgegevens, maar bijvoorbeeld ook gegevens over
oudertevredenheid), zijn door systemen als Vensters voor Verantwoording vele malen
toegankelijker geworden. Daarnaast zijn scholen vaker zelf onderzoek gaan doen om informatie
te krijgen over de effecten van hun werk en zo vernieuwingen op een verantwoorde manier
te ontwerpen en in te voeren. Zulk onderzoek, dikwijls uitgevoerd door eigen leraren in
samenwerking met een onderzoeksinstelling, kan vele vormen aannemen en tot veelsoortige
inzichten en resultaten leiden. Inmiddels wordt breed erkend dat dergelijke inzichten en
resultaten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan schoolontwikkeling. Maar ook is duidelijk
dat ze meestal beperkt blijven tot de school zelf en maar zelden doordringen tot collega-scholen,
laat staan een breder publiek.
Bij de ontwikkel- en onderzoeksprojecten die zijn uitgevoerd in het kader van de SLOAregeling van de VO-raad was dat uitdrukkelijk wel de bedoeling. Enerzijds moesten de
onderzoeksresultaten de scholen zelf ten goede komen, bijvoorbeeld doordat ze zo beter
gefundeerde besluiten konden nemen over een vernieuwing: is dit een aanpak om mee door te
gaan of kunnen we deze beter stopzetten of aanpassen? Anderzijds moesten de onderzoeken
bijdragen aan een kennisbasis voor de hele sector, zodat ook niet-deelnemende scholen van de
inzichten zouden kunnen profiteren.
Focus: talentontwikkeling
Tussen 1 september 2010 en 1 september 2013 zijn in het kader van de SLOA-regeling van
de VO-raad in totaal dertig ontwikkel- en onderzoeksprojecten uitgevoerd. De resultaten
zijn gebundeld in drie publicaties. In de eerste publicatie staat het proces van samenwerking
tussen scholen en onderzoekers centraal en de derde vat samen wat de projecten aan kennis en
instrumenten hebben opgeleverd als het gaat om professionalisering van docenten.
9

Voor u ligt publicatie 2; hierin zijn de inzichten samengebracht uit 24 projecten die gericht waren
op talentontwikkeling van leerlingen. De thema’s van deze projecten weerspiegelen onderwerpen
die in het Bestuursakkoord VO (2011) en de Investeringsagenda (2010) van de VO-raad een
belangrijke rol speelden toen de SLOA-regeling in 2010 van start ging. Ze zijn nog steeds actueel:
verbetering van leerlingprestaties, meer maatwerk in het onderwijs en aandacht voor talent op
alle niveaus.
We hebben deze publicatie de titel ‘Talenten ontwikkelen voor de toekomst’ gegeven, want al
deze projecten stelden op een of andere manier de vraag wat scholen kunnen doen om bij te
dragen aan een optimale ontwikkeling van hun leerlingen, op een eigentijdse en motiverende
manier en rekening houdend met verschillen in talenten tussen leerlingen. In de projecten ging
het bij de te ontwikkelen talenten om basisvaardigheden als taal en rekenen, maar ook om
bredere competenties, tegenwoordig vaak 21ste-eeuwse vaardigheden genoemd. Verschillen
tussen leerlingen betroffen verschillen in capaciteiten, maar bijvoorbeeld ook verschillen in
leerstijl of belangstelling.
Bruikbare resultaten
De onderzoeksrapportages van de scholen vormden het basismateriaal voor deze publicatie. Ze
zijn aangevuld met informatie uit de onderzoeksvoorstellen en tussenrapportages, verslagen van
kennisuitwisselingsbijeenkomsten en interviews met projectleiders, externe onderzoekers en
schoolleiders.
In hoofdstuk 2 gaan we in op de betekenis van ’talentontwikkeling’. We introduceren de thema’s
van de hoofdstukken 3 tot en met 7, die de kern van deze publicatie vormen en waarin de resultaten
van de SLOA-projecten worden gepresenteerd. Hoofdstuk 3 bevat projecten gericht op talent voor
taal en rekenen: hoe kunnen scholen werken aan het verbeteren van de taal- en rekenvaardigheden
van leerlingen? Hoofdstuk 4 gaat in op de vraag hoe scholen meer maatwerk kunnen leveren door
aan te sluiten bij de verschillende talenten van leerlingen. Hoofdstuk 5 laat zien welke aanpakken
scholen hebben ontworpen om zicht te houden op de ontwikkeling van leerlingen. Hoofdstuk 6
bevat projecten over het gebruik van digitale leermiddelen, als eigentijdse wijze om leerlingen te
motiveren en hun talenten tot ontwikkeling te brengen. Tot slot waren er scholen die de SLOAregeling hebben aangegrepen om een heel onderwijsconcept te ontwikkelen en (aspecten daarvan)
te evalueren. Over deze nieuwe concepten voor talentontwikkeling gaat hoofdstuk 7.
Van elk project belichten we steeds kort de vernieuwing en de daaraan gekoppelde
onderzoeksvragen, om daarna in te gaan op de resultaten van het onderzoek. In de vorm van
‘eyeopeners’ benadrukken we de resultaten waarmee andere scholen hun voordeel kunnen
doen. In aparte kaders noemen we de producten die voor andere scholen bruikbaar lijken.
Alle producten en instrumenten waarnaar wordt verwezen, komen beschikbaar via de digitale
databank KNOW (KennisNetwerk Onderwijspraktijk en Wetenschap) binnen Leraar 24.
We sluiten deze publicatie af met een slotbeschouwing: wat hebben deze projecten betekend
voor de deelnemende scholen en wat hebben ze opgeleverd aan kennis en instrumenten voor het
ontwikkelen van talenten opgeleverd die zinvol zijn voor andere scholen?
10
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SLOA
De afkorting SLOA staat voor Subsidiëring Landelijke
Onderwijsondersteunende Activiteiten. Naar aanleiding van de evaluatie
van de gelijknamige wet in 2006 is besloten dat een gedeelte van de SLOAmiddelen vanaf 2009 niet meer zou worden toegekend aan de Landelijke
Pedagogische Centra voor de uitvoering van Research & Developmentprojecten. Om deze middelen meer ten goede te laten komen aan de scholen,
hebben de sectorraden van PO en VO de middelen ontvangen en via een
regeling verdeeld over scholen.
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2.	Talentontwikkeling
Talentontwikkeling is hoogst actueel, zo blijkt uit het aantal scholen dat er een
SLOA-project aan wijdde. De onderwerpen van deze projecten zijn onder vier
thema’s samen te brengen.

Samenlevingen staan wereldwijd voor ingewikkelde problemen: economische crisis, opwarming
van de aarde, conflicten tussen bevolkingsgroepen vanwege schaarste of ideologische en religieuze
verschillen. Of er voor deze problemen een oplossing komt, zal mede afhangen van de talenten
van nieuwe generaties.
Scholen hebben de opdracht die talenten te ontwikkelen. Zij staan voor de taak nieuwe generaties
leerlingen mee te geven wat we op dit moment kunnen en weten, en hen uit te dagen mensen te
worden die met hun talenten een bijdrage kunnen en willen leveren aan de samenleving. Veel
mensen beschouwen talent als een gegeven, een eigenschap die bepaalt hoe ver iemand het in
zijn onderwijs-, sport-, of muziekcarrière zal schoppen. Talent is dan iets dat ‘je hebt of niet’. In
het onderwijs wordt daar anders tegenaan gekeken; het gaat hier juist om het ontwikkelen van
talenten.
Bij het werken aan talentontwikkeling zijn verschillende accenten te leggen. Het accent kan
liggen op het streven om leerlingen tot maximale prestaties te brengen, eruit te halen wat erin zit,
en onderpresteren te voorkomen. In dat geval ligt de nadruk op het cognitieve domein, op betere
schoolresultaten. Vaak gaat het in het bijzonder om de talenten van leerlingen die een risico
lopen op onderpresteren. Aan de ene kant zijn dat de leerlingen met een andere moedertaal, een
zwakkere sociale achtergrond of een leer- of ontwikkelingsprobleem. Aan de andere kant zijn dit
leerlingen voor wie school niet uitdagend genoeg is, zoals hoogbegaafde leerlingen. In deze lijn
pleitte staatssecretaris Dekker onlangs voor meer aandacht voor de bovengemiddelde leerling.
Maar bij talentontwikkeling kan het accent ook liggen op veelzijdigheid. Het idee is dan dat
onderwijs moet bijdragen aan de ontwikkeling van een breed scala van talenten, niet alleen
cognitief, maar ook sociaal, creatief en sportief. De taak van scholen is de diverse talenten van
leerlingen te herkennen, erbij aan te sluiten en leerlingen daarin te laten excelleren.
Soms worden de twee interpretaties gecombineerd: aansluiten bij de diverse talenten van
leerlingen wordt dan gezien als een manier om ze tot betere schoolprestaties te brengen. In deze
publicatie vatten we talentontwikkeling breed op; het gaat zowel om het maximaliseren als het
verbreden van leerprestaties.
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2.1	Vier thema’s
In de volgende vier hoofdstukken hebben we de vragen die centraal stonden in de SLOAprojecten rond talentontwikkeling, onder vier thema’s geordend. Diezelfde thema’s kwamen,
vaak in samenhang, terug bij de ‘totaalconcepten’ die in het kader van de SLOA-regeling van
de VO-raad verder zijn ontwikkeld en geëvalueerd (hoofdstuk 7). In de vier thema’s zien we
beide interpretaties van talentontwikkeling terug. Deze thema’s laten ook zien welke behoeften
en vragen op scholen leven. Hieronder schetsen we kort de context die elk van deze thema’s zo
actueel maakt.
Thema 1: talent voor taal en rekenen
Verschillende projecten hadden betere taal- en rekenvaardigheden van leerlingen tot doel. Dat
weerspiegelt de toegenomen nadruk die de overheid hierop de afgelopen jaren heeft gelegd. Dit
thema is een typisch voorbeeld van talentontwikkeling in de zin van ‘prestaties maximaliseren’.
De aandacht voor taal is daarnaast een uiting van het toegenomen besef dat taalvaardigheid een
voorwaarde is voor succes in de samenleving; een kenniseconomie is immers een talige economie.
De PISA-gegevens uit 2010 maakten duidelijk dat te veel Nederlandse leerlingen daar niet op zijn
voorbereid; ruim 26 duizend vijftienjarigen zouden laaggeletterd zijn. Scholen voor voortgezet
onderwijs worden geregeld geconfronteerd met eersteklassers die onvoldoende taalvaardig zijn
en vooral slecht lezen. Omdat zij ervan uitgaan dat leerlingen dergelijke basisvaardigheden op de
basisschool leren, is er niet altijd voldoende aandacht voor. Dat is een uitdaging voor docenten
in alle vakken: lezen is immers hét middel om je leerstof eigen te maken. Inmiddels zijn er wel
leermiddelen en methodes taal en rekenen voor het voortgezet onderwijs beschikbaar, maar
scholen hebben nog behoefte aan geschikte werkwijzen.
Thema 2: aansluiten bij leerlingen en hun diverse talenten
Steeds meer mensen volgen steeds langer onderwijs op een steeds hoger niveau. Dat brengt met
zich mee dat de achtergronden van leerlingen binnen scholen meer uiteenlopen. Daarnaast is
de leerlingpopulatie van veel scholen multicultureler geworden. Scholen moeten inspelen op
en rekening houden met die verschillende achtergronden. Want waar het vroeger vooral een
opdracht aan leerlingen was om hun talenten te tonen, wordt het tegenwoordig ook als een taak
van de school gezien om de talenten van leerlingen te herkennen en verder te ontwikkelen.
Toch is de vraag hoe scholen rekening kunnen houden met verschillen tussen leerlingen niet van
vandaag of gisteren. Hoe om te gaan met de beperkingen van het leerstofjaarklassensysteem, is
een klassiek vraagstuk uit de onderwijswetenschappen. Het leerstofjaarklassensysteem was ooit
een belangrijke vinding om de groeiende aantallen leerlingen die onderwijs volgden, efficiënt
te bedienen. Al gauw bleek het zijn eigen problemen te kennen. Ook al hebben leerlingen in
een klas dezelfde leeftijd (en in het Nederlandse voortgezet onderwijs met zijn vroege selectie
ongeveer hetzelfde niveau), ze verschillen toch in het tempo waarmee ze zich kennis en
vaardigheden eigen maken, en in de manier waarop ze dat het gemakkelijkst doen. Wat de een
interessant vindt, kan de ander bovendien niet echt boeien. Recent is dit thema actueel geworden
toen uit PISA-gegevens bleek dat Nederland er niet goed in slaagt de betere leerlingen te laten
16
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excelleren. Ook de Inspectie van het Onderwijs constateert dat de Nederlandse gerichtheid
op gemiddelde leerlingen en leerlingen met een achterstand, maakt dat de meest talentvolle
leerlingen onvoldoende kans krijgen om uit te blinken.
Voor het aansluiten bij verschillen in tempo en capaciteiten bestaan diverse
differentiatiemodellen, maar er is de afgelopen jaren opvallend weinig onderzoek gedaan naar
de resultaten van het werken ermee. Hoe scholen binnen eenzelfde curriculum rekening kunnen
houden met verschillen in leerstijl en belangstelling, is een nóg minder ontgonnen terrein.
Thema 3: zicht houden op de ontwikkeling van leerlingen
De afgelopen jaren is het besef gegroeid dat optimaal begeleiden van leerlingen vraagt om
inzicht in het verloop van hun ontwikkeling. In het basisonderwijs is het gebruik van een
leerlingvolgsysteem gemeengoed en er ligt een wetsvoorstel dat een leerlingvolgsysteem ook voor
scholen voor voortgezet onderwijs verplicht stelt. Bij het werken aan talentontwikkeling is het
nodig om de vinger aan de pols te houden en informatie te verzamelen over de vorderingen die
leerlingen maken en over de punten waar hun ontwikkeling stagneert.
Die informatie kan om te beginnen verzameld worden met behulp van toetsen. Er is een
onderscheid tussen summatieve en formatieve toetsen: summatieve toetsen evalueren wat
leerlingen op een gegeven moment in een vak hebben bereikt, terwijl formatieve toetsen geschikt
zijn om zicht te houden op hun ontwikkeling. Formatieve toetsen vervullen een diagnostische
functie; ze laten zien waar de problemen zitten in een bepaald vak en waaraan gewerkt moet
worden.
Scholen hebben echter ook behoefte aan instrumenten waarmee ze de ontwikkeling van
leerlingen op een breder terrein in beeld kunnen brengen en kunnen volgen. Bijvoorbeeld: Hoe
ontwikkelen het leergedrag en de motivatie zich? Hoe ontwikkelen leerlingen zich op sociaalemotioneel gebied? Als het gaat om zorgleerlingen, is de uitdaging om goed zicht te houden
op de ontwikkeling van leerlingen nog groter. In een aantal van deze projecten zijn dergelijke
instrumenten ontwikkeld.
Thema 4: talent ontwikkelen met digitale middelen
Terwijl jongeren buiten school met groot gemak allerlei vaardigheden lijken te ontwikkelen,
bijvoorbeeld op het gebied van sociale media, zijn ze op school dikwijls maar moeilijk te
motiveren tot leren.
De klaarblijkelijke aantrekkingskracht van de online wereld schept hoge verwachtingen
van digitale leermiddelen: met behulp van ICT moet het mogelijk zijn om leerstof visueler,
levensechter, interactiever en gedifferentieerder aan te bieden. Dat kan niet alleen de motivatie
van leerlingen bevorderen, maar ook hun begrip van de stof. Bovendien maakt ICT het
mogelijk dat leerlingen minder afhankelijk zijn van de docent bij het verwerven van kennis en
vaardigheden.
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In de praktijk wordt ICT in het onderwijs echter nog onvoldoende benut. Lang niet alle docenten
zijn op de hoogte van de mogelijkheden, noch beschikken ze over de kennis en vaardigheden om
ICT adequaat in hun lessen in te zetten. Tegelijkertijd brengen voortschrijdende technologische
ontwikkelingen steeds nieuwe mogelijkheden met zich mee, waarvan het de moeite waard is te
onderzoeken wat ze voor het onderwijs kunnen betekenen. In een deel van de projecten in deze
publicatie is dat gedaan.

2.2 Tot besluit
Talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs betekent dat scholen leerlingen niet alleen
basisvaardigheden, maar ook bredere vaardigheden bijbrengen. Het vraagt om onderwijs dat
motiverend is, aansluit bij de capaciteiten, vermogens, leerstijlen en interessen van een diverse
groep leerlingen, en daarbij gebruik maakt van moderne didactische middelen. Maar hoe moeten
scholen dat allemaal voor elkaar krijgen? De scholen in deze publicatie hebben gezocht naar
antwoorden op deze vraag.
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3.	Talent voor taal
en rekenen
Vanwege het belang van taal en rekenen in de maatschappij en op de
arbeidsmarkt, werkten diverse scholen in hun SLOA-projecten aan het verbeteren
van de taal- en rekenprestaties van hun leerlingen en droegen op die manier bij
aan verdere talentontwikkeling.

Taal- en rekenvaardigheden zijn basisvaardigheden. Ze zijn nodig om volwaardig te kunnen
participeren in de samenleving en een beroep te kunnen uitoefenen. Het behoort dan ook tot de
kerntaken van het basisonderwijs, leerlingen in staat te stellen goede taal- en rekenprestaties te
leveren. Uiteraard moet deze lijn in het voortgezet onderwijs worden doorgetrokken.
De afgelopen jaren bleek dat de prestaties van leerlingen bij zowel taal als rekenen/wiskunde
achteruit gaan. Hoewel Nederlandse leerlingen internationaal gezien nog goed scoren op
wiskunde en leesvaardigheden, dalen we wel in positie op de internationale PISA-ranglijst.
Samen met zorgen over het eindniveau dat leerlingen in absolute termen behalen, was dit voor
het ministerie van OCW aanleiding om referentieniveaus voor taal en rekenen in te voeren. De
referentieniveaus geven aan wat een leerling minimaal moet kunnen op verschillende momenten
in zijn onderwijsloopbaan. Met deze leerstandaarden wil de overheid het niveau verhogen en de
onderwijskwaliteit verbeteren. Daarnaast zijn de exameneisen aangescherpt. In het voortgezet
onderwijs mogen leerlingen sinds 2012 bij het eindexamen niet meer dan één vijf halen voor de
vakken Nederlands, wiskunde en Engels. Binnenkort moeten ze ook voor een rekentoets slagen
om het diploma te halen.
Het aangescherpte overheidsbeleid stelt scholen voor de opgave de taal- en rekenvaardigheden van
hun leerlingen te verbeteren. Op scholen waar leerlingen met taalachterstanden binnenkomen,
is die noodzaak wat betreft taal nog groter. Een taalachterstand heeft immers invloed op
het presteren in alle vakken. Ook van docenten in andere vakken dan Nederlands mag daar
worden verwacht dat ze tijdens hun lessen de leerlingen ondersteunen bij het ontwikkelen van
taalvaardigheden.
In dit licht bezien is het niet verwonderlijk dat verschillende scholen in het kader van de SLOAregeling van de VO-raad hebben gekozen voor een ontwikkel- en onderzoeksproject gericht
op betere taal- en rekenvaardigheden; het ontwikkelen van talent voor taal en rekenen. Al
deze projecten komen in dit hoofdstuk aan bod. We schetsen steeds eerst kort de ontwikkelde
vernieuwing en de onderzoeksvraag van de school. Daarna bespreken we de belangrijkste
resultaten van het onderzoek naar die vernieuwing. Uit elk project halen we daarnaast, in de
vorm van eyeopeners, die inzichten en ideeën naar voren die het meest bruikbaar lijken voor
andere scholen.
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3.1

Stap in Rekenen en Taal (Corlaer College)

Het Corlaer College in Nijkerk, een brede scholengemeenschap voor vmbo, have en vwo, zette in
het project ‘Stap in Rekenen en Taal’ breed in op het verbeteren van taal- en rekenvaardigheden
van leerlingen op alle niveaus. De school is met de uitvoering van het nieuwe beleid begonnen
bij de brugklassers van schooljaar 2010-2011, omdat zij als eersten in hun examenjaar moeten
voldoen aan de taal- en rekeneisen van de referentieniveaus. De school wilde weten:
•	Wat zijn de meetbare effecten van het ingezette taal- en rekenbeleid op de taalprestaties én
reken- en wiskundeprestaties van de leerlingen in het vmbo, havo en vwo?
•
Welke effecten ervaren de leerlingen en de docenten van het ingezette taal- en rekenbeleid
op de taal- en rekenprestaties van leerlingen en door welke aspecten van dit beleid wordt dit
veroorzaakt?
De vernieuwing: taal- en rekenbeleid
Het nieuwe taal- en rekenbeleid was veelomvattend. Om te beginnen ging de school met twaalf
toeleverende basisscholen over het taal- en rekenniveau praten. Rekenen bijvoorbeeld heeft op
de basisschool een talig karakter, waardoor leerlingen die de eerste klas van het Corlaer College
binnenkomen, vrijwel alleen ervaring met contextsommen hebben. Een wiskundedocent merkt
op: “Leerlingen vinden het moeilijk om een formule in te vullen en een vergelijking op te lossen.” Maar
in de ingevoerde rekentoets zitten juist dit soort ‘rijtjessommen’. De gesprekken gingen dus over
de vraag hoe basisonderwijs en voortgezet onderwijs hun taal- en rekenonderwijs beter op elkaar
kunnen afstemmen. Verder heeft het Corlaer College zowel een taal- als een rekencoördinator
aangewezen. Beide coördinatoren hebben nauw contact met de aanwezige remedial teachers, die
leerlingen met lees- en/of rekenproblemen extra ondersteuning kunnen bieden. In het kader van
het project kregen de docenten op deelonderwerpen zoals woordenschat en leesvaardigheid de
CITO-eindtoetsresultaten van de basisschool van ‘hun’ leerlingen te zien, zodat zij hun lessen
erop af konden stemmen en konden differentiëren. Het Corlaer College maakte ook mappen met
taal- en rekenmaterialen. Bij ziekte van een docent kan een invaller de leerlingen hiermee op hun
eigen niveau aan het werk zetten. Tot slot zijn leerlingen via CITO-volgtoetsen jaarlijks getest op
rekenvaardigheid en woordenschat. Docenten hebben tijdens een speciale bijeenkomst geleerd
hoe ze de scores kunnen interpreteren.
eyeopener

Ga over het taal- en rekenonderwijs praten met het basisonderwijs,
dan kun je in het voortgezet onderwijs daarop aansluiten

De onderzoeksresultaten: taal- en rekenopbrengsten
Externe onderzoekers hielpen de school om de vorderingen in kaart te brengen. Uit de eerste
toets kwam al een belangrijke bevinding naar voren. Het niveau van leerlingen in eenzelfde
schoolsoort bleek sterk te kunnen verschillen. “Dat je klassikaal met leerlingen aan de slag kunt
gaan, is dus een utopie. Daarom proberen we nu aan te sluiten bij individuele leerlingen”, vertelt
projectcoördinator Coby Vrijhoef.
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Op het vmbo was meer aandacht voor rekenen dan voor taal en dat is terug te zien in de
resultaten. De rekenvaardigheden zijn bij de vmbo-leerlingen duidelijk vergroot. Bij aanvang van
het project scoorden de vmbo-leerlingen voor rekenen op het landelijk gemiddelde; gedurende de
projectjaren namen hun prestaties sterker toe dan de stijging van het landelijk gemiddelde.
De taalvaardigheid van de vmbo-leerlingen daarentegen bleef op peil. Bij aanvang scoorden
de leerlingen gemiddeld op het kaderberoepsgerichte (kb) niveau voor leesvaardigheid en
woordenschat en gedurende het project volgden ze min of meer de landelijke ontwikkeling
van kb-leerlingen. Wel is het in het vmbo gelukt docenten van andere vakken bij het
onderwerp taal te betrekken. De vmbo-docenten constateren dat taalvaardigheid steeds meer
als verantwoordelijkheid van het hele team wordt gezien en niet meer alleen van de sectie
Nederlands: “Je komt er tegenwoordig niet meer mee weg door te zeggen: ‘Ik geef geen Nederlands
en dus heb ik niets met taal te maken’. Dat is not done, ook leerlingen zeggen daar wat van. Taal
wordt echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle docenten, niet alleen van de docenten
Nederlands.”
eyeopener

Het is belangrijk dat taalvaardigheid als verantwoordelijkheid van het
hele team wordt gezien, en niet alleen van de sectie Nederlands

Waar vmbo-leerlingen een grote stap maakten in rekenen, valt bij de havo/vwo-leerlingen juist de
ontwikkeling op het gebied van leesvaardigheid op. Gemiddeld kwamen de leerlingen binnen op
een niveau dat ligt tussen het landelijke havo- en vwo-gemiddelde. Bij de tweede toets, aan het
einde van het tweede leerjaar, was hun niveau gestegen. Het lag toen ongeveer op het landelijke
vwo-gemiddelde. Ook voor woordenschat en voor rekenen/wiskunde ontwikkelden zij zich
prima, conform het landelijk gemiddelde, maar de vooruitgang was minder opvallend dan bij
leesvaardigheid.
In dit project bleek dat het belangrijk is schoolbrede afspraken te maken over reken- en
taalbeleid en de uitvoering daarvan. Alle docenten moeten op de hoogte zijn, want taal- en
rekenvaardigheden spelen een rol bij alle vakken. In de praktijk constateerden leerlingen
verschillen tussen vakken. Sommige docenten streepten taalfouten aan, andere niet. Bij rekenen
mochten leerlingen geen rekenmachine gebruiken, maar bij het maken van dezelfde sommen bij
wiskunde wel.
Schoolbrede afspraken zijn ook van belang als het gaat om de aanpakken en strategieën die
leerlingen aangereikt krijgen. De vraag hoe je een tekst leest of een staartdeling maakt, kan
immers ook buiten de schoolvakken Nederlands of wiskunde aan de orde komen. Steeds een
andere invalshoek werkt dan verwarrend, zeker als die ook nog afwijkt van wat leerlingen op de
basisschool hebben geleerd.
Door de onderzoekers met leerlingen gesprekken te laten voeren over het onderwijs, kwam het
Corlaer College deze bevindingen op het spoor. De verslagen van de gesprekken leverden veel
nuttige informatie op en zowel leerlingen als docenten waardeerden dit zeer. Het leidde er ook
toe dat docenten het onderwijs meer op de behoeften van leerlingen probeerden af te stemmen.
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Verder bleek het van belang om in de school eenduidige afspraken te maken over het gebruik
van de toetsresultaten voor taal en rekenen. Op het Corlaer College leverden de toetsen veel
informatie op en de school bracht de vorderingen goed in kaart met een leerlingvolgsysteem.
Daarmee bleek de kous echter niet af. De toetsinformatie was door iedereen te gebruiken,
maar docenten deden dat heel verschillend. Sommigen wisten niet goed wat ze ermee aan
moesten, anderen koppelden de resultaten consequent terug aan leerlingen en hun ouders. Het
is verstandig schoolbrede afspraken te maken over wie welke informatie wanneer terugkoppelt,
zodat alle docenten en mentoren weten wat er van hen verwacht wordt.
Toetsresultaten terugkoppelen is stap één, maar de volgende stap is natuurlijk het vertalen
van de implicaties in het curriculum. Toen de vmbo-leerlingen bijvoorbeeld relatief veel
moeite bleken te hebben met woordenschat, vroeg dat om een afdelingsbrede actie om de
woordenschat een steviger plaats te geven in de lessen. Op het Corlaer College bleken de taal- en
de rekencoördinator de aangewezen personen om toetsresultaten te vertalen naar de algemene
lespraktijk.
eyeopener

Een schoolbrede aanpak van het reken- en taalbeleid loont:
een taal- en rekencoördinator benoemen, docenten van alle
vakken erbij betrekken, reken- en taalvaardigheden monitoren
en daaruit consequenties trekken voor de lespraktijk

Producten
• E
 indrapportage SLOA-project ‘Stap in Rekenen en Taal’
• Beleidsplan ‘Stap in Rekenen en Taal’
Contactpersoon
Dhr. M. Timmer, projectleider en docent, mtimmer@corlaercollege.nl
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3.2	
ABCDEFG vrij en vaardig lezen (CSG Reggesteyn)
Goed begrijpen wat er op papier staat, is een basisvoorwaarde om te kunnen leren. Voor alle
leerlingen, maar zeker voor degenen die minder ‘leesvaardig’ zijn, is het van belang hieraan te
werken. CSG Reggesteyn in Nijverdal en Rijssen zette daarom in op de basisvaardigheid lezen
met een leesproject in alle brugklassen, van vmbo tot en met gymnasium. Drie jaar lang kwam er
één uur extra lezen in de week op het rooster. Het project ‘ABCDEFG vrij en vaardig lezen’ kreeg
als onderzoeksvragen:
•	Als je leerlingen stimuleert om boeken te lezen, gaan ze dan in het algemeen teksten beter
begrijpen?
•
Wat is een goed (en betaalbaar) instrument om hun vorderingen te meten?
De vernieuwing: leeskilometers en verwerkingsopdrachten
“Een kwart van onze leerlingen in alle schoolsoorten blijkt onvoldoende tekstbegrip te hebben. We
laten ze lezen, omdat onderzoek uitwijst dat het tekstbegrip bij leerlingen toeneemt naarmate ze meer
‘ leeskilometers’ maken en hun woordenschat vergroten”, vertelt Gerrit Blaak, staflid onderwijs en
kwaliteitszorg. Docenten van verschillende vakken begeleidden het leesuur. Om de leerlingen te
stimuleren, pakten zij in dat uur zelf ook een boek.
Uit onderzoek is bekend dat gelezen informatie beter beklijft als deze ook verwerkt wordt. De
school ontwikkelde daarom verwerkings- en verdiepingsopdrachten. Alle opdrachten zijn kort
en krachtig en kunnen individueel of in groepjes worden gedaan. Voorbeelden zijn: ‘schrijf een
boze mail aan de hoofdpersoon’, ‘teken een andere kaft’, ‘verzamel moeilijke woorden’, ‘doe een
boektalk’ of ‘geef je boek een cijfer en motiveer dit’. Door deze opdrachten wordt de informatie
verwerkt en in het geheugen opgeslagen, waarmee leerlingen hun achtergrondkennis vergroten.
De onderzoeksresultaten: leesvorderingen gemeten
De vraag was of het extra lezen en de verwerkingsopdrachten de leesvaardigheid verbeteren.
CSG Reggesteyn was op zoek naar een eenvoudig en betaalbaar instrument om dat te meten.
De meest bekende toetsen die in Nederland beschikbaar zijn, bleken erg duur om te af te nemen.
De school testte daarom twee andere toetsen: een hardop-leestoets en een toets die leerlingen
stil voor zichzelf lezen, de maze-toets. Beide toetsen bleken geschikt om de leesontwikkeling van
leerlingen op individueel, klas- en schoolniveau in kaart brengen.
De toetsen werden gedurende twee schooljaren afgenomen bij 11 brugklassen in de verschillende
leerwegen. Tussen de begin- en eindmeting was een leerwinst waar te nemen. Wel verschilde deze
per stroom. Vmbo-leerlingen konden aan het begin van het schooljaar gemiddeld 129 woorden
per minuut lezen. Na 25 weken lazen ze er 141, 12 woorden meer. Gymnasiumleerlingen lazen
in dezelfde tekst bij de start gemiddeld 169 woorden per minuut. Na 25 weken lazen zij er
nauwelijks méér, slechts 2 woorden extra per minuut. Bij een tweede tekst deed dezelfde trend
zich voor: een stijging van 19 woorden per minuut voor vmbo-leerlingen, terwijl gymnasiasten na
25 weken gemiddeld zelfs een woord minder lazen per minuut.
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Gymnasiumleerlingen lazen dus meer woorden bij aanvang maar boekten amper vooruitgang,
terwijl de vmbo-leerlingen een duidelijke leerwinst realiseerden. Wel scoorden alle leerlingen
gedurende het schooljaar beter op de schaal die het vloeiend en vlot lezen meet, bij beide
teksten. Naarmate het project vorderde, lieten de toetsresultaten op alle niveaus een groei in
leesvaardigheid zien. En waar niemand van tevoren aan had gedacht: alle leerlingen werden
rustiger van het lezen, zo was de ervaring van de docenten.
De hardop-leestoets bleek vrij arbeidsintensief. Docenten moesten worden vrijgeroosterd om
de toets af te nemen. Dat is lastig te realiseren zonder dat het ten koste van lestijd gaat, zo stelt
de school. Het voordeel van de hardop-leestoets is dat de docent de leerling hoort lezen en dus
specifiekere informatie krijgt over de leesvaardigheid. De maze-toets is een leestempotoets die
leerlingen individueel doen. Omdat ze de toets zelf in stilte lezen, is de toets klassikaal af te
nemen en verloopt de afname dus sneller. In het vervolg zet CSG Reggesteyn de maze-toets in
als signaleringsinstrument. Bij de leerlingen die op deze toets zwak scoren, kan vervolgens de
hardop-leestoets worden afgenomen om meer diagnostische informatie te krijgen. Met deze
informatie kan de docent de leerling tijdens het leesuur gericht ondersteunen.
Niet alle leerlingen zijn zomaar enthousiast te krijgen om een uur te lezen. De leerlingen
van Reggesteyn brachten eerst hun interesses in kaart en zochten daar leesmateriaal bij. De
mediathecaris vervulde daarbij een sleutelrol. Zij had veel feeling met leerlingen en kon
overtuigend boeken ‘promoten’. Door de leerlingen vrij te laten in hun boekkeuze en ze
tegelijkertijd goed te begeleiden bij het vinden van het juiste boek, werd hun leesplezier en
daarmee hun leesmotivatie vergroot. Leerlingen lazen actiever en maakten veel leeskilometers. Zo
nam hun leesvaardigheid toe.
eyeopener

Vergroot de leesmotivatie door leerlingen vrij te laten
in hun boekkeuze en hen goed te begeleiden

Een belangrijke voorwaarde voor succes is dat leerlingen eenvoudig toegang tot boeken hebben.
Het is dus van belang om te investeren in de mediatheek en in samenwerking met de openbare
bibliotheek. Naast een goede mediathecaris kunnen ook andere mensen in de school het
enthousiasme voor lezen bij leerlingen vergroten, zo ondervond CSG Reggesteyn. Op de locaties
waar de locatieleider meer betrokken was bij de inrichting van het leesuur, bleken docenten en
leerlingen gemotiveerder voor het leesproject. Betrokkenheid van de schoolleiding leek ook een
bevorderende factor te zijn. De school merkte dat het inzetten van docenten die geen affiniteit
met lezen hebben, een negatief effect heeft op de resultaten, evenals het wisselen van begeleiders.
eyeopener

Zet docenten in die affiniteit hebben met lezen en
voorkom wisselingen in de begeleiding

Net als het Corlaer College ontdekte CSG Reggesteyn dat het belemmerend kan werken als niet
alle docenten op vergelijkbare wijze invulling geven aan het leesonderwijs. CSG Reggesteyn
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maakte structureel tijd vrij voor het leesuur. Docenten zagen het nut van het leesuur in, maar
benadrukten dat de doelen nog duidelijker op schoolniveau geformuleerd hadden mogen worden.
Binnen het leesuur verschilde de verdeling tussen de leestijd en de verwerkingstijd per docent.
Afstemming van de invulling op school- of locatieniveau kan het leesuur effectiever maken.
eyeopener

Zorg voor een eenduidige invulling van het leesonderwijs

Producten
• E
 indrapportage SLOA-project ‘Toetsen van Vloeiend Lezen in het VO’
• Drie-minuten-leestoetsen voor het eerste jaar vo (geschikt voor vmbobasisberoepsgericht tot en met gymnasium), inclusief docentenhandleiding
Contactpersoon
Dhr. G. Blaak, staflid onderwijs en kwaliteit, g.blaak@reggesteyn.nl

3.3	Opbrengst taalonderwijs (Comenius Lyceum Amsterdam)
Net als het Corlaer College en CSG Reggesteyn hebben veertien vo-scholen in Amsterdam
gewerkt aan betere taalvaardigheid van leerlingen. Het betreft een langlopend onderzoekstraject
samen met de Universiteit van Amsterdam. In het traject worden alle leerlingen aan het begin
en einde van leerjaar 1 alsmede in klas 2 en 3 getest op hun taalvaardigheid. Ook worden de
taalinterventies geëvalueerd die de scholen naast de reguliere lessen hanteren. Voor de scholen in
Amsterdam-West vormden de taalproblemen en relatief slechte prestaties op taal een belangrijke
aanleiding om onder projectleiding van het Comenius Lyceum Amsterdam de handen ineen te
slaan. Ze vroegen zich af:
•
•

 oe kan de taalvaardigheid van leerlingen worden verbeterd?
H
Welke methodes werken?

Het project loopt na het einde van de SLOA-regeling nog ten minste twee jaar door en wordt
afgsloten met een definitief verslag.
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De vernieuwing: taalprestaties verbeteren
Alle scholen hebben de opdracht de taalvaardigheid van leerlingen te vergroten. Op het
merendeel van deze veertien scholen presteren leerlingen daarbij zowel op leesvaardigheid als
woordenschat onder het landelijk gemiddelde. Dat is geen uitzondering: bij onderbouwleerlingen
in alle leerwegen in Amsterdam-West ligt het niveau van begrijpend lezen en woordenschat
meestal onder de norm van het taaltoetspakket Diataal.
De veertien scholen in dit project hebben eerst inzicht verworven in de taalvaardigheid van hun
leerlingen; een voorwaarde om beter zicht te krijgen op de factoren die deze taalvaardigheid
positief kunnen beïnvloeden. Vervolgens probeerden ze op verschillende manieren de
taalprestaties van hun leerlingen te verbeteren: door invoering van taalgericht vakonderwijs,
door actieonderzoek in de klas, door deskundigheidsbevordering van docenten op uiteenlopende
gebieden, door inzet van specifieke didactische aanpakken en leermiddelen en door extra lessen.
Leerlingen werden op verschillende momenten getoetst met de tekstbegriptoets Diatekst en de
woordenschattoets Diawoord (zie www.diataal.nl).
De onderzoeksresultaten: taalvaardigheid en leskwaliteit
Het onderzoek bracht de ontwikkelingen in taalvaardigheid van de leerlingen in kaart. De
leerlingen van het praktijkonderwijs en vmbo in Amsterdam-West behaalden aan het eind van
de derde klas min of meer het begrijpendleesniveau dat aan het begin van de brugklas vereist
is. De ontwikkeling van het begrijpend leesniveau in de eerste drie leerjaren bleek ook minder
goed te verlopen dan mocht worden verwacht. Wel behaalden deze leerlingen het vereiste
woordenschatniveau aan het eind van de tweede klas.
De leerlingen van hogere onderwijsniveaus haalden de normen voor begrijpend lezen en
woordenschat over het algemeen evenmin. Het verschil tussen de leerjaren was ook hier vaak
ongeveer de helft van de verwachte groei, enkele uitzonderingen daargelaten. Op havo-, havo/
vwo- en vwo-niveau was de groei in begrijpend lezen in de brugklas aanzienlijk, maar stagneerde
daarna: het verschil tussen het eind van de brugklas en het eind van de derde klas was miniem.
De onderzoekers denken dat dit komt door het ontbreken van remediëring in het tweede en
derde leerjaar en de afnemende aandacht voor begrijpend lezen vergeleken met de brugklas. De
groei in woordenschatniveau was groter. De leerlingen van vwo-niveau haalden aan het eind van
de tweede klas zelfs de norm.
De verschillen in taalvaardigheid waren te verklaren uit achtergrondkenmerken van de leerlingen
en hun ouders (opleidingsniveau, geboorteland en de taal die thuis gesproken wordt). Maar er
bleken geen significante verschillen in woordenschat- en begrijpendleesniveau tussen jongens en
meisjes en ook niet tussen leerlingen met of zonder dyslexie.
De veertien scholen gingen verschillend om met remediëring en dit bleek tot verschillende
resultaten te leiden. Op scholen die remediëring toepasten in de brugklas, was het percentage
probleemlezers en zwakke lezers aan het eind van het jaar lager. Op scholen die ook de
ondergemiddelde lezers meenamen in de remediëring, boekten deze leerlingen een grotere
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vooruitgang dan de ondergemiddelde lezers van scholen waar dit niet gebeurde. Op die scholen
bleef de taalvaardigheid van de ondergemiddelde lezers vergelijkbaar of behoorden ze aan het
eind van het jaar zelfs tot de groep zwakke lezers, landelijk gezien.
eyeopener

Neem niet alleen zwakke lezers mee in de remediëring,
maar ook ondergemiddelde lezers

Omdat veel factoren een rol speelden, bleek het lastig de veertien scholen onderling te vergelijken.
De scholen gebruikten verschillende methoden Nederlands en ook het aantal lesminuten
Nederlands verschilde sterk. Dit zagen de onderzoekers echter niet terug in de resultaten:
leerlingen van verschillende scholen scoorden vergelijkbaar. De onderzoekers concluderen
daarom dat het erop lijkt dat het simpelweg vergroten van het aantal lesminuten Nederlands niet
per definitie leidt tot een verhoogde taalvaardigheid. De resultaten laten volgens hen zien dat het
noodzakelijk is om te kijken naar de kwaliteit van de lessen Nederlands en naar het pedagogischdidactisch handelen van de docent.
De onderzoekers namen daarom de lessen onder de loep. Docenten Nederlands vulden een
vragenlijst in over de invulling van het taalonderwijs in hun lessen. Daaruit bleek dat die
invulling nog weinig kenmerken vertoonde van wat er wetenschappelijk bekend is over effectief
taalonderwijs. De onderzoekers hebben de scholen voorzien van aanwijzingen uit de literatuur
over goed leesonderwijs, en de scholen hebben deze toegepast. Een opbrengst van dit project is
dus inzicht in de aanpassingen die docenten in hun didactisch handelen moeten aanbrengen om
de kwaliteit van hun taaldidactiek te vergroten. Voor de docenten Nederlands en de docenten
van andere vakken is op basis hiervan een hand-out samengesteld met tips voor het lees- en
woordenschatonderwijs. Die hand-out is ook beschikbaar voor andere scholen. De belangrijkste
aspecten noemen we hier:
•

 eef onderwijs dat op de inhoud is gericht en bed het leren van grammatica en
G
spelling hierin in, gebruik een grote verscheidenheid aan teksten en laat leerlingen
ook zelf teksten kiezen.

Laat leerlingen betekenisvolle schrijftaken uitvoeren (bijvoorbeeld een sollicitatiebrief schrijven)
in plaats van geïsoleerde speloefeningen (bijvoorbeeld werkwoordspelling). Gebruik informatieve
teksten met een hoge informatiedichtheid, ook uit andere methodes, bijvoorbeeld voor biologie,
geschiedenis of aardrijkskunde. Door verschillende soorten teksten te gebruiken, niet alleen bij
leesvaardigheid, maar ook voor schrijfvaardigheid, leren leerlingen de specifieke eigenschappen
van een tekst ontdekken: informatief, beschouwend, activerend, verhalend.
De leesmotivatie van leerlingen groeit niet alleen als de docent ‘echte’ teksten gebruikt, maar ook
als leerlingen zelf de teksten mogen kiezen. Dit is in lijn met de ervaring van CSG Reggesteyn.
Als leerlingen bijvoorbeeld een tekst mogen kiezen van een ander vak waar ze een proefwerk
over krijgen, zullen ze gemotiveerder zijn om die tekst te lezen. Begeleiding in de keuze kan
geschieden door leerlingen een beperkt aanbod te geven: ‘kies uit deze vier teksten’ of ‘kies een
tekst uit dit boek’.
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•

 aat leerlingen regelmatig in tweetallen/groepjes lezen, zet leerlingen met een
L
verschillend leesniveau bij elkaar en differentieer in de begeleiding.

Leerlingen samen laten lezen, is leerzaam en vergroot hun motivatie. Zorg voor gedeelde
verantwoordelijkheid; geef elke leerling een rol of een deeltaak (zoals een samenvatting schrijven
of de betekenis van moeilijke woorden opzoeken), zodat iedereen meedoet. De minder vaardige
lezers kunnen veel leren van de betere lezers. Differentieer door verschillende soorten teksten en
opdrachten van verschillende moeilijkheidsgraad te gebruiken, maar pas de instructie aan op het
leesniveau van de leerling.
eyeopener

In de literatuur zijn veel aanwijzingen te vinden voor goed leesonderwijs.
Bijvoorbeeld als het gaat om activiteiten in de klas, kenmerken
van het lezen in tweetallen/groepjes, kenmerken van het klassikale
leesonderwijs, manieren van differentiatie, diverse teksten en tekstkeuze

Producten
• E
 indrapportage SLOA-project ‘Opbrengst Taalonderwijs Amsterdam West
(OTAW)’
• Hand-out met didactische tips voor het taalonderwijs
Contactpersoon
Dhr. K. Buijtelaar, rector, k.buijtelaar@comeniuslyceum.nl

Ook het Atlas College richtte zich in een zijn twee SLOA-projecten op het verbeteren van
de leesvaardigheid van leerlingen. In het project ‘R&D Leesdidactiek’ deden docenten
Nederlands onderzoek naar verschillende didactische interventies. Uit een van de onderzoeken
bleek bijvoorbeeld dat lessen in leesvaardigheid volgens de didactiek van ‘observerend leren’
een positief effect hebben op de prestaties van leerlingen. Een ander onderzoek bracht in kaart
hoe docenten bij andere vakken dan Nederlands met teksten en lezen omgaan en weer een
ander inventariseerde de voorkeuren van vmbo-leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg
ten aanzien van fictie-onderwijs. Omdat het bevorderen van een onderzoekende houding en
onderzoeksvaardigheden bij docenten in het project een belangrijke rol speelde, is een uitgebreide
beschrijving van het project en de opbrengsten opgenomen in de derde publicatie uit deze serie:
‘Professionele leraren’.
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3.4 Tot besluit
De beschreven projecten laten zien dat het mogelijk is om ook in het voortgezet onderwijs de
taal- en rekentalenten van leerlingen verder te ontwikkelen. Het begint op alle scholen met
bewust tijd vrijmaken om te werken aan de basisvaardigheden, en daar ook docenten voor vrij
roosteren. Daar waar concrete resultaten werden geboekt, was de hele school bij het project
betrokken. Succesfactoren bleken het bewustzijn van het belang van taal in de hele school,
schoolbrede afspraken, docenten die er in alle vakken op attent zijn en een eenduidige invulling
van het specifieke beleid. De hier genoemde scholen volgden de vorderingen van hun leerlingen
goed. Niet alleen zwakke lezers, maar ook ondergemiddelde lezers bleken baat te hebben bij
remediëring. Begeleiding door een enthousiaste docent of mediatheekmedewerker was goed
voor de leesmotivatie van de leerlingen. Ook iets lezen dat echt relevant is, werkte motiverend.
Het lezen van een zelfgekozen tekst vergrootte daarnaast ook nog eens het leerplezier. Dus:
je zelfgekozen boek samen lezen, in de klas, met een docent die dan ook een boek leest, of in
tweetallen samen met een medeleerling, dát motiveert.
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4.	Aansluiten bij leerlingen
en hun diverse talenten
Inspelen op verschillen tussen leerlingen is een van de lastigste opgaven waar
scholen voor staan. In diverse SLOA-projecten gingen scholen de uitdaging aan om
onderwijs op maat te bieden.

Leerlingen verschillen van elkaar in mogelijkheden, kennis, vaardigheden en attituden, in
belangstelling voor de leerstof en in motivatie voor leren en school in het algemeen. Een van
de moeilijkste opdrachten voor leraren en scholen is zó op deze verschillen in te spelen, dat
leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat vraagt om adequate vormen van differentiatie.
In het Nederlandse onderwijssysteem is gekozen voor externe differentiatie: aan het eind van de
basisschool wordt voor elke leerling vastgesteld welk schooltype qua niveau het meest passend is.
Op veel scholen worden eersteklassers geplaatst in een klas die qua niveau min of meer homogeen
is. Dat is vroeg in vergelijking met landen om ons heen. Sommige scholen kiezen ervoor
leerlingen langer bij elkaar te houden. Dan zijn vormen van differentiatie binnen de klas nodig,
of groeperingsvormen waarbij leerlingen soms samen les krijgen en soms in niveauklassen uiteen
gaan. Maar ook in een enkelvoudige vmbo-, havo- of vwo-klas kunnen niveau en tempo van
leerlingen sterk uiteenlopen.
Op de vraag welke vorm van differentiatie het beste is, bestaat geen eenduidig antwoord. Dat
komt om te beginnen doordat verschillende differentiatievormen niet voor alle leerlingen
even geschikt zijn. Divergente differentiatie, waarbij gewerkt wordt in homogene klassen of
niveaugroepen, lijkt vooral gunstig te zijn voor goed presterende leerlingen. Hier wordt zo
veel mogelijk aangesloten bij de individuele leerbehoeften en -niveaus van de leerlingen in
de groep. Het risico bestaat dat hierdoor de verschillen tussen leerlingen nog groter worden.
Zwakkere leerlingen lijken juist meer gebaat bij convergente differentiatie, waar het behalen
van minimumdoelen voor de hele groep voorop staat. Heterogene groepen worden in principe
bij elkaar gehouden en krijgen gezamenlijk instructie over de te beheersen leerstof. Zwakkere
leerlingen worden vervolgens geholpen met extra instructie, terwijl kinderen die deze stof al
beheersen, zich verder kunnen verdiepen in het onderwerp.
Een andere reden waarom het niet gemakkelijk is een ‘beste’ vorm van differentiatie aan te
wijzen, is dat differentiatievormen op verschillende gebieden verschillend kunnen uitwerken.
Werken in sterk homogene groepen is misschien gunstig voor de cognitieve prestaties van de
betere leerlingen, maar heeft wellicht ongunstige gevolgen voor de sociale ontwikkeling en
motivatie van leerlingen. Tot slot hangen effecten van differentiatie ook af van de vaardigheden
van de docent. In heterogene groepen kunnen leerlingen in principe van en met elkaar leren,
maar dit stelt hoge eisen aan de docenten, die instructie en begeleiding moeten laten aansluiten
bij de uiteenlopende behoeften van de leerlingen in de groep.
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Er is in het Nederlandse onderwijs veel aandacht voor het ondersteunen van zogeheten
risicoleerlingen, diegenen die in vergelijking tot de leeftijdsgroep zwak presteren of achterblijven.
Daarnaast is er in toenemende mate aandacht voor de beste presteerders, diegenen die excelleren,
talentvol of hoogbegaafd zijn. Ook wordt er steeds meer gewezen op het feit dat leerlingen niet
altijd over de hele linie zwak of sterk zijn. In het voorgaande lag de nadruk sterk op verschillen
tussen leerlingen in cognitief niveau. Leerlingen verschillen echter ook in interesse, leerstijl en
motivatie voor leren en school. Voor het omgaan met dergelijke verschillen zijn nog minder
eenduidige oplossingen beschikbaar.
Het vinden van geschikte vormen van differentiatie is een vraagstuk dat op veel scholen leeft.
In dit hoofdstuk zien we verschillende manieren om te differentiëren en oog te hebben voor
verschillen in ‘leerbehoeften’ binnen één groep leerlingen. De projecten die in dit hoofdstuk aan
bod komen, richtten zich op het bieden van onderwijs op maat. Ze probeerden recht te doen aan
cognitieve verschillen in een klas, verschillen tussen jongens en meisjes, uitdaging te bieden aan
onderpresterende en hoogbegaafde leerlingen en zelfs geheel ‘gepersonaliseerd’ leren te realiseren.

4.1	Oog voor elke leerling (Atlas College)
Vijf scholen van de scholengroep Atlas College hebben zich gericht op planmatige differentiatie
in de lessen. De bedoeling was dat docenten beter zouden leren inspelen op de cognitieve
verschillen tussen leerlingen in een klas, om zo de resultaten van leerlingen te verbeteren.
Centraal stond de vraag :
•	Draagt planmatige differentiatie bij aan het verhogen van het onderwijsrendement?
Daarnaast is onderzocht hoe (sterke en zwakke) leerlingen het gedifferentieerde onderwijs
waardeerden, wat de voorwaarden zijn voor differentiatie in heterogene klassen en wat het project
bijdroeg aan het gevoel van bekwaamheid van leraren om onderwijs op maat te bieden.
De vernieuwing: gedifferentieerde lessen
De vijf Atlasscholen plaatsen de meeste leerlingen in jaar 1 en 2 in gemengde, licht-heterogene
klassen (vmbo-basis/vmbo-kader, mavo/havo). De gedachte achter deze ‘dakpanklassen’ is dat
ze tijd bieden om de capaciteiten van de leerlingen te leren kennen, terwijl de leerlingen de
mogelijkheid krijgen om te leren en presteren op het hoogst haalbare niveau. De meeste docenten
geven in dakpanklassen echter klassikaal les op één gemiddeld niveau. In dit project bekwaamde
een aantal docenten zich in ‘planmatig differentiëren’. Dit houdt in dat de differentiatie
plaatsvindt volgens een vooraf gekozen plan en niet alleen op basis van intuïtie. Planmatige
differentiatie begint met het formuleren van leerdoelen voor een afgebakende lessenreeks en
vervolgt met lessen, diagnosemomenten en instructie of leerstof die de leerling nodig heeft om de
leerdoelen te bereiken.
In twee achtereenvolgende jaren verdiepte een groep van respectievelijk zeven en negen
docenten zich met hun schoolleiders en een onderzoeker van de Universiteit van Amsterdam in
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verschillende differentiatiemodellen en formats voor het maken van leerdoelen, toetsanalyses
en groepsplannen. De docenten ontwikkelden vervolgens leerdoelen, lesmaterialen, toetsen,
instructieplannen en dergelijke voor hun eigen vak. Ze kregen veel vrijheid bij de uitwerking
van hun aanpak. Daarna voerden ze in een van hun klassen een lessenreeks uit waarin ze
gedifferentieerd lesgaven. De leraren werden hiervoor in beide jaren twee vaste uren per week
uitgeroosterd.
De onderzoeksresultaten: duidelijkheid en uitdaging
De groep leerlingen die de gedifferentieerde lessen volgde, werd vergeleken met een controlegroep
die reguliere lessen kreeg. Voor elke groep werd een voor- en een nameting uitgevoerd. Hiertoe
maakten leerlingen toetsen en vulden vragenlijsten in. Behalve naar het onderwijsrendement is
ook gekeken hoe duidelijk en uitdagend de leerlingen de lessen vonden. Bovendien werd gevraagd
naar hun vertrouwen in eigen kunnen, gerichtheid op leren, en het belang dat ze hechten aan
toetsen en niveaubepaling. De docenten vulden een vragenlijst in die in kaart bracht wat zij
vinden van differentiëren en hoe ze aankijken tegen hun eigen manier van lesgeven (uitleg
geven, gebruik van werkvormen) en hun eigen bekwaamheid (self-efficacy). Dit is zowel voor
als na de experimentele lessen in kaart gebracht. In het tweede jaar zijn de docenten bovendien
geïnterviewd over hun ervaringen met gedifferentieerd lesgeven.
Uit het onderzoek bleek dat de leerlingen in de experimentele (differentiatie)groep op drie van de
elf toetsen (alle drie natuurkundetoetsen) beter scoorden dan de controlegroep. Hun vertrouwen
in eigen kunnen, hun leertaakgerichtheid en de mate waarin zij het belang inzagen van toetsen
en niveaubepaling, waren niet toegenomen. Wel oordeelden de leerlingen in de experimentele
klassen positiever over de duidelijkheid van de docent en over de uitdaging die de docent
bood. Zwakkere leerlingen leken meer aan de nieuwe aanpak te moeten wennen. Volgens de
docenten vonden zij het soms niet leuk dat ze de stof moesten herhalen, terwijl anderen dat niet
hoefden. Vaak ging dat over wanneer de leerlingen merkten dat ze veel aandacht van de docent
kregen. Verder had het werken in twee groepen invloed op de houding van sommige leerlingen.
Een aantal docenten vertelde dat een plek in de ‘zwakkere’ groep kon leiden tot een negatieve
houding, zoals tevreden zijn met een vijf, of niet aan het werk gaan. Het tegenovergestelde kwam
echter ook voor: een leerling werd dan juist ambitieus omdat hij naar de ‘betere’ groep wilde. De
sterkere leerlingen reageerden volgens de docenten positief. Zij vonden het prettig om zelfstandig
te mogen werken, voelden zich uitgedaagd en wilden graag op het hogere niveau werken.
eyeopener

Let erop dat gedifferentieerd werken door zwakke en sterke leerlingen
verschillend ervaren wordt. Zwakkere leerlingen kunnen het gevoel krijgen
dat zij minder zijn, terwijl sterkere leerlingen zich erdoor uitgedaagd voelen

Alle docenten voelden zich aan het eind van het project bekwamer in het oog hebben voor
individuele leerlingen. Ze keken naar eigen zeggen bewuster welke hulp of aandacht een leerling
nodig had en wat hij wel en niet zou aankunnen. Vooral de onzekere leerlingen zagen ze nu beter.
Goed gedifferentieerd werken vraagt volgens de docenten om een planmatige aanpak en creatief
nadenken over je lessen en je lesmateriaal. Ook moet je niet denken dat je het zomaar even
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invoert: het organiseren kostte veel tijd en energie. Lesmateriaal voor verdieping en herhaling
maken, is tijdrovend, maar het internet heeft veel te bieden (zie ook hoofdstuk 6). Het bleek heel
belangrijk dat de leerlingen een goede uitleg kregen van het doel van gedifferentieerd werken
en de bijbehorende aanpak. De leerdoelen moeten niet alleen voor de docent helder zijn, maar
ook voor de leerlingen. Dan hebben ze meer overzicht over de stof, zodat ze zelf kunnen nagaan
hoe ver ze zijn of met welke stof ze verder kunnen. Dit heeft ook gevolgen voor de band tussen
docent en leerling: “Het komt niet alleen van de docent, je doet het echt samen nu, het komt van twee
kanten.”
eyeopener

• G
 oed gedifferentieerd werken vraagt om een planmatige aanpak
• Bij gedifferentieerd werken is het van belang dat de docent de leerdoelen
duidelijk maakt, en ook het doel en de aanpak van het gedifferentieerd
werken zelf uitlegt

Docenten werden enthousiast door deze manier van lesgeven, ook als de resultaten niet
significant beter bleken dan in de controlegroep. Sommigen gaven aan dat er meer rust in de
klas kwam en er minder problemen waren met het klassenmanagement. Het planmatig handelen
voelde soms wel wat vreemd aan. Een docent vond dat hij soms wat ‘machinaal’ aan het werk
was, omdat hij normaal gesproken iedereen intuïtief op het juiste niveau helpt. Onderwerpen
waarin de docenten zich naar eigen zeggen nog verder moeten bekwamen, zijn: explicieter werken
met leerdoelen, gerichter de administratie rondom het gedifferentieerd werken doen, planmatig
werken, de logistiek van het werken in groepjes onder de knie krijgen en de leerlingen mee krijgen
die niet gedifferentieerd willen werken.

Product
• Eindrapportage SLOA-project ‘Oog voor elke leerling’
Contactpersoon
Mw. M. de Boer, onderwijskundig stafmedewerker, m.deboer@atlascollege.nl
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4.2	
Beter inspelen op de jongens- en meisjesachtige
leerstijl (O.R.S. Lek en Linge)
O.R.S. Lek en Linge in Culemborg merkte net als veel andere scholen in Nederland dat jongens
het in vergelijking met meisjes steeds minder goed doen op school. Relatief veel jongens stromen
af naar lagere niveaus en de schooluitval onder jongens is hoger dan die onder meisjes. De school
wilde meer te weten te komen over de oorzaak hiervan, en over de individuele factoren die maken
dat de ene jongen wel onderpresteert en de andere niet. Vermoed werd dat leerstijl hier een rol
speelt. De onderzoeksvragen van dit project luidden:
•
Hangt het onderpresteren van leerlingen samen met kenmerken van hun leerstijl?
•	Leiden onderwijsaanpassingen die inspelen op de behoeften en voorkeuren van leerlingen
tot een vermindering van het onderpresteren?
De vernieuwing: jongensachtige en meisjesachtige leerstijlen
Externe onderzoekers hielpen O.R.S. Lek en Linge de leerstijl van de leerlingen te bepalen en
te typeren als ‘jongensachtig’ of ‘meisjesachtig’. Docenten verdiepten zich in de kenmerken
van beide leerstijlen en pasten hun handelingsrepertoire erop aan. Docenten ontwikkelden zelf
(aanvullend) lesmateriaal om op de verschillende leerstijlen in te spelen. Naast bestaande stapvoor-stap-opdrachten maakten ze bijvoorbeeld nieuwe trial-and-error-opdrachten.
De onderzoeksresultaten: systematiseren versus empathiseren
De leerstijl van de leerling werd vastgesteld met behulp van een door de externe onderzoekers zelf
ontwikkelde vragenlijst, de Jongens-Meisjes-Achtige Leerstijlen Lijst (JMALL). Door middel van
acht vragen worden vier jongens/meisjes-dichotomieën getest: (1) trial-and-error-leren tegenover
stap-voor-stap-leren, (2) competitie tegenover coöperatie, (3) uitdaging tegenover veiligheid en (4)
directe feedback tegenover wat-vind-je-er-zelf-van?-feedback. Daarbij wordt het eerste steeds als
jongensachtig en het tweede als meisjesachtig aangemerkt. Er wordt gesproken van jongens- en
meisjesachtig, omdat ook meisjes een jongensachtige leerstijl kunnen hebben, en andersom.
Leerlingen vulden daarnaast vragenlijsten in over onder andere hun motivatie en sociale
ontwikkeling, en om hun empathy quotient (EQ) en systemizing quotient (SQ) vast te stellen. EQ
betreft het vermogen met anderen mee te leven, voor anderen te zorgen en de mate waarin je het
perspectief van een ander kunt begrijpen. SQ gaat over de behoefte om systemen te analyseren,
begrijpen en voorspellen.
Ook de docent-onderzoekers namen bij de leerlingen vragenlijsten af. De resultaten hiervan
werden teruggekoppeld aan de docenten. Deze vragenlijsten gingen over de voorkeuren van
leerlingen als het gaat om werkvormen en om samenwerken versus alleen werken. We bespreken
hier de meest opvallende bevindingen uit de vragenlijsten van zowel de externe als de docentonderzoekers.
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Er werden diverse verschillen tussen meisjes en jongens gevonden. Jongens scoorden gemiddeld
hoger op SQ en lager op EQ dan meisjes. Bij de meeste sociale maten waren de scores van
meisjes hoger dan die van jongens. Dit komt overeen met het algemene beeld dat meisjes
voorlopen in de sociale ontwikkeling. De leerstijlen bleken inderdaad ook een voorspeller voor
schoolprestaties, maar er was geen eenduidige relatie tussen leerstijl en prestaties. Leerlingen met
een meisjesachtige leerstijl waren beter in de taalvakken en leerlingen met een jongensachtige
leerstijl beter in de exacte vakken.
eyeopener

Leerstijlen (jongensachtig versus meisjesachtig) hangen samen met
schoolprestaties, maar niet op een eenduidige manier; leerlingen met een
meisjesachtige leerstijl zijn beter in de taalvakken en leerlingen met een
jongensachtige leerstijl beter in de exacte vakken

Tussen leerstijl en leervoorkeur bleken ook relaties te bestaan. Leerlingen met een jongensachtige
leerstijl gaven aan liever alleen te werken, terwijl leerlingen met een meisjesachtige leerstijl
liever samenwerken. Leerlingen met een meisjesachtige leerstijl zeiden het meest te leren van
een gestructureerde stap-voor-stap-aanpak, terwijl leerlingen met een jongensachtige leerstijl
aangaven meer te leren wanneer ze zelf aan de slag kunnen gaan. De voorkeuren van de
leerlingen die in het onderzoek naar voren kwamen, waren vaak in overeenstemming met de
literatuur, maar niet met de verwachtingen van de docenten. Zo veronderstelden docenten
juist dat leerlingen met een jongensachtige leerstijl graag samenwerken en dachten ze dat alle
leerlingen het meest leren via een gestructureerde stap-voor-stap-aanpak. Een discrepantie tussen
de voorkeuren en behoeftes van leerlingen en de verwachtingen die docenten hiervan hebben,
kan ertoe leiden dat niet alle leerlingen binnen het onderwijs optimaal bediend worden. De
onderzoekers concluderen voorzichtig dat onderpresteren van leerlingen hiermee zou kunnen
samenhangen.
eyeopener

Er kan een discrepantie zijn tussen de leervoorkeuren van leerlingen
(bijvoorbeeld voor samenwerken of voor een stap-voor-stap aanpak) en de
veronderstellingen van docenten daarover

Het vergroten van hun pedagogisch-didactisch palet hielp de docenten naar eigen zeggen om
beter in te spelen op de twee leerstijlen. Volgens de school is in de drie jaar dat het project liep
(waarvan twee jaar gesubsidieerd uit SLOA-middelen), de kennis van leerstijlen bij docenten
vergroot, en kregen ze inzicht in effectief docentengedrag voor jongensachtige onderpresteerders.
Door leerlingen met een jongensachtige leerstijl een hiërarchie aan te laten brengen in de
aanpakken die volgens de literatuur effectief zijn, is inzichtelijk gemaakt welke veranderingen
in docentgedrag met de grootste waarschijnlijkheid effect zullen hebben. Ten slotte heeft de
aandacht die binnen de school voor het onderwerp is ontstaan, ertoe bijgedragen dat ook
docenten die niet direct bij het onderzoek betrokken waren, zich in dit onderwerp hebben
verdiept.
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Producten
• E
 indrapportage SLOA-project ‘Beter inspelen op de jongens- en
meisjesachtige leerstijl’
• Instrument voor vaststellen van jongensachtige en meisjesachtige leerstijl:
Systemising and Empathizing Quotient, Baron-Cohen, 2003.
• Evaluatieve vragenlijsten
Contactpersoon
Dhr. J. van Rijn, directeur-bestuurder, JvanRijn@lekenlinge.nl

4.3	De onderprestatie te lijf (Bonaventuracollege)
Net als Lek en Linge richtte ook het Bonaventuracollege in Leiden zich in zijn SLOA-project
op onderpresteerders. Onderpresteerders zijn leerlingen die een discrepantie vertonen tussen
hun intellectuele capaciteiten en hun daadwerkelijke prestaties. Uit onderzoek blijkt dat het
niet voldoende is om deze groep op hun niveau aan te spreken. Vaak spelen ook faalangst,
perfectionisme, een negatief zelfconcept en/of gebrekkige motivatie een rol. De school koos
daarom voor een geïntegreerde aanpak waarbij niet alleen de competenties van docenten in
het omgaan met onderpresteerders werden versterkt, maar onderpresterende leerlingen ook
individuele begeleiding kregen van een tutor. De hoofdvraag van dit onderzoek is:
•

 an deze geïntegreerde aanpak (tutoraat en versterken van docentencompetenties) bij
K
leerlingen van twaalf tot veertien jaar de risico’s op onderpresteren terugdringen?

De vernieuwing: een tutor als interventie
In totaal 206 leerlingen van de afdelingen vwo, havo en vmbo-theoretische leerweg
werden gescreend op het risico voor onderpresteren. De meetinstrumenten voor de
screening zijn vastgesteld op basis van literatuurstudie en in overleg met het Centrum voor
Begaafdheidsonderzoek (CBO). Het Bonaventuracollege ontdekte een aanzienlijk aantal
leerlingen met risico’s voor onderpresteren. Het ging om 13,6 procent van de leerlingen, wat
aansluit bij de literatuur, waarin percentages tussen de 10 en 16 procent worden genoemd.
Na screening selecteerde de school 30 leerlingen met risico voor onderpresteren. Na een nader
onderzoek hebben 28 leerlingen individuele begeleiding aangeboden gekregen.
De kern van de aanpak werd gevormd door het tutoraat. Professioneel geschoolde tutoren
voerden regelmatig gesprekken met de geselecteerde tutorleerlingen. Deze tutoren zijn
docenten die een post-initiële opleiding ‘specialist in begaafdheid’ (ECHA) en een aanvullende
begeleidingsmodule hebben gevolgd. Uitgangspunt bij de gesprekken was dat de leerlingen
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zelf eigenaar van hun ontwikkeling zijn. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan hun
psychologische basisbehoeften (gevoel van competentie, autonomie en relatie). Leerlingen stelden
in overleg met de tutor ieder een eigen doel, dat aansloot bij hun specifieke leerbehoeften. Om de
gestelde doelen te bereiken, werd onder andere gebruik gemaakt van cognitieve gedragstraining
en leerstrategieëntraining. De tutoren gaven deze individuele begeleiding en zorgden ook voor het
versterken van de competenties van docenten op dit vlak. Zij organiseerden leerlingbesprekingen
en woonden die bij, en overlegden met de mentor en docenten over de tutorleerlingen. De
school organiseerde verder kennisdeling via onder andere leer(kennis)kringen, intervisie en
tussenschoolse visitatie. Ook werd een conferentie gehouden waar docenten in lezingen en
workshops kennis en ervaring met de aanpak konden opdoen.
De onderzoeksresultaten: risico op onderpresteren verminderen
Voor het evalueren van de aanpak zijn verschillende onderzoeksinstrumenten gebruikt. De
leerlingen vulden twee vragenlijsten in, die als voor- en nameting gebruikt zijn. Daarnaast vulden
de geselecteerde tutorleerlingen elke maand online een ‘zelfevaluatie’ in: hoe goed ging het in
de afgelopen maand met het contact met docenten en klasgenoten, met vorderingen in de klas
en in het algemeen? Ook vulden leerlingen tweemaal online een korte vragenlijst in over hun
tevredenheid over de begeleiding door de tutor. Elke tutor zorgde voor schriftelijke verslaglegging
van het tutoraat en beoordeelde zichzelf drie keer op ‘tutorcompententies’, zoals een open
houding, geduld, zichtbare betrokkenheid, oprechtheid en improvisatietalent. Ten slotte hebben
de tutoren over elke tutorleerling een evaluatie geschreven.
Omdat het Bonaventuracollege tevens inzette op versterking van docentcompetenties om
onderpresteren te verminderen, werden ook de docenten die lesgaven aan de geselecteerde
leerlingen, in het onderzoek betrokken. In de nulmeting is hen gevraagd naar mogelijke
kenmerken en oorzaken van onderpresteren, naar relevante docentcompetenties in dit verband
en naar hun ervaringen met onderpresteerders. Ook is deze docenten via zelfrapportage gevraagd
hoe zij met onderpresteerders omgaan, hoe competent zij zichzelf vinden op dit gebied en welke
(eventuele) leerbehoeften er bij hen leven.
Het onderzoek liet zien dat het risico op onderpresteren bij een geselecteerde groep leerlingen
aanzienlijk afneemt door een geïntegreerde aanpak van tutoraat in combinatie met een
interventie waardoor bij docenten meer oog krijgen voor onderpresteren. Bij de 28 geselecteerde
leerlingen waren de risicofactoren die bij aanvang waren gemeten, na de interventie met 50
procent gereduceerd. Uit interviews en zelfrapportages blijkt dat zij zich gelukkiger voelen en op
diverse gebieden beter functioneren. Om cognitief begaafde leerlingen blijvend uit te dagen, is
het nodig op school (aanvullend) maatwerk te bieden. Leerlingen gaven, in lijn met de literatuur,
aan dat ze daarbij de voorkeur geven aan taken die hun creativiteit prikkelen. Enkele leerlingen
zijn op basis van de aanpak gaan versnellen, door vakken te doen in een hogere leerlaag,
gecombineerd met een verrijkingsprogramma. Met één leerling is ervoor gekozen een klas over te
slaan.
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eyeopener

Individuele begeleiding met aandacht voor de psychologische
basisbehoeften (gevoel van competentie, autonomie en relatie) kan het risico
op onderpresteren substantieel verminderen

Docenten bleken aanvankelijk nauwelijks op de hoogte van kenmerken en oorzaken van
onderpresteren, en konden uit zichzelf geen leerpunten benoemen om hun competenties te
vergroten. Door het project kregen docenten meer inzicht in onderpresteren en ze ontwikkelden
competenties om daarmee om te gaan. Docenten werden zich bewust van de aanwezigheid van
onderpresteerders in hun lessen en kregen de overtuiging dat deze leerlingen baat hebben bij
een speciaal op hen toegespitste aanpak. Docenten benoemen de gesprekken over individuele
onderpresterende leerlingen en concrete situaties met anderen (tutoren en mentoren) als de
grootste bijdrage aan hun competentieontwikkeling.
eyeopener

Door met collega-docenten, mentoren en tutoren te praten over individuele
leerlingen en concrete situaties kunnen docenten competenter worden in
het omgaan met onderpresterende leerlingen en het toespitsen van hun
onderwijs op deze leerlingen

Door de individuele insteek van het project en de kwalitatieve manier van onderzoek doen, kreeg
de school veel informatie over individuele leerlingen en de uitwerking die de aanpak op hen had.
De profielen van de tutorleerlingen bleken allemaal verschillend en de interventies van de tutoren
sloten hierop aan. Algemene informatie over goed omgaan met onderpresteerders is dus moeilijk
te geven. De verslagen van de tutoren en de opbrengsten voor de individuele leerlingen laten
een grote verscheidenheid zien. In de onderzoeksrapportage zijn diverse cases te vinden die dit
illustreren.

Producten
•
•
•
•

 indrapportage SLOA-project ‘De Onderprestatie te Lijf’
E
Plan van Aanpak ‘De Onderprestatie te Lijf’
Protocol Tutoraat
Vragenlijsten bij het onderzoek

Contactpersoon
Dhr. P. Rhebergen, beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteit, p.rhebergen@
bonaventuracollege.nl
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Net als het Bonaventuracollege richtte SG Huizermaat in Huizen zich op cognitief
getalenteerde leerlingen met een risico op onderpresteren. Onder de noemer TalentHZM is
een onderwijsconcept voor meer- en hoogbegaafde leerlingen ontwikkeld. In dit project stond
de competentieontwikkeling van docenten centraal. De uitgebreide projectbeschrijving en
de opbrengsten zijn daarom opgenomen in de derde publicatie uit deze serie: ‘Professionele
leraren’.

4.4 	Meer motivatie door talentontwikkeling bij leerlingen in
de bovenbouw van het vwo (RSG Slingerbos/Levant)
RSG Slingerbos/Levant heeft als missie ‘binden, boeien, groeien’. Op basis daarvan wil de school
talentontwikkeling van leerlingen zoveel mogelijk stimuleren. Zij ziet talentontwikkeling en leren
als een persoonlijk proces, waarin rekening gehouden moet worden met individuele talenten en
manieren van leren. De centrale vraag in het SLOA-project luidde dan ook:
•

 oe kun je onderwijs dat talentontwikkeling stimuleert, vormgeven in de bovenbouw van
H
het vwo?

Om deze vraag te beantwoorden, heeft RSG Slingerbos/Levant een pilot gedaan waarin een
groep leerlingen een eigen leertraject vormgaf in samenspraak met een persoonlijke coach. De
verwachting was dat de combinatie van vrijheid, ruimte voor talentontwikkeling en begeleiding
van een coach zou zorgen voor aantrekkelijker onderwijs en daardoor voor meer gemotiveerde
leerlingen en hogere leeropbrengsten.
De vernieuwing: leren met talent
Aan de pilot deed een groep van zestien leerlingen mee, die zich aan het eind van de derde klas
zelf opgaven om gedurende drie jaar in samenspraak met een persoonlijke coach hun eigen
leertraject vorm te geven. Voor de zestien leerlingen waren er drie enthousiaste coaches. De
leerlingen werkten vanuit hun eigen interesses aan projecten op het gebied van sport, kunst, een
schoolvak of een ander studiegebied. De leerlingen kregen de mogelijkheid flexibel om te gaan
met het rooster en het jaarlagensysteem. De taak van de coach was om dit proces te monitoren
en waar nodig, in overleg met de leerling, vakdocenten en ouders, bij te sturen. Ook ICT had
een rol in het proces. Leerlingen en coaches kregen de beschikking over een laptop en konden
langs deze weg veel (digitaal) contact met elkaar houden. Zij mochten de laptop ook tijdens de
lessen gebruiken. Gedurende de drie jaar dat de pilot liep, werkten de leerlingen aan een digitaal
portfolio. Ook was er een wiki-omgeving om kennis te delen. Het idee was een community of
learners te creëren van leerlingen, coaches en (docent)onderzoekers die samen op zoek gingen
naar principes en mechanismen voor uitdagend, zinvol onderwijs.
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De onderzoeksresultaten: geloof in eigen kunnen
Voor het vaststellen van de opbrengsten van de pilot zijn vragenlijsten, interviews en
rondetafelgesprekken gebruikt. Leerlingen, coaches en vakdocenten uit 4, 5 en 6 vwo werden
bevraagd. Ook werkten de pilotleerlingen met learner reports waarin zij systematisch over
hun leerervaringen rapporteerden. Alle vwo-leerlingen uit de leerjaren 4, 5, en 6 vulden een
vragenlijst in die motivatie, zelfregulatievaardigheden, geloof in eigen kunnen en faalangst meet.
Het onderzoek werd uitgevoerd door vier docentonderzoekers onder begeleiding van een externe
onderzoeker.
Uit de vragenlijsten en interviews bleek dat leerlingen het ontwikkelen van hun interesses wel als
motiverend ervoeren, maar dat dit zich meestal niet vertaalde in meer motivatie voor schoolwerk.
De leerlingen vonden de vrijheid om een eigen leerweg uit te zetten prettig, maar maakten hier
slechts beperkt gebruik van. Leerlingen die in hun leertraject sport of kunst centraal stelden,
vonden deelname aan de pilot niet motiverend werken voor school. Als leerlingen aan de slag
gingen met een interesse op schoolgebied of rond een toekomstige studie, raakten ze wel meer
gemotiveerd voor hun schoolcarrière. Het meest succesvol waren projecten die direct te maken
hadden met schoolprestaties of het profielwerkstuk. De betrokken leerlingen verdiepten zich
dan in de vakinhoud en leerden beter plannen. Leerlingen bleken hun project vooral motiverend
te vinden als ze het resultaat ervan zagen in de vorm van een hoger cijfer. Dat was echter maar
zelden het geval. De meeste leerlingen zagen hun projecten hierdoor vooral als ‘extra’s’. Het
projectontwerp werkte dus niet zozeer motivatieverhogend, maar bood wel iets extra’s aan
(intrinsiek) gemotiveerde leerlingen.
eyeopener

• J e eigen talentontwikkeling vormgeven, trekt intrinsiek gemotiveerde
leerlingen aan, maar hoeft niet direct te leiden tot meer motivatie voor
school
• Leerlingprojecten die direct samenhangen met een toekomstige studie of
met schoolvakken, motiveren het meest, vooral als ze leiden tot zichtbaar
betere schoolresultaten

De school ziet wel een indirecte invloed van de pilot op talentontwikkeling en beter presteren.
De leerlingen die aan de pilot meededen, hadden meer geloof in eigen kunnen en minder last
van faalangst dan de reguliere leerlingen op het vwo. Geloof in eigen kunnen is volgens de
school essentieel voor het verbeteren van prestaties. Ook kregen de leerlingen door de intensieve
begeleiding van de coaches meer zelfinzicht in de werking van motivatie, hun eigen talenten, hun
manier van leren, planning en organisatie, communicatie en samenwerking. Aan het eind van
het traject vonden bijna alle leerlingen dat ze iets hadden geleerd over hoe ze leren en hoe ze dit
effectiever kunnen aanpakken.
De school ervaart de relatie tussen coach en leerling als het meest effectief aan dit ontwerp.
Ook de leerlingen waren hier onverdeeld positief over. Zij voelden zich door de interesse van
de coach gemotiveerd om aan zichzelf en hun ontwikkeling te werken, bevestigen zowel de
leerlingen zelf als de coaches. De persoonlijke band met de coach stimuleerde leerlingen om
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nieuwe uitdagingen aan te gaan, droeg bij aan hun geloof in eigen kunnen en verminderde hun
faalangst. In het coachtraject werd ook gewerkt aan zelfregulatie en plannen. De school ziet
zelfregulatie wel als een voorwaarde voor talentontwikkeling, maar heeft zich gerealiseerd dat dit
beter in de schoolvakken kan worden aangepakt. Leerlingen bleken erg prestatiegericht en wilden
vooral graag vooruitgang in hun cijfers zien. Daarom lijkt het verstandig om leerlingen in eerste
instantie zelfregulatie te laten inzetten voor het halen van betere schoolresultaten, en hen zo van
het nut te overtuigen.
eyeopener

Een betrokken coach stimuleert leerlingen om nieuwe uitdagingen aan te
gaan en draagt bij aan vertrouwen in eigen kunnen

Leerlingen, docenten en coördinatoren zagen de voordelen van een flexibel programma waarin
tijd wordt vrijgemaakt voor verdieping en verbreding. Naarmate het examen naderde, nam bij
leerlingen echter de wens af, daar gebruik van te maken. De wiki werd nauwelijks gebruikt;
de leerlingen beoordeelden deze als ‘onhandig’. In de wiki feedback geven aan elkaar deden
de leerlingen al helemaal niet; zij bleken dat moeilijk en ‘eng’ te vinden. De school leerde dat
leerlingen pas de voordelen gaan zien van het geven en ontvangen van feedback als ze eerst
daarmee vertrouwd gemaakt zijn. De beoogde community of learners heeft voor de leerlingen niet
als zodanig gefunctioneerd, volgens de school omdat de leerlingen daar te weinig specifiek op zijn
gecoacht. Voor coaches en docenten heeft de community of learners wel goed gewerkt. Zij hebben
veel met elkaar gepraat over leerlingen, verwachtingen, mogelijkheden, prestaties en talent.
eyeopener

Het is belangrijk om iedereen goed bekend te maken met de mogelijkheden
van digitale hulpmiddelen; leerlingen die niet goed weten waar ze aan toe
zijn, haken snel af

Tot slot een opmerking over de onderzoeksmethoden. De school vond vooral de
rondetafelgesprekken een ideaal onderzoeksinstrument. De rondetafelgesprekken waren bedoeld
om data te genereren, maar bleken ook handig om elkaar te informeren over de stand van
zaken binnen de pilot. Een belangrijke bijkomstigheid was dat iedereen meer betrokken raakte.
Leerlingen en docenten kregen hierdoor het idee dat zij meewerkten aan onderwijsontwikkeling
en dat er, meer dan bijvoorbeeld bij het invullen van een vragenlijst, echt naar hen geluisterd
werd.
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Producten
• E
 indrapportage SLOA-project ‘Meer motivatie door talentontwikkeling
bij leerlingen in de bovenbouw van het VWO’
• Werkwijze en vragen rondetafelgesprekken leerlingen,
coaches en docenten en uitwerkingen in matrices
• Opdrachten werkbijeenkomsten docenten vwo
• Learner reports leerlingen
Contactpersoon
Dhr. H.A. Smorenburg, projectleider, H.Smorenburg@rsgsl.nl
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4.5	Tot besluit
In de beschreven projecten is met verschillende vormen van differentiatie getracht om het
onderwijs beter te laten aansluiten bij leerlingen en hun talenten. De projecten verschillen wat
betreft de kenmerken die het uitgangspunt voor differentiatie vormden; in sommige projecten
ging het om cognitief niveau, in andere om leerstijl of interesses van leerlingen. Ook de
doelgroep varieerde, van een hele jaarlaag tot leerlingen met een ‘jongensachtige’ leerstijl, en
van begaafde onderpresteerders tot intrinsiek gemotiveerde leerlingen. Meestal was sprake van
convergente differentiatie; het einddoel was dan te komen tot betere leerprestaties voor zwakkere
leerlingen of leerlingen die dreigden niet naar hun vermogen te presteren. Soms ging het om
divergente differentiatie, daar waar leerlingen juist werden uitgedaagd ‘meer’ te doen en hun
eigen leertraject te volgen. De gekozen aanpakken varieerden van het concretiseren van klassieke
differentiatiemodellen (Atlas College) tot intensieve individuele begeleiding (Bonaventuracollege)
en het faciliteren en begeleiden van persoonlijke leertrajecten (RSG Slingerbos/Levant). Het
vergroten van de motivatie voor leren en school was in bijna alle projecten eveneens een doel.
In alle projecten waren docenten enthousiast over de nieuwe manier van werken en zijn zij
competenter geworden in het inspelen op verschillen tussen leerlingen. Docenten zeggen meer
oog voor deze verschillen te hebben, bewuster en planmatiger te differentiëren of beter te weten
met welke werkvormen ze leerlingen met verschillende leerstijlen kunnen aanspreken.
De projecten hebben ook inzichten opgeleverd waar andere scholen en docenten iets aan kunnen
hebben. Het project van het Atlas College liet zien dat goed gedifferentieerd werken om een
planmatige aanpak vraagt, waarbij beslissingen worden gebaseerd op toetsresultaten en waarbij
ook het resultaat van het gedifferentieerd werken via toetsen wordt gemonitord. Het onderzoek
van O.R.S. Lek en Linge maakte duidelijk dat er een discrepantie kan zijn tussen wat docenten
denken dat een prettige aanpak voor leerlingen is en de feitelijke leervoorkeuren van leerlingen.
In de projecten van het Bonaventuracollege en RSG Slingerbos/Levant kwam de kracht naar
voren van individuele begeleiding en van gesprekken over individuele leerlingen, gevoerd binnen
het docententeam. Daarnaast resulteerden de projecten in een aanzienlijk aantal concrete
producten.
Tegelijkertijd bleken de projecten niet altijd het verwachte en gewenste resultaat op te leveren.
Soms moesten uitgangspunten worden herzien (bijvoorbeeld: leerlingen willen liever goede cijfers
dan vrijheid), maar vaker lijken de vernieuwingen een kwestie van lange adem. Effecten die nu
nog niet gemeten kunnen worden, doen zich wellicht over enkele jaren wel voor. Onderwijs
afstemmen op verschillen tussen leerlingen, is geen gemakkelijke weg, maar wel een weg die voor
docenten en leerlingen de moeite waard is.
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5.	Zicht houden op de
ontwikkeling van
leerlingen
Een goed beeld van de individuele ontwikkeling van leerlingen stelt docenten in
staat beter in te spelen op hun onderwijsbehoeften. Diverse SLOA-projecten hebben
hiervoor instrumenten, procedures of werkwijzen opgeleverd die ook voor anderen
interessant zijn.

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien hoe scholen streven naar optimale talentontwikkeling
door leerlingen maatwerk te bieden. Hiervoor is zicht nodig op de capaciteiten, interesses, (leer)
problemen en andere relevante kenmerken van de leerlingen. Ook is het zaak hun leervorderingen
systematisch te blijven volgen: hebben ze extra ondersteuning nodig, kunnen ze juist meer
uitdaging aan? Wat hebben ze nodig om de volgende stap te kunnen zetten? Goed zicht op de
ontwikkeling van leerlingen stelt docenten in staat beter maatwerk te bieden.
Scholen zijn op zoek naar systemen die hierbij kunnen helpen. Dat kunnen leerlingvolgsystemen
zijn, waarin informatie over leerlingprestaties wordt geregistreerd die is verzameld met
gestandaardiseerde toetsen. Het verzamelen van zulke gegevens sluit aan bij het principe van
opbrengstgericht werken: bewust, systematisch en cyclisch werken aan betere leerresultaten.
De projecten in dit hoofdstuk waren vaak gericht op monitoring van opbrengsten in deze zin.
Soms zochten ze echter ook naar manieren om gebruik te maken van informatie over andere
ontwikkelingsaspecten, zoals de motivatie van leerlingen. In andere projecten ging het om
het verzamelen van preciezere informatie over leervorderingen. Een aantal projecten focust
speciaal op leerlingen in het leerwegondersteunend onderwijs, een groep die extra ondersteuning
nodig heeft op het gebied van leren en/of gedrag. Maatwerkgericht handelen is voor de
talentontwikkeling van deze leerlingen cruciaal, en stelt hoge eisen aan de vaardigheden van
docenten.
Zicht krijgen of houden op de ontwikkeling van leerlingen is nooit een doel op zich. Uiteindelijk
gaat het om talentontwikkeling. Net als bij de projecten uit het vorige hoofdstuk, waren de
projecten in dit hoofdstuk gericht op onderwijs op maat. De reden dat we deze projecten hier
toch apart bespreken, is dat ze een specifiek instrument, een procedure of een werkwijze voor het
volgen van leerlingen hebben ontwikkeld waarvan we denken dat het voor anderen bruikbaar of
inspirerend is.
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5.1

Talent volgen (Johan de Witt Scholengroep)

De Johan de Witt Scholengroep in Den Haag ontwikkelde samen met onderzoekers een
instrument om de leervorderingen van leerlingen nauwkeurig te meten. Kennis van de
basisvakken is een voorwaarde om andere talenten te kunnen ontplooien. Daarom richtte de
school zich op het kernvak Nederlands. Het doel was de leerlingen preciezer in hun ontwikkeling
te volgen en sturen. Centrale vragen waren:
•	Wat is een valide en betrouwbare wijze om de ontwikkeling van de leesvaardigheid van
individuele leerlingen te volgen?
•
En hoe kunnen de resultaten van het instrument voor het volgen van leesvaardigheid op
een eenduidige, voor docenten bruikbare manier worden gepresenteerd en opgeslagen in
een digitaal systeem?
De vernieuwing: taalvorderingen volgen
Het project was gericht op leerlingen in de eerste en tweede klas van alle leerwegen: vwo, havo,
mavo, vmbo, praktijkonderwijs en onderwijs voor nieuwkomers. In totaal ging het om een
kleine vierhonderd leerlingen, verdeeld over drie locaties. De school ontwikkelde met externe
onderzoekers een digitale tool om de taalontwikkeling van deze leerlingen te meten en volgen.
Leerlingen maakten op de computer korte taaltaken van twee minuten. Dat gebeurde als ze les
hadden van hun mentor of docent Nederlands. De frequentie was hoog, tien keer in vijftien
weken, zodat er voldoende meetpunten waren voor een betrouwbare grafiek. De online werkwijze
bleek efficiënt. De resultaten werden automatisch verwerkt in grafieken, zowel per leerling als per
groep. Van elke leerling werd een groeilijn berekend en daarnaast een gemiddelde groeilijn voor
elke klas.
Docenten kunnen met deze grafieken eenvoudig de groeilijn van een individuele leerling
vergelijken met de groeilijn van de klas. Op grond daarvan kunnen zij (gerichte) interventies
doen en beslissingen nemen. Aan het einde van de eerste serie metingen bespraken onderzoekers
en docenten samen de grafieken: wat is er te zien en wat kun je daar als docent mee, met name
als een klas of een individuele leerling niet of niet genoeg groei laat zien? De onderzoekers
presenteerden de docenten ook mogelijke interventies om de leesvaardigheid, de vloeiendheid en
het begrijpend lezen van leerlingen te verbeteren.
eyeopener

Frequente afname van korte taaltoetsen (via tweeminutentaken) biedt inzicht
in taalvorderingen van leerlingen en handvatten om te interveniëren

De onderzoeksresultaten: groei in taalprestaties
De grafieken lieten zien dat de taalprestaties gedurende de periode van vijftien weken
vooruitgingen. De gemiddelde groei per week verschilde nauwelijks tussen de drie locaties van de
school. Er waren logischerwijs wel verschillen in het niveau waarop leerlingen begonnen en het
niveau waarop ze eindigden, samenhangend met hun onderwijsniveau.
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Een inventarisatie maakte duidelijk waar docenten die met de nieuwe tool werkten, tegenaan
liepen. Dat leverde aandachts- en verbeterpunten op. Zo hadden docenten de indruk dat de
teksten in moeilijkheidsgraad verschilden. Een aantal docenten gaf aan dat leerlingen de teksten
saai vonden. Ook raakten sommige leerlingen in de loop van de tijd steeds minder gemotiveerd.
Docenten gaven de ontwikkelaars de tip om leerlingen direct hun scores te laten zien, hun de
grafieken te laten zien, bekrachtigingsbuttons te gebruiken (‘Goed gedaan!’), de tijd zichtbaar
mee te laten lopen en een waarschuwing te geven als de leerlingen op de helft van de tijd waren.
Samengevat: het zou meer op een game moeten lijken. Aandacht voor de omgeving was volgens
docenten ook van belang. Er waren signalen dat leerlingen bij elkaar konden afkijken op het
moment dat ze met (te) veel leerlingen in een computerlokaal zaten.
In het algemeen vonden de leerlingen het leuk om mee te doen. Ook hebben de docenten goede
ervaringen met de tool en de inzichten daaruit. De tool zal daarom verder worden ontwikkeld en
ook in de toekomst op de scholen van de Johan de Witt Scholengroep worden gebruikt.

Producten
• E
 indrapportage SLOA-project ‘Informatie SLOA-project
2012-2013 Johan de Witt Scholengroep; deel 1’
• De taaltaken, zie www.mazesonline.nl
• Toetsplan met daarin een totaalbeeld van af te
nemen toetsen en te realiseren taaldoelen
• Taalbeleidsplan JdW 2012-2016,
zie http://jwc.nl/locatie-zusterstraat/taalbeleid/
Contactpersoon
Maartje de Roo, beleidsmedewerker, m.deroo@johandewittscholengroep.nl
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5.2	Leerling in beeld in het Zorgvierkant (Carmelcollege)
De Stichting Carmelcollege wilde met dit project de kwaliteit van de zorg voor lwoo-leerlingen
verbeteren. Docenten leerden handelingsgericht te werken op basis van informatie in het
Zorgvierkant: een digitaal leerlingdossier dat zicht geeft op de gehele ontwikkeling van een
lwoo-leerling. Met de gegevens in dit dossier kunnen docenten het onderwijs afstemmen op de
onderwijsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief van de leerling. De centrale onderzoeksvraag
luidde:
•

 raagt het werken met het Zorgvierkant op de participerende Carmelscholen bij aan het
D
versterken van het handelingsgericht werken van de lwoo-docenten?

De vernieuwing: een opbrengst- en handelingsgerichte cyclus doorlopen
Acht scholen van de Stichting Carmelcollege wilden de kwaliteit van de zorg aan lwooleerlingen verbeteren: Twents Carmel College, KSG Marianum, Scholengroep Carmel
Hengelo (Twickel College), Etty Hillesum Lyceum, Carmelcollege Emmen, Carmel College
Salland, Pius X College en Het Hooghuis. Het Bonhoeffer College, Scholengroep Carmel
Hengelo (Lyceum De Grundel) en het Maartenscollege sloten zich bij hen aan. Over lwooleerlingen is bij binnenkomst in het voortgezet onderwijs al veel informatie voorhanden. In dit
project werden onderzoeksgegevens en handelingsadviezen uit het basisonderwijs samen met
toetsgegevens, observaties en informatie uit gesprekken met leerlingen en ouders opgeslagen
in het Zorgvierkant. Op de meeste deelnemende scholen lag voorheen ook op andere plaatsen
informatie over de leerling. Zo lagen de leerlingenkaart en de formele beschikkingen en besluiten
veelal bij de administratie en had de mentor een map met gegevens over de ontwikkeling van de
leerling, de begeleiding en de thuissituatie. Door alle beschikbare gegevens in het Zorgvierkant
op te nemen, kregen alle betrokkenen toegang tot alle relevante informatie.
Docenten konden de informatie raadplegen en zo vroegtijdig en proactief signaleren welke
leerlingen de komende periode extra aandacht nodig zouden hebben. Vervolgens maakten zij voor
deze leerlingen in het bijzonder, maar ook voor alle andere leerlingen, een plan. Daarin stonden
de pedagogische en didactische onderwijsbehoeften van de individuele leerlingen beschreven,
plus een aanbod, passend bij hun ontwikkelingsperspectief. Als er nieuwe informatie kwam, werd
die aan het Zorgvierkant toegevoegd, waarna plannen zonodig konden worden bijgesteld. Het
doorlopen van de cyclus vroeg om handelingsgericht en opbrengstgericht denken en handelen
van alle betrokkenen. Doordat er zicht was op de opbrengsten, konden zij evalueren of de
doelen uit een plan waren bereikt. Op bijna alle scholen doorliepen de betrokken docenten een
professionaliseringstraject rond handelingsgericht werken op basis van leerlinggegevens uit het
Zorgvierkant. Samen vormden de scholen een professionele leergemeenschap oftewel community
of practice (cop), waarin samen optrekken, uitwisselen en leren van en met elkaar centraal stonden.
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De onderzoeksresultaten: leerlingen beter en completer in beeld
Aan het eind van de periode is het project geëvalueerd met behulp van een vragenlijst,
bijeenkomsten met docenten en zorgcoördinatoren en interviews met school- en teamleiders
(en soms zorgcoördinatoren of projectleiders). In de vragenlijst konden docenten onder andere
aangeven of zij de informatie in het Zorgvierkant relevant vonden. Voor de meeste informatie
was dat het geval. Vooral de informatie van de basisschool en de cijfers en voortgangsgegevens
van de leerlingen werden als relevant ervaren (respectievelijk door 98 procent en 94 procent van
de docenten). 83 procent van de docenten vond de informatie over leerlingkenmerken relevant,
68 procent de handelingsplannen. Andere relevante informatiebronnen waren volgens docenten
het mentoraat, huiswerk en de agenda van de leerling. School- en teamleiders, zorgcoördinatoren
en projectleiders waren over het algemeen dezelfde mening toegedaan als de docenten: ook
zij vonden de informatie in het Zorgvierkant relevant. Doordat de informatie nu digitaal
beschikbaar is, zijn de papieren dossiers nagenoeg verdwenen (op enkele formele documenten na).
De betrokkenen vinden dat de verslaglegging beter op orde is en dat er meer en betere informatie
in het Zorgvierkant is opgeslagen: alle lwoo-leerlingen zijn in beeld.
De evaluatie liet zien dat alle lagen binnen de school (en het bestuursniveau) op hun eigen manier
van het Zorgvierkant gebruikmaken. Docenten werden zich gaandeweg bewust van het nut
en de noodzaak om actuele informatie over de leerlingen op één plaats beschikbaar te hebben.
Zo werd tijdens leerling- of rapportbesprekingen steeds vaker het digitale leerlingdossier op het
smartboard geopend, zodat iedereen de feitelijke informatie kon gebruiken. In de klas bleek het
Zorgvierkant bij te dragen aan meer handelingsgericht werken. De onderzoeksvraag kan dus
positief worden beantwoord.
Het project maakte verder duidelijk dat een digitaal systeem als het Zorgvierkant staat of valt
met het invullen van de gegevens door alle betrokkenen. Zij moeten dit inplannen, doen en
bijhouden. De Carmelscholen hebben ervaren dat het helpt als er een eenduidige, heldere visie
is en als de schoolleiding duidelijk aangeeft waarom het noodzakelijk is alleen nog maar met
digitale dossiers te werken. Een volgende, sturende en controlerende rol van de leiding helpt om
dit ook echt te laten werken. Goede afspraken en structuren over wie wat waar in het dossier
zet, zijn eveneens van belang, zeker omdat zowel de leerlingadministratie als de zorgcoördinator,
teamleiders, docenten en mentoren een rol hebben. Het werkt als er een cultuur is waarin het
bijhouden van leerlinggegevens gebruikelijk is en mensen elkaar daarop aanspreken. Evenzeer
van belang is dat betrokkenen inzien waarom het systematisch opslaan en raadplegen van
informatie nuttig is. In het project werd dat bijvoorbeeld duidelijk wanneer een overleg efficiënter
verliep doordat de feitelijke informatie over een leerling ter plekke kon worden geraadpleegd.
Als docenten ervaren dat planmatig handelen en (meer) registreren niet alleen meer werk vraagt,
maar uiteindelijk meer oplevert, kan eigenaarschap ontstaan.
Tot slot hebben docenten, school- en teamleiders en zorgcoördinatoren opgemerkt dat er wel
stappen zijn gezet, maar dat optimaal gebruik van het Zorgvierkant nog geen routine is. Het
doelgericht, planmatig en cyclisch werken kan nog verder worden versterkt. De scholen zullen
dus doorgaan op de ingezette weg.
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eyeopener

• E
 en heldere visie en sturing van de schoolleiding op het gebruik van
digitale leerlingdossiers is een randvoorwaarde om ermee aan de slag te
gaan
• De digitale dossiers dragen bij aan efficiënter overleg over leerlingen als
direct actuele informatie beschikbaar is
• Als alle betrokkenen het nut inzien van een volledig digitaal dossier en
hieraan bijdragen, kunnen het onderwijs en de zorg voor lwoo-leerlingen
beter worden afgestemd op hun behoeften

Producten
• E
 indrapportage SLOA-project ‘Leerlingen in beeld in het Zorgvierkant’
• Verbeterplannen, inclusief centrale vraag,
verbeterpunten en planning van scholen.
• Programma trainingen en studiebijeenkomsten
• Programma cop’s/leergemeenschappen
• Format voor dossieranalyse
• Vragenlijst docenten
• Vragenlijst schoolleiders, teamleiders en zorgcoördinatoren
Contactpersoon
Mw. F. Soepboer-Lutjes, adviseur onderwijs, soepboer@carmel.nl

5.3	Haal eruit wat erin zit! (Stad College)
Het Stad College in Almere heeft een instrument in de vorm van een kwadrant ontwikkeld,
waarmee leerlingen kunnen worden gegroepeerd naar onderwijsbehoefte. Docenten kwamen tot
deze indeling via onderlinge discussie en op basis van beschikbare (toets)gegevens. Bij de indeling
hoorde een handelingsrepertoire waarmee docenten gedifferentieerder les kunnen geven. De
vraag in dit project was:
•
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 oe kunnen docenten hun handelen afstemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen,
H
gebruikmakend van beschikbare gegevens over deze leerlingen?
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De vernieuwing: een instrument voor leerlingkenmerken
De aanleiding voor de vernieuwing was de constatering dat docenten met name binnen de
theorievakken onvoldoende differentieerden in leerstof, tempo en leerstijl. Handelingsplannen
die met zorg waren opgesteld, bleken in het verloop van de schoolcarrière van de leerlingen
weinig gebruikt te worden; hun ontwikkeling werd onvoldoende gemonitord. Terwijl er
informatie voorhanden was waarmee docenten hun handelen konden afstemmen op specifieke
onderwijsbehoeften van leerlingen, gebeurde dat maar weinig. De school wilde graag meer
maatwerk bieden, om het maximale uit iedere leerling te halen. Daarvoor hadden de docenten
deskundigheidsbevordering nodig over maatwerkgericht handelen.
De eerste stap was echter het ontsluiten van informatie over individuele leerlingen. Het Stad
College ontwikkelde samen met externe onderzoekers een instrument om leerlingen te typeren
en een procedure om daar maatwerkgericht handelen aan te koppelen. Met het instrument
kunnen docenten op basis van gegevens die al bekend zijn, de kenmerken van een leerling
vaststellen op twee dimensies: cognitieve capaciteit en prestatiemotivatie. Het instrument, het
Kwadrant genoemd, bestaat uit een matrix waarin deze dimensies de assen vormen. Van elke
leerling is een persoonlijk kwadrant beschikbaar en voor elke docent direct afleesbaar. Het
Kwadrant is door een projectgroep ontwikkeld en daarna door docenten in het eerste leerjaar
gebruikt om meer maatwerkgericht te handelen. Voor de pilotgroep zijn docenten geselecteerd
die les gaven aan brugklassen in de kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg vmbo. Via
een systeem van intervisie en periodieke lesbezoeken evalueerden de docenten onderling het
maatwerkgericht handelen. Daarmee is het Kwadrant tevens een middel geworden om de dialoog
over maatwerkgericht handelen te openen en docenten op dit punt te professionaliseren.
De onderzoeksresultaten: leerlingkenmerken als basis voor differentiatie
Het onderzoek dat de school samen met de onderzoekers heeft uitgevoerd, kan getypeerd worden
als een ontwikkelonderzoek. Onderzoek speelde een rol in alle aspecten: van de probleemanalyse
(in hoeverre maken de docenten van Stad College gebruik van aanwezige leerlinggegevens en
houden ze rekening met verschillen tussen leerlingen?) tot het ontwerp van het leerlingkwadrant,
de ontwikkeling van het handelingsrepertoire, het experimenteren daarmee, de uiteindelijke
evaluatie, het herontwerp, en de borging van het werken met het instrument.
De evaluatie laat zien dat docenten die het instrument in het eerste leerjaar gebruikten, daar
positief over zijn. Het beschrijven van leerlinggedrag in te objectiveren kenmerken leidt volgens
hen tot een zakelijke, professionelere manier van kijken naar hun eigen lesgeven; zaken zijn
gemakkelijker bespreekbaar omdat ze uit de persoonlijke sfeer gehaald worden. Het systematisch
in kaart brengen van de cognitieve capaciteit en prestatiemotivatie van leerlingen vormt in
de ervaring van de docenten een goede basis voor maatwerkgericht handelen in de klas. Het
management en de docenten vormden zich een beeld over de mate van maatwerkgericht handelen
op basis van de observatiegegevens uit de lesbezoeken (collegiale consultatie), de vignetten
(situatiebeschrijvingen) waarmee de ontwikkeling in het handelingsrepertoire van de docenten
werd onderzocht, en een enquête onder leerlingen. Of een docent kan differentiëren in de les, is
een vast onderwerp tijdens de functioneringsgesprekken geworden.
61

De docenten hebben de systematische collegiale consultatie als zeer waardevol en bevorderlijk
voor hun professionaliteit ervaren.
De hoofdvraag van het onderzoek is beantwoord: er is een procedure ontwikkeld waarin
informatie over leerlingen wordt gebruikt om leerlingen te typeren in termen van capaciteit
en werkhouding. Daarnaast zijn instrumenten ontwikkeld die docenten ondersteunen bij
maatwerkgericht handelen. Het leerlingkwadrant blijkt makkelijk inzetbaar en levert veel inzicht
in het niveau en de werkhouding van individuele leerlingen en in de manier waarop docenten
daarop kunnen inspelen. Het resultaat van het Kwadrant is de notie dat een beperkt aantal
leerlingkenmerken al de basis kan vormen voor een gedifferentieerde leerlingaanpak tijdens de les.
Net als op de Carmelscholen bleek ook hier dat eenduidigheid over relevante leerlingkenmerken
positief werkte bij leerlingbesprekingen. Daarnaast is een flow chart ontwikkeld waarmee elke
mentor stapsgewijs de procedure kan doorlopen om tot een startproduct voor een nieuwe klas te
komen: voor elke leerling een ingevuld leerlingkwadrant. In de flow chart is de hele procedure
van het ontsluiten van leerlinggegevens tot en met de evaluatie van het maatwerkgericht handelen
beschreven.
Het onderzoek laat zien dat docenten zich in de loop van het project bewust zijn geworden van
de meerwaarde van beter inspelen op verschillen in onderwijsbehoeften. Er is in de school een
cultuur ontstaan waarin docenten van elkaar leren, waarin ze samenwerken en inhoudelijke
gesprekken over leerlingen voeren.
eyeopener

Zicht op een beperkt aantal leerlingkenmerken kan al de basis vormen voor
een gedifferentieerde leerlingaanpak tijdens de les
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Producten
• E
 indrapportage SLOA-project ‘Stad College’
• Het Kwadrant: instrument om leerlingen in te delen en
daar een benaderingswijze aan te koppelen.
• Flow chart: beschrijving van de procedure van leerlinggegevens tot
evaluatie van maatwerkgericht handelen. Tevens instructieschema
voor de mentor om het concept bij een nieuwe groep op te starten.
• Docentenvragenlijst Baken Stad College (november 2011)
• Interviewleidraad docenten
• Vignetten uit het vignettenonderzoek
• Codelijst analyse vignetten
• Structuur intervisiebijenkomsten
• Kijkwijzer voor lesobservaties
• Leidraad docentinterviews tussenmeting
• Interviewleidraden docenten, schoolleiding, leerlingen fase 4
• Docentenvragenlijst Baken Stad College
• Stappenplan borging Maatwerkgericht handelen
• Twee publieksvriendelijke brochures naar aanleiding
van de probleemanalyse in 2011-2012
Contactpersoon
Dhr. G.J.P.M. Roos, rector, g.roos@hetbaken.nl
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5.4 B
 eter zicht op rendement lwoo
(CVO Rotterdam en andere scholen)
Net als de scholen in het project ‘Zorgvierkant’ richtten de scholen in het project ‘Beter zicht
op rendement lwoo’ zich op het leerwegondersteunend onderwijs. Het gaat om de volgende
acht besturen en scholen: CVO Rotterdam (Farel College, Ridderkerk), Interconfessionele
Scholengroep Westland (Hoge Woerd, Naaldwijk), DaCapo College (locatie Eysenhegge,
Sittard), Maris College (locatie Kijkduin), Stichting Carmelcollege (Etty Hillesum Lyceum / Het
Slatink, Deventer), Groenhorst College (Groenhorst Lelystad), LVO Parkstad (Emmacollege,
Heerlen) en Wellantcollege (locatie Oegstgeest). In dit project ging het primair om het
ontwikkelen van werkwijzen en procedures om beter zicht te krijgen op het rendement van de
ingezette financiële middelen in het lwoo. Ook dat leidde echter tot inzicht in manieren om
de ontwikkeling van lwoo-leerlingen in beeld te krijgen en te houden. Omdat dat thema in dit
hoofdstuk centraal staat, bespreken we dit project kort op deze plaats.
De vernieuwing: beter zicht op het rendement van lwoo-middelen
Scholen hebben de wettelijke verplichting om voor leerlingen met een lwoo-indicatie een
individueel handelingsplan op te stellen. De zorg voor deze leerlingen kan variëren van onderwijs
in een kleinere klas, bijlessen en huiswerkbegeleiding tot trainingen om een leerling beter te
leren leren. Een leerling kan lwoo tijdens de lessen krijgen, maar ook buiten de lessen om of
zelfs buiten de muren van de school. Doel van dit project was te komen tot een planmatige
en doelgerichte inzet van zorgmiddelen om lwoo-leerlingen optimaal te begeleiden. Tijdens
het project werkten de scholen samen in een community of practice; er werden bijeenkomsten
georganiseerd waar ze ervaringen en onderzoeksbevindingen uitwisselden en van elkaar leerden.
Het evalueren van de inzet van lwoo-middelen leidde in de scholen tot een meer systematische
manier van gegevens verzamelen.
De onderzoeksresultaten: beter zicht en beter benutten van mogelijkheden
Bij de start van het project werden de lwoo-middelen vooral ingezet voor het werken in kleinere
klassen en het kleinschalig organiseren van het lwoo-onderwijs. Dit is gedurende het project
op de scholen niet veranderd. In de loop van het project verschoof de focus wel van sociaalemotionele ondersteuning naar - systematische - investering in middelen en werkwijzen gericht
op de cognitieve ontwikkeling van leerlingen. In elke deelnemende school zijn na analyse van de
beginsituatie verbeterpunten benoemd voor de Check en Act-fasen van de PDCA-cyclus. Deze
verbeterpunten werden vertaald naar een concrete verbeteragenda. Gedurende twee schooljaren
is daarna op de scholen gevolgd of de nieuwe instrumenten en werkwijzen bijdroegen aan het
transparant maken en verantwoorden van de inzet van lwoo-middelen. Aan het eind van het
project hebben schoolleiders, zorgcoördinatoren, teamleider lwoo en mentoren/docenten in een
digitale vragenlijst hun mening gegeven over de (verandering in) ingezette interventies, het proces
dat daarmee gepaard ging, en de resultaten die dit opleverde.
De scholen geven aan dat door het project hun zicht op de ontwikkeling van lwoo-leerlingen is
gegroeid; ze zijn meer systematisch gegevens gaan verzamelen, analyseren en interpreteren. Ook
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het werken aan een up-to-date leerlingendossier en het monitoren en begeleiden van de leerlingen
op basis van de beschikbare informatie (zowel op sociaal-emotioneel gebied als bijvoorbeeld voor
taal en rekenen) maakt dat leerlingen hun mogelijkheden beter kunnen benutten.
eyeopener

Inzicht in het rendement van lwoo-middelen vraagt om inzicht in de
ontwikkeling van lwoo-leerlingen; scholen in dit project gingen hierover
daarom systematischer gegevens verzamelen, analyseren en interpreteren

Product
• Eindrapportage SLOA-project ‘Beter zicht op rendement lwoo’

Contactpersoon
Mw. J. Hofman, beleidsmedewerker, Jb.hofman@cvo.nl

65

66

5. Zicht houden op de ontwikkeling van leerlingen

5.5 Tot besluit
De scholen die in dit hoofdstuk aan bod kwamen, hebben in hun projecten gewerkt met data
om zicht te krijgen en te houden op talenten van leerlingen. Door systematisch gegevens te
verzamelen en te raadplegen, werd duidelijk hoe talenten tot ontwikkeling zouden kunnen
komen. De scholen hadden daarbij niet alleen oog voor gegevens over leeropbrengsten, maar
ook voor andere leerlingkenmerken, zoals prestatiemotivatie. Zicht houden op het leerproces
van leerlingen kan bijdragen aan talentontwikkeling als het cyclische karakter steeds het
uitgangspunt blijft. Een dergelijke cyclus bestaat uit het vastleggen van doelen en standaarden,
het verzamelen van informatie, het registreren van gegevens, het analyseren en interpreteren, en
het nemen van beslissingen. Meer concreet: zo veel mogelijk relevante gegevens in het digitale
systeem opnemen, nagaan wat de onderwijsbehoefte van een leerling is, daaraan tegemoet komen
door te differentiëren in de klas, gegevens verzamelen over hoe dat uitpakt, die weer toevoegen en
vertalen in maatwerkgericht handelen.
In de hier gepresenteerde projecten bleek dat er niet veel nodig is om meer zicht te krijgen op de
ontwikkeling van leerlingen. De Johan de Witt Scholengroep concludeerde dat frequente afname
van korte taaltoetsen van slechts twee minuten al inzicht gaf in taalvorderingen van leerlingen en
handvatten om (gericht) te interveniëren. In het Kwadrant van het Stad College vormde zicht op
een beperkt aantal leerlingkenmerken de basis voor een gedifferentieerde leerlingaanpak tijdens
de les. De scholen van de Stichting Carmelollege ondervonden dat het onderwijs en de zorg
beter afgestemd konden worden op de behoeften van hun lwoo-leerlingen als alle betrokkenen
consequent gegevens toevoegen aan het digitale dossier. Dit was ook de ervaring van de acht
scholen in het consortium van CVO Rotterdam. Door systematisch gegevens te verzamelen,
analyseren en interpreteren werd een up-to-date leerlingendossier gecreëerd. Door leerlingen op
basis van die informatie te begeleiden, kunnen zij hun mogelijkheden beter benutten. In lijn met
de literatuur bleek de professionele dialoog, gevoed door data en gericht op de vraag wat de data
voor het onderwijs betekenen, te leiden tot samenwerken aan schoolontwikkeling, verkleining
van de kloof tussen schoolleiding en docenten en vergroting van het eigenaarschap. Op een
systematische manier gebruik maken van leerlinginformatie om te komen tot maatwerkgericht
handelen van docenten, is een behoefte die op veel scholen wordt gevoeld. Met de komst van
passend onderwijs zullen docenten naar alle waarschijnlijkheid te maken krijgen met nog sterker
uiteenlopende onderwijsbehoeften dan nu al het geval is. Dan is het goed te weten dat er voor
scholen handvatten zijn om dit aan te pakken.
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6.	Talent ontwikkelen met
digitale middelen
ICT maakt maatwerk mogelijk. Diverse scholen hebben in SLOA-projecten ervaring
opgedaan met digitale leermiddelen, digitale lessen en games.

Het inzicht dat ICT leerprocessen kan ondersteunen, wordt tegenwoordig alom onderschreven.
Er is zo langzamerhand een breed scala aan digitale didactische hulpmiddelen voorhanden,
variërend van elektronische leeromgevingen, massive open online courses (MOOC’s), tablets en
sociale media, tot digitale toetsen en portfolio’s. Er is veel aandacht voor ICT-toepassingen
waarmee leerlingen thuis uitleg en instructie kunnen volgen zodat in de klas tijd vrijkomt voor
andere activiteiten (‘flipping the classroom’). Ook het gebruik van games als leermiddel staat volop
in de belangstelling, omdat het een eigentijdse manier is om interactief met lesstof te werken.
Onderzoek heeft aangetoond dat games leereffecten kunnen bewerkstelligen. Toch worden games
in het Nederlandse onderwijs nog niet op grote schaal ingezet, anders dan in de Angelsaksische
en Scandinavische landen. Sommigen wijten dit aan het ontbreken van deskundigheid: veel
docenten weten niet welke games ze zouden kunnen gebruiken, hoe ze die zouden kunnen
inzetten (de didactische in plaats van de technische kant) en welke meerwaarde games hebben.
Diverse scholen hebben in een SLOA-project games ingezet in de lessen en onderzoek gedaan
naar het effect. Maar niet alleen games, ook digitale leermaterialen kunnen leerstof overbrengen.
Dit roept de vraag op of het mogelijk is leerlingen volledig digitale lessen te laten volgen.
Drie scholen hebben onderzocht in hoeverre digitale lessen een oplossing kunnen zijn voor
tekortvakken, of een waardevolle aanvulling op de reguliere lessen natuurkunde, Duits en Latijn.
Een andere school heeft onderzocht of digitale lessen een passende onderwijsvorm zijn voor
zorgleerlingen.
Vast staat dat scholen met behulp van ICT meer maatwerk aan leerlingen kunnen bieden, zowel
aan laagpresterende als talentvolle leerlingen. Met digitale middelen kunnen dus talenten worden
ontwikkeld. In dit hoofdstuk passeren hiervan verschillende voorbeelden de revue.
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6.1

Serious gaming in de binask-lessen (Sondervick College)

Een serious game is een spel met een ander primair doel dan puur vermaak. Het voornaamste
doel is bijvoorbeeld onderwijzen, communiceren of het verwerven van inzicht. Het Sondervick
College in Veldhoven gebruikte dergelijke games in de hoop dat ze zouden bijdragen aan
belangstelling voor en een goed begrip van de bètavakken. De school verwachtte dat games een
motiverende werking zouden hebben, vooral voor (potentiële) bètakiezers en in het bijzonder voor
meisjes. De verwachting was dat meer leerlingen daardoor een bètaprofiel (natuur en techniek of
natuur en gezondheid) en een bètavervolgstudie zouden kiezen. De onderzoeksvraag luidde:
•

 elke kenmerken van games (c.q. de game ‘E&E electrical endeavours’) en van de wijze
W
waarop zij worden ingezet in de bovenbouw van het vwo, leiden ertoe dat leerlingen op
basis van hun interesse en hun ervaringen met deze games actief worden ondersteund in
het maken van een keuze voor een bètaprofiel en -studie en dat een basis wordt gelegd voor
een goed begrip van de bètavakken?

De vernieuwing: het inzetten van serious gaming voor beter
begrip van biologie, natuurkunde en scheikunde
Het Sondervick College zette serious games in om lesstof van de bètavakken biologie,
natuurkunde en scheikunde over te brengen op leerlingen in de bovenbouw van het vwo.
Slechts een klein deel van de leerlingen kiest voor bèta en techniek in de bovenbouw en het
vervolgonderwijs. Uit onderzoek is bekend dat dit sterk wordt bepaald door de beeldvorming
van de bètavakken en de manier waarop leerlingen persoonlijk de richtingen bèta en techniek
beleven. Het project begon met een evaluatie en analyse van beschikbare games waarvan de
doelstellingen aansloten bij die van de school. Het ging om serious games die als doel hadden
kennis over te brengen. De serious games die de school testte, waren niet geschikt voor inzet
tijdens de lessen, omdat ze de beoogde lesstof onvoldoende overbrachten. Daarom ontwikkelden
docenten zelf een game, E&E electrical endeavours. Met deze game werd het begrip elektriciteit
geïntroduceerd in de natuurkundelessen.
De onderzoeksresultaten: leerwinst, maar niet meer keuzes voor een bètaprofiel
Het onderzoek liet zien dat de oorspronkelijke game inderdaad bijdroeg aan de conceptuele
ontwikkeling bij leerlingen, maar ook voor een aantal misconcepties zorgde. Met name
de begrippen spanning, stroom en weerstand werden door leerlingen in een verkeerde
betekenis gebruikt. Na evaluatie en een expertreview is de game aangepast. Ook is er een
docentenhandleiding bij geschreven met hulpmiddelen voor optimale inzet van de game. De
aangepaste game is meermalen bij afzonderlijke leerlingen en klassen getest. Dit mondde uit in
bijstellingsrichtlijnen en aangescherpte didactische richtlijnen voor het gebruik. Hierna waren er
veel minder misconcepties. De eindconclusie was dat serious gaming een belangrijke bijdrage kan
leveren aan conceptuele begripsvorming en de plastische beeldvorming van de leerlingen rondom
deze theoretische concepten en hun onderlinge relaties.
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Zowel leerlingen als docenten van het Sondervick College hebben de meerwaarde van games
ervaren. De leerwaarde bleek hoog. Desondanks werden geen significante verschillen gevonden
tussen de profielkeuzes van klassen die wel en niet aan de game deelnamen. De motivatie voor de
bètavakken en de kans op een keuze voor een bètaprofiel of -vervolgstudie werden dus niet groter
door de inzet van de games. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de school de game in
slechts een à twee lessen per klas inzette.
De oorzaak was volgens de school echter dat de gemiddelde docent aanvankelijk niet op de
hoogte was van de achtergronden en principes van gaming. Er werd soms verondersteld dat
laten gamen vanzelf tot leerresultaten zou leiden. Pas tijdens het project werd duidelijk dat
veel docenten niet precies begrepen hoe games werken en hoe ze die kunnen inzetten in de les.
Dat leverde in het begin verwarring op. Dit is tijdens het project rechtgezet door aan docenten
workshops over gaming te geven. In samenwerking met de TU Eindhoven zijn docenten
actief begeleid en geïnformeerd. In overleg met de Eindhoven School of Education is een
docentenhandleiding gemaakt waardoor de game nu beter is ingebed in de lesstof. De game E&E
electrical endeavours is op een nationale conferentie voorgelegd aan het veld en de opmerkingen
zijn vervolgens verwerkt in de game. De game is nu beschikbaar voor andere middelbare scholen
in Nederland.
eyeopener

Zorg dat docenten de achtergronden en principes van games kennen en help
hen met de didactische inbedding in de les

Producten
• Eindrapportage SLOA-project ‘Serious gaming in de BiNaSk-lessen’
• Game: E&E electrical endeavours
Contactpersoon
R. Hol, kernteamleider bovenbouw vwo, RHol@Sondervick.nl
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6.2	Games voor natuurlijke misconcepties (UniC)
Ook UniC in Utrecht maakte gebruik van een game in de natuurkundelessen. Hier ging het
niet om de werking van elektriciteit, maar om het inzicht dat beweging met weerstand te maken
heeft. De centrale vragen in dit project waren:
•
•

 erwerven leerlingen die een game spelen, dit inzicht beter dan leerlingen die deze stof via
V
traditionele natuurkundelessen krijgen aangeboden?
En maakt het dan uit of je een serious (educatieve) game gebruikt, of een voor dit doel
geselecteerde commerciële game?

De vernieuwing: serious en commerciële games
UniC kwam tot de inzet van games omdat docenten de ervaring hadden dat er bij leerlingen
natuurkundige misconcepties bestaan. Leerlingen kunnen feilloos de juiste natuurkundige
principes benoemen, terwijl ze tegelijkertijd ideeën over natuurkundige principes in hun hoofd
hebben die daar niet mee kloppen. De oorzaak is gebrek aan werkelijk inzicht. Een levensechte
game die natuurkundig gezien klopt en waarin de aan te pakken misconcepties een rol spelen in
de problemen die de leerling moet oplossen, zou – zo verwachtte de school - leerlingen het juiste
inzicht kunnen geven.
De misconceptie waar het in dit onderzoek om gaat, betreft de eerste en de tweede wet van
Newton: het idee dat objecten die eenmaal in beweging zijn, vanzelf een keer tot stilstand komen
door een soort ingebouwde rem. Leerlingen missen volgens de natuurkundedocenten het inzicht
dat beweging en stilstand met weerstand te maken hebben, ook al leren ze dit formeel wel. Om
hen dit inzicht bij te brengen, probeerde de school twee games uit, de educatieve (serious) game
Space Challenge en de commerciële game Unreal. Beide games boden inzicht en ervaring op het
gebied van de Newtonse mechanica (wrijvingsloze beweging). Space Challenge was daar speciaal
voor geconstrueerd. Unreal werd gekozen uit een grote verscheidenheid aan commerciële games.
Veel van deze games bleken zich weliswaar in de ruimte af te spelen, maar de beweging volgde
niet de wetten van de fysica. In Unreal zijn aanpassingen gedaan om de game geschikt te maken
om de stof over te brengen. Er werd bijvoorbeeld een wereld toegevoegd waarin wrijving bestaat
(om het verschil te leren met situaties waarin geen wrijving bestaat, voor een betere didactische
opbouw) en wapens werden uit het spel verwijderd.
Eén groep leerlingen kreeg vervolgens de stof aangeboden via het traditionele practicum, één
groep werkte met de educatieve game en een derde groep speelde de commerciële game.
De onderzoeksresultaten: game versus practicum
Voor en na de games zijn toetsen afgenomen. Ook zijn leerlingen en docenten zowel voor- als
achteraf bevraagd. Leerlingen en docenten werd onder andere gevraagd naar hun mening over
het gebruik van games in de les, de gang van zaken tijdens de uitvoering en de waargenomen
resultaten. Sommige docenten vonden het plezierig om de lesstof via games over te brengen:
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“Als leerlingen jaren te horen krijgen dat ze niet mogen gamen en opeens moeten gamen …nou, dat
motiveert wel. Daarom vond ik het leuk om te zeggen: jongens, verplicht gamen.”
In het onderzoek werd geen verschil in leerwinst gevonden tussen de game-groep en de groep
die dezelfde stof via traditionele lessen kreeg aangeboden. Leerlingen verwerven het inzicht dat
beweging met weerstand te maken heeft dus net zo goed met een goed gekozen practicum, als
met een game waarin dit inzicht een belangrijke rol speelt. Het inzetten van een game heeft
wel organisatorische voordelen. Een practicum als dit, dat specifiek gericht is op de concepten
waar het in de games om gaat, moet steeds weer opnieuw worden ingericht, terwijl een eenmaal
ontworpen game zo kan worden hergebruikt. Om te reflecteren op de geleerde concepten zou
bovendien ook gemakkelijk weer kunnen worden teruggegrepen op de game, terwijl dat met
een practicum moeilijk te realiseren is. Een game inzetten betekent ook een grotere variatie
in werkvormen in de natuurkundelessen. De natuurkundedocent vindt variatie in leervormen
belangrijk om in te spelen op verschillen tussen leerlingen.
eyeopener

Het inzetten van een game in de les betekent meer variatie in werkvormen en
biedt organisatorische voordelen ten opzichte van een practicum

Tussen de games bleek wel verschil te zijn in leerresultaten. Leerlingen die de serious game (in dit
geval Space Challenge) speelden, behaalden betere testresultaten, dus een grotere leeropbrengst,
dan de leerlingen die de commerciële game (Unreal) speelden. UniC heeft ook de ervaren flow
gemeten tijdens beide games. Flow werd aan de leerlingen uitgelegd als ‘het gevoel dat mensen
soms hebben wanneer ze helemaal in beslag genomen worden door waar ze mee bezig zijn (…),
waarbij de tijd vervaagt en niets anders dan die activiteiten van belang lijken.’ Er was geen
verschil in ervaren flow tussen leerlingen die de commerciële en leerlingen die de educatieve game
speelden. De mate van flow die leerlingen ervaren tijdens het spelen, kan dus de verschillen in
leerwinst tussen de twee typen games niet verklaren.
In eerder onderzoek werden wel (positieve) effecten gevonden van de inzet van games. De
onderzoekers schrijven het uitblijven van effecten toe aan de manier waarop het onderzoek
is verricht. De school heeft geprobeerd alle mogelijke beïnvloedende factoren constant te
houden. Ze waren er erg alert op dat docentverschillen de resultaten van de inzet van games
niet zouden verstoren. Daarom kregen de begeleiders de instructie om géén inhoudelijke
informatie/hulp te geven aan leerlingen en geen nabespreking te houden. Dit is ook niet gedaan
bij de practicagroepen, maar juist bij het gebruik van games wordt in de literatuur het belang
van nabespreken onderstreept. Om toch de koppeling naar de praktijk te kunnen maken,
werden verwerkingsopdrachten gebruikt. Mogelijk is het feit dat er toch niet genoeg expliciete
reflectiemogelijkheid was, de oorzaak dat er geen verschil in leerwinst is gemeten, zo stellen de
onderzoekers.
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Producten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 indrapportage SLOA-project ‘Games voor natuurkundige misconcepties’
E
Informatieve brochure ‘Games in de klas gebruiken: hoe doe je dat?’
Roulatiepracticum en handouts voor Space Challenge en Unreal
Space Challenge manual
Unreal manual
Verwerkingsopdrachten voor de drie groepen
Force Concept Inventory-toets, een instrument voor het meten van
natuurkundige concepten over kracht en beweging
FSG  (Flow Scale for Games)
Vragenlijst motivatie
Vragen vooraf en achteraf voor leerlingen en docenten
Observatieformulieren voor docenten

Contactpersoon
Dave Drossaert, rector, ddrossaert@unic-utrecht.nl

6.3 Implementatie van games (UniC)
In vervolg op het eerdere project over games heeft UniC in Utrecht in het project ‘Implementatie
van games’ gekeken wat bijdraagt aan een succesvolle implementatie van gamelessen.
Onderzoeksvragen waren:
•

 ijn er vak‐ of leerdoelspecifieke aandachtspunten bij het ontwikkelen en uitvoeren van
Z
gamelessen?
•	Wat zijn de leeropbrengsten van de gamelessen?
•	Hoe kunnen docenten gefaciliteerd worden om effectieve gamelessen te geven in het
voortgezet onderwijs?
De vernieuwing: games implementeren in het onderwijs
De school zocht naar antwoorden op deze vragen door docenten gamelessen te laten ontwikkelen,
dit proces op de voet te volgen en te documenteren en door de resultaten van deze gamelessen in
kaart te brengen. Ook is een schoolbrede vragenlijst over games in het onderwijs afgenomen en
zijn docenten hierover geïnterviewd. De games werden ingezet bij natuurkunde, geschiedenis,
economie en wiskunde, alle in de bovenbouw van havo en/of vwo. Voor deze vakken werden
games ontwikkeld die in de lessen zijn uitgevoerd. Docenten namen voor- en achteraf bij
leerlingen tests af die gericht waren op kennis en inzicht in het onderwerp en op de motivatie
voor het vak. De gamelessen werden zo nodig bijgesteld op grond van de opgedane ervaringen.
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De docenten ontwikkelden ook een docenthandleiding, waarmee andere docenten de gamelessen
kunnen uitvoeren. Om de aansluiting op de belevingswereld van leerlingen te verbeteren, heeft
één docent zich gericht op het nieuwe Live Action Role Play (LARP). Leerlingen namen deel
aan door derden georganiseerde LARP-events en volgden op LARP-gerichte workshops binnen
de school. Vervolgens zetten de leerlingen zelf een LARP-event in elkaar. Dit diende ook als
toets. Bij LARP als onderwijsvorm gaat het niet alleen om sociale vaardigheden, maar ook om de
integratie met vakken als wiskunde, talen en biologie.
De onderzoeksresultaten: succesfactoren
Belangrijke succesfactoren voor het implementeren van gamelessen bleken goed functionerende
hardware die voldoet aan de systeemeisen (voldoende computers en een stabiel netwerk), een
schoolvisie waar games in passen en facilitering en ondersteuning door het management (tijd en
geld). Dit is in lijn met de bevindingen van andere scholen. Docenten hadden de meeste behoefte
aan ondersteuning bij de keuze en de didactische inzet van games en het maken van bijbehorend
lesmateriaal.
eyeopener

Docenten hebben behoefte aan ondersteuning bij het didactisch gebruik van
games: welke games zijn geschikt, hoe kunnen die het best worden ingezet
en welk lesmateriaal moet daarbij worden ontwikkeld?

Er is op deze school geen verband gevonden tussen de leeftijd van de docenten en hun ideeën
over games en hun bereidheid om ze te gebruiken. De meest gehanteerde argumenten voor
het gebruik van games waren: ongemotiveerde leerlingen aan het leren krijgen (82 procent),
aansluiten bij de leefwereld van leerlingen (72 procent), betere leerresultaten (59 procent) en
unieke leersituaties creëren (49 procent).
De respondenten waren het er niet over eens of games tijdbesparend zouden kunnen werken.
Leerlingen vonden de gamelessen over het algemeen leuk, interessant en vaak ook nuttig en
leerzaam.
eyeopener

Docenten zien het meeste heil in games als middel om ongemotiveerde
leerlingen aan het leren krijgen en om aan te sluiten bij de leefwereld van
leerlingen. Leerlingen vinden games in het algemeen een leuke lesvorm

De uitkomsten van het onderzoek naar leerresultaten zijn per vak verschillend, net als de vorm en
kwaliteit van de games zelf. Over het algemeen leverden de games wel leeropbrengsten op, maar
er konden geen uitspraken worden gedaan over de vraag of de gamelessen tot betere resultaten
leidden dan de lessen volgens de gangbare methode; dit is niet onderzocht.
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Producten
• E
 indrapportage SLOA-project ‘Implementatie van games in het onderwijs’
• Games voor alle genoemde vakken
• Docentenhandleidingen
(beide beschikbaar op www.learninggames.nl)
• Procesinformatie en evaluatie van de gamelessen in het eindrapport

Contactpersoon
Tessa van Stek, docent en projectleider, vanstek@unicutrecht.nl

6.4	Digitale leermiddelen (KS Etten-Leur, Maerlant Lyceum,
Heerbeeck College)
Voor bepaalde vakken zijn door het lerarentekort moeilijk docenten te vinden. En valt zo’n
docent even uit, dan kan er niet lesgegeven worden. Bovendien neemt door het tekort de
werkdruk voor zittende docenten toe, wat leidt tot meer lesuitval. Dat bracht drie scholen op de
vraag:
•	Hoe kunnen digitale leermiddelen op een kwalitatief hoogwaardige manier worden ingezet
bij ‘probleemvakken’ in het reguliere lesprogramma en bij lesuitval?
De vernieuwing: digitale lessen
Docenten Duits van de Katholieke Scholengemeenschap (KS) Etten-Leur ontwierpen een
lesprogramma vwo Duits voor drie maanden, waarin digitale lessen en reguliere lessen werden
afgewisseld. Het was de bedoeling dat de digitale lessen ook bij lesuitval gebruikt zou kunnen
worden. Tegelijkertijd deden docenten van twee andere scholen dat voor Latijn (Maerlant
Lyceum in Den Haag) en natuurkunde (Heerbeeck College in Best). De keus viel op deze drie
‘probleemvakken’ omdat daar niet altijd even gemakkelijk docenten voor te vinden zijn. Het
programma kan echter niet alleen bij lesuitval ingezet worden; het idee is dat leerlingen hiermee
ook in reguliere lessen de lesstof actiever kunnen verwerken.
De scholen hebben geïnventariseerd welke digitale materialen beschikbaar zijn. Dat zijn er
veel, maar de bronnen zijn moeilijk toegankelijk. Het was een zoektocht om de meest geschikte
materialen te selecteren. Van de overzichten met databases en auteurtools die de docenten van
deze drie scholen hebben opgesteld, kunnen andere scholen gebruik maken. Om de weg te
vinden naar adequaat digitaal leermateriaal raden de docenten aan, op Kennisnet een Entreeaccount aan te maken en gericht te zoeken in Edurep, de top tien van collecties en vakspecifieke
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collecties. Wanneer je eenmaal een aantal geschikte databases hebt gevonden voor je eigen vak,
kun je vervolgens daarin verder zoeken, om zo tijd te besparen. Een ander advies is, jezelf aan te
sluiten bij online vakcommunity’s.
eyeopener

Gericht zoeken in Edurep-databases die geschikt zijn voor je vak, scheelt
veel tijd. Sluit je ook aan bij online vakcommunity’s

Uit de literatuur blijkt dat er gemiddeld twintig uren nodig zijn om een goede digitale les te
ontwikkelen. Ook deze scholen hebben de ervaring dat het ontwikkelen van een digitale les veel
tijd kost. En omdat het geen ‘core business’ was, verloor het in de waan van de dag weleens aan
prioriteit.
Een goede digitale les moet humor bevatten en een goede opbouw hebben, vinden de docenten.
Het bepalen van het juiste aantal opdrachten is een uitdaging, want de leerlingen hebben een
heel verschillend tempo. In het project waren er soms te weinig opdrachten voor een volledige
les, terwijl bij andere lessen de meeste leerlingen niet aan de keuzeopdrachten toekwamen.
Het ontwikkelen van digitale lessen vergt dus deskundigheid van de docent; die heeft nu (ook)
een rol als ontwikkelaar en begeleider van leerprocessen. Tijdens het ontwikkelen is het nodig
samen te werken met andere docenten en feedback uit te wisselen. De scholen adviseren niet
te groot te beginnen, maar enkele docenten een digitale lessenserie goed te laten doordenken
en uittesten. In de ervaring van de docenten is het belangrijk dat er voldoende tijd beschikbaar
is (bijvoorbeeld door de ruimte voor professionalisering te benutten) en dat de schoolleiding
docenten ondersteunt en zorgt dat ze hun vaardigheden op ICT-gebied kunnen vergroten (intern
of extern).
eyeopener

Indien de school besluit meer met digitale leermiddelen te gaan doen, moet
zij zich op voorhand realiseren dat het een grote tijdsinvestering betreft, dat
docenten geprofessionaliseerd moeten worden en dat een cultuuromslag
vereist is

Op alle drie scholen hebben niet goed werkende computers voor verloren tijd en irritatie gezorgd.
Wanneer de ICT-faciliteiten niet optimaal functioneerden (traagheid, geluid dat niet werkt,
ontbreken van koptelefoons en muizen, ontbrekende of kapotte hardware, netwerkstoringen,
enzovoort) werd het welslagen van de digitale lessen sterk belemmerd.
eyeopener

Als leerlingen aan een digitale les werken, moeten zij dit kunnen doen
zonder tijd te verliezen aan ontbrekende onderdelen en/of een vastlopende
computer
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De onderzoeksresultaten: behoefte aan een docent
Het doel van het project was om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is digitale lessen in
te zetten bij uitval van een docent. Hoewel de leerlingen vooraf positief waren over de inzet
van ICT, zijn zij na de lessenreeks minder positief over het vak Duits en de inzet van ICT.
Hetzelfde gold voor de leerlingen die digitale lessen in natuurkunde volgden. Alle leerlingen
blijken behoefte te hebben aan een docent voor de klas. De docent bleek een onmisbare factor.
Hij of zij kan creatief omspringen met zijn of haar kennis en de uitleg van de lesstof aanpassen
aan de behoefte van de leerling. Die uitleg van een docent bleek nodig, bij de talen vooral als
het om grammatica ging. Ook is de ervaring van de scholen dat een docent nodig is om de
controle te behouden, om de leerlingen serieus aan het werk te krijgen en ervoor te zorgen dat
ze iets anders kunnen gaan doen als zij met de les klaar zijn. De leerlingen zijn ervan overtuigd
dat ICT een les echt leuker kan maken, maar geven aan dat de digitale lessen moeten worden
afgewisseld met reguliere lessen, zodat de docent vragen kan beantwoorden en uitleg kan
geven.
De docenten hebben eveneens ervaren dat zij niet volledig gemist kunnen worden. Een hele
serie digilessen achter elkaar blijkt niet goed te werken. Ook de docenten zijn van mening dat
de digitale lessen moeten worden afgewisseld met reguliere lessen, waarin zij waar nodig hun
kennis en ervaring kunnen inbrengen. In de voorafgaande of volgende lessen moet een zekere
mate van flexibiliteit zitten, zodat de docent in de les bijvoorbeeld een zijsprong kan maken
wanneer hij dat nodig of wenselijk acht.
De scholen zijn in het project ook uitgegaan van de afwisseling van digitale lessen en reguliere
lessen (om en om een digitale en een reguliere les per week). Een gevolg daarvan is dat de
digilessen nauwelijks zijn in te zetten bij lesuitval, omdat er op het moment van de uitval maar
net een digitale les aan de beurt moet zijn.
Alle docenten hebben gerapporteerd dat de leerlingen tijdens de digilessen veelal rustig en serieus
aan de opdrachten werkten. Zij waren gemotiveerd bezig met de lesstof en vonden het prettig
dat het zo rustig was tijdens de les. Desondanks willen leerlingen niet alleen maar digitale lessen
op het programma. Enerzijds omdat zij behoefte hebben aan een docent, anderzijds omdat de
digitale lessen niet altijd aansprekend genoeg waren. Uit het onderzoek kwam naar voren dat
leerlingen in die zin hogere verwachtingen hadden gehad. De digitale lessen moeten voldoende
kwaliteit hebben, actueel en uitdagend zijn. De leerlingen zijn immers gewend aan geavanceerde
games en apps.
eyeopener

Digitale leermiddelen kunnen het best als aanvulling op of als onderdeel
van reguliere lessen worden ingezet. De kwaliteit van de digitale lessen is
bepalend, maar ook als die goed is, blijft de docent blijft onmisbaar
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Producten
• E
 indrapportage SLOA-project ‘Digitale middelen in het VO’
• Handreikingen voor docenten:
• een top tien van bronnen met digitaal materiaal
• criteria ten aanzien van digitaal materiaal
• een digitale toolkit digitale leermiddelen per vak
• lesprogramma’s voor Latijn, Duits en natuurkunde

Contactpersoon
Peter van Heusden, voorzitter CvB / rector KSE, pvanheusden@k-s-e.nl

6.5	Digitaal leren: ook een passende vorm voor
passend onderwijs (Merletcollege)
Het Merletcollege in Cuijk, Grave en Mill had al voor aanvang van het SLOA-project goede
ervaringen opgedaan met digitale lessen, vooral voor zorgleerlingen. Het was de school
opgevallen dat deze leerlingen minder vaak last hebben van aandachts- en leerproblemen
in lessen waar cognitieve vaardigheden digitaal worden aangeleerd dan in meer traditionele
lessen. Leerlingen met autistische stoornissen bleken opvallend beter te presteren in een digitale
leeromgeving. Dat was voor de school aanleiding om nader te onderzoeken of zij passend
onderwijs kan bieden via een digitale leeromgeving. De hoofdvragen van het onderzoek waren:
•

I n welke mate is deelname van zorgleerlingen aan een digitaal leerproces geschikt om
succesvolle leerresultaten in hun primaire leerproces te kunnen realiseren?
•	Aan welke indicatoren moet een digitale leeromgeving voor zorgleerlingen voldoen om een
succesvol leerresultaat te realiseren?
De vernieuwing: digitaal leren voor zorgleerlingen
Een groep van 291 leerlingen volgde via het programma Rekenblokken de module ‘meten en
meetkunde’. De groep telde circa 30 procent zorgleerlingen. Om antwoord te krijgen op de
onderzoeksvragen, zijn onder alle deelnemende leerlingen een toets en een vragenlijst afgenomen.
Er waren drie meetmomenten: bij aanvang, halverwege en één week na het volgen van de digitale
module.
Er is een instrument ontwikkeld om de leerresultaten van de verschillende categorieën leerlingen
in beeld te brengen, evenals de aspecten in het leerproces die invloed hebben op dit resultaat. Het
instrument heet ‘Leerkwaliteit in Beeld’ en bestaat uit zeven stappen.
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1.	Talent
Aan de hand van de CITO-scores wordt het
cognitieve talent van de leerling bepaald.
2.	Studiehouding en motivatie
Tijdens de module wordt de leerling gevraagd online een korte
vragenlijst over motivatie en studiehouding in te vullen (self report).
3.	Voorkennis
Het derde onderdeel is een instaptoets die bepaalt
wat de leerling al weet, in dit geval van de module
meten en meetkunde bij wiskunde en rekenen.
4.	Werkhouding leerproces
Tijdens de module wordt in beeld gebracht hoe de werkhouding
van de leerling is en hoe het leerproces verloopt.
5.	Toets (prestaties)
Met deze toets wordt bepaald of de leerling de module wel of niet
voldoende heeft afgerond. Dit is dezelfde toets als bij stap 3.
6.	Evaluatie leerproces
Het zesde onderdeel is een korte vragenlijst waarin de
leerling terugkijkt op het leerproces (self report).
7.	Evaluatie studiehouding en motivatie
Bij de volgende module wordt de leerling opnieuw gevraagd online een
korte vragenlijst over motivatie en studiehouding te invullen.

Om te kijken of de digitale module bijdroeg aan leerwinst, zijn de resultaten op de instaptoets
(3) vergeleken met die van de eindtoets (5). Hetzelfde is gedaan voor de evaluatie van
studiehouding en motivatie (2 en 7). Zo kon naast de toetsscores ook gemeten worden of de
leerlingen door het digitale leerproces een betere studiehouding en motivatie hebben gekregen.
Tot slot is geanalyseerd welke factoren van het leerproces (inzet, werkhouding en lesinhoud
en leerprogramma) voor zowel de reguliere als de zorgleerlingen van invloed waren op hun
cognitieve resultaat en hun studiehouding en motivatie, en welke factoren dan het meest
invloedrijk waren.
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De onderzoeksresultaten: digitaal leren heeft een positief effect op zorgleerlingen
De analyse van de onderzoeksresultaten wees uit dat vrijwel alle zorg- en reguliere leerlingen
een beter toetsresultaat hadden na deelname aan het digitale leerproces. Daarnaast hadden
hun motivatie, concentratie en planning zich positief ontwikkeld. Zowel de reguliere als de
zorgleerlingen scoorden gemiddeld 40 procent beter op concentratie en planning. De reguliere
leerlingen scoorden gemiddeld ook 40 procent hoger op motivatie. Voor de zorgleerlingen is
dit verschillend. Hun motivatie verbeterde in de helft van de gevallen. Er waren ook nog eens
verschillen per type zorgleerling. Circa 60 procent van de leerlingen die meer tijd nodig hebben,
respectievelijk 65 procent van de leerlingen met dyslexie, hebben een betere motivatie gekregen.
De planningsvaardigheden verbeterden bij de helft van de leerlingen met een lwoo-indicatie.
Daarentegen verbeterde bij slechts een kwart van de leerlingen met dyslexie de concentratie.
De digitale leeromgeving had voor de totale groep leerlingen de meeste invloed op de
concentratie en voor de reguliere leerlingen op de motivatie. De lesinhoud en het leerprogramma
waren de meest invloedrijke factoren als het ging om de concentratie van zorgleerlingen en die
van leerlingen die meer tijd nodig hebben en die van sommige leerlingen met dyslexie. Zowel
de digitale leeromgeving als de bijbehorende lesinhoud en het leerprogramma zijn dus van
invloed op het leerresultaat. Het Merletcollege concludeert dat digitaal leren een geschikte vorm
is voor passend onderwijs aan zorgleerlingen. In het onderzoek is duidelijk geworden welke
aspecten van de digitale leeromgeving van belang zijn voor een succesvol leerresultaat onder
zorgleerlingen (en reguliere leerlingen). Het bleek belangrijk om kwalitatief hoogwaardig en goed
hanteerbaar digitaal en online leermateriaal te gebruiken. Er moeten momenten van herhaling,
interactie en reflectie ingepast kunnen worden. Daarnaast is een constructief leerklimaat met
begeleiding van belang. De school ziet een compleet, online elektronisch leerplatform als
voorwaarde: een platform waar alle aspecten van het opleidingsproces (van gebruikersregistratie
tot opdrachtinhoud, controle van leerlingactiviteiten, opslag van de resultaten en de uiteindelijke
presentatie van verslagen) efficiënt gebruikt en verwerkt kunnen worden. Om passend onderwijs
te kunnen bieden, zijn een individueel leerprogramma en een leerlingvolgsysteem voor elke
leerling essentieel.
eyeopener

• V
 olg de activiteiten en vorderingen van leerlingen in de digitale lessen om
begeleiding op maat te kunnen geven
• H et is belangrijk om kwalitatief hoogwaardig en goed hanteerbaar
digitaal en online leermateriaal te gebruiken. Er moeten momenten van
herhaling, interactie en reflectie ingepast kunnen worden
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Producten
• E
 indrapportage SLOA-project ‘Effect en randvoorwaarden
van digitaal leren voor reguliere en zorgleerlingen’
• Een overzicht van succesfactoren voor digitaal
leren op basis van literatuurstudie
• Een gevalideerd meetinstrument: Leerkwaliteit in Beeld
• Toetsen om vorderingen te meten
• Vragenlijsten voor de evaluatie van studiehouding
en motivatie (self report leerlingen)
De ontwikkelde producten zijn te vinden op www.passenddigitaal.nl
Contactpersoon
Henk van den Burgt, docent, H.Burgt@merletcollege.nl

6.6 Tot besluit
Alle scholen die hebben gewerkt met digitale leermiddelen en games, hebben ervaren dat het
niet eenvoudig was echt geschikt materiaal te vinden. Zelf ontwikkelen is een goed alternatief,
maar kost veel tijd. Dat merkten zowel de docenten van UniC, van het Sondervick College als
van de drie scholen die werkten aan digitale lessen (KS Etten-Leur, het Maerlant Lyceum en het
Heerbeeck College).
Soms bleken docenten zelf onvoldoende van games te weten. Niet alleen de technische aspecten
zijn van belang, maar vooral hoe de game het best ingezet kan worden in de lessen. Er is nog
weinig bekend over een goede didactische implementatie. Zowel op het Sondervick College als
UniC en het consortium van de KS Etten-Leur bleek behoefte aan didactische ondersteuning en
docentprofessionalisering in het gebruik van digitale middelen.
Sommige scholen zagen een duidelijke bijdrage van digitale middelen aan de leerwinst. Op een
aantal scholen bleek het echter lastig om leerresultaten te meten. De scholen zijn het erover eens
dat het inzetten van digitale lessen en games in elk geval waardevol is omdat het meer variatie in
werkvormen geeft en aansluit bij de interesses van leerlingen. Leerlingen vinden het leuk om zo
te leren en gedragen zich dan prettig in de les. Dat neemt niet weg dat leerlingen zelf zeggen dat
ze graag een docent voor de klas zien. Op KS Etten Leur, het Maerlant Lyceum en het Heerbeeck
College bleek de docent onmisbaar.
Kiest een school voor de inzet van digitale leermiddelen, dan lijkt het het best om dat als
aanvulling op of als onderdeel van reguliere lessen te doen. Net als het Merletcollege ontdekten
deze scholen dat een goede kwaliteit van de digitale middelen cruciaal is. Bij digitale lessen is
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het verder van belang dat de activiteiten en vorderingen van leerlingen gevolgd worden, zodat de
docent in de lessen daarna instructie en begeleiding op maat kan geven.
Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle toepassing van digitale lessen en gamelessen is
logischerwijs dat de ICT-faciliteiten op orde zijn. Op veel scholen bleken er op dat punt echter
problemen te zijn en verloren leerlingen kostbare tijd door slecht functionerende apparatuur.
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7.	Nieuwe
onderwijsconcepten
Er zijn scholen die met het oog op talentontwikkeling kiezen voor een vernieuwend
onderwijsconcept. In diverse SLOA-projecten zijn dergelijke concepten (verder)
ontwikkeld, geconcretiseerd en soms geëvalueerd.

Als antwoord op de vraag hoe leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen, kiezen
sommige scholen voor een fundamentele vernieuwing van de organisatie en invulling van hun
onderwijs. Ook nieuwe scholen, die hun onderwijs kunnen inrichten zonder belemmeringen
door tradities of gewoonten, grijpen de gelegenheid van zo’n blanco start vaak aan om te
werken vanuit een vernieuwend concept. Veel van deze concepten proberen tegemoet te komen
aan de wens vanuit de samenleving om leerlingen naast basisvaardigheden ook competenties
te laten ontwikkelen op het gebied van bijvoorbeeld samenwerken en probleem oplossen.
Deze competenties worden tegenwoordig vaak 21ste-eeuwse vaardigheden genoemd, omdat
het vaardigheden zijn die leerlingen naar verwachting in de toekomst nodig hebben. Nieuwe
onderwijsconcepten sluiten daarnaast vaak aan bij (sociaal)constructivistische visies op leren,
waarin actief, authentiek en samenwerkend leren een belangrijke rol spelen. Ook zijn ze meer
dan het traditionele onderwijs gericht op aansluiting bij de behoeften en manieren van leren
van hedendaagse jongeren. Soms wordt de vernieuwing gezocht in een nieuwe structuur of
organisatievorm in de school, maar vaak ook in het aanbieden van andere onderwijsinhouden of
het anders ordenen en aanbieden van bekende inhouden, bijvoorbeeld meer thematisch of met
meer keuzevrijheid voor leerlingen.
In dit hoofdstuk presenteren we de opbrengsten van projecten waarin scholen, ondersteund door
onderzoek, een vernieuwend onderwijsconcept (verder) hebben ontwikkeld, geconcretiseerd
en soms geëvalueerd ten behoeve van de talentontwikkeling van leerlingen. Elke school werkte
vanuit een eigen onderwijskundige benadering. De concepten liepen uiteen van het werken met
geïntegreerde lespleinen en ‘Big Picture Learning’, tot thematisch leren in heterogene groepen
en een Tienerschool voor leerlingen van tien tot veertien jaar. Eén school richtte zich als ‘vitale
school’ op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij leerlingen, als bijdrage aan optimaal leren.
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7.1	Werken op lespleinen in de onderbouw van het
vmbo (Burgemeester Harmsma School)
Volgens de filosofie van de Burgemeester Harmsma School in Gorredijk moeten leerlingen zich
optimaal en veelzijdig kunnen ontwikkelen. Ze moeten leren actief en zelfstandig te werken,
ervaren waar hun ambities en interesses liggen en leren keuzes maken. De school gaat er eveneens
van uit dat door samen leren en werken, sociale en communicatieve vaardigheden tot bloei
komen. Vanuit deze filosofie werkt de school al tien jaar met drie beroepsgerichte lespleinen:
handel en administratie, zorg en welzijn, en techniek. Vanwege het succes van deze aanpak
heeft de school ook een lesplein ingevoerd voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde: het
NEW-plein. De school was benieuwd wat de effecten van dit plein in de onderbouw zijn en deed
daarom onderzoek naar de volgende vraag:
•

I n welke mate bezitten de derdeklasleerlingen die hebben deelgenomen aan het
NEW-plein-experiment een hogere mate van zelfstandigheid, planmatigheid en
samenwerkingsgerichtheid, dan leerlingen die in de reguliere setting de klassen 1 en 2
hebben doorlopen?

Ook was er aandacht voor effecten op cognitieve leerprestaties, en werd gekeken hoe docenten en
leerlingen de ontwikkeling van het NEW-plein beleefden.
De vernieuwing: een geïntegreerd lesplein
Door de flexibele wanden tussen twee lokalen te openen, ontstaat een lesplein. Hier werken twee
klassen gedurende drie uur aan eigen taken op het gebied van Nederlands, Engels en wiskunde.
Dit gebeurt onder leiding van twee docenten en een remedial teacher. Het doel van het lesplein
is leerlingen in staat te stellen beter op hun eigen niveau te werken. Ook worden de leerlingen zo
vertrouwd gemaakt met zelfstandig leren. Zodra een leerling de basisstof heeft doorlopen, worden
verdiepende of verbredende opdrachten aangeboden. De school verwacht dat leerlingen op het
lesplein meer zelfstandigheid, planmatigheid en samenwerkingsgerichtheid ontwikkelen dan in
de traditionele klassikale situatie.
Onderzoeksresultaten: zelfstandig plannen en werken
Om te onderzoeken of de lespleinen de verwachte effecten opleveren, zijn leerlingen en docenten
bevraagd. In drie opeenvolgende jaren hebben de onderzoekers een internetenquête afgenomen
bij leerlingen die lessen volgden op het NEW-plein. Onder docenten is een vragenlijst over
leerlingcompetenties afgenomen.
Uit de leerlingvragenlijsten kwam naar voren dat leerlingen vinden dat ze veel hebben geleerd
op het NEW-lesplein. Ze leerden naar eigen zeggen zelfstandig te werken, hun werk op tijd af te
krijgen, te plannen en zelfstandig beslissingen te nemen over hun werk. Ze waren over de hele
linie positief over het lesplein. Iets minder tevreden waren de leerlingen over de lengte van de
lessen (in eerste instantie drie lesuren, daarom later aangepast naar twee lesuren achter elkaar), de
hoeveelheid opdrachten, de afwisseling van activiteiten en de rust op het plein. Als leerlingen een
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vergelijking moeten maken tussen het NEW-plein en het reguliere stamlokaal, gaat hun voorkeur
toch uit naar het stamlokaal. Ze kunnen zich daar beter concentreren op hun werk, zijn er beter
gemotiveerd en doen meer aan hun werk. De leerlingen gaven in meerderheid aan dat ze het
prettig vonden dat ze op het plein direct hulp konden krijgen.
eyeopener

• O
 p het lesplein leren leerlingen hun werk te plannen en zelfstandig te
werken
• Leerlingen vinden het prettig dat ze op het lesplein direct hulp kunnen
krijgen, maar geven toch de voorkeur aan werken in het stamlokaal

Er zijn geen verschillen in de meningen van jongens en meisjes en leerlingen met en zonder lwooindicatie. Er was wel een verschil tussen de leerjaren. Leerlingen in klas 2 scoorden over de hele
linie gemiddeld lager op de gemeten aspecten (hoeveel geleerd, tevredenheid, vergelijking plein en
stamlokaal) en geven het NEW-plein een lager cijfer dan leerlingen uit de derde klas. De redenen
hiervoor zijn nog niet onderzocht. Het onderzoek onder docenten laat vooral zien dat zij vinden
dat het werken op een lesplein andere competenties van hen vraagt. Meer dan in de klassikale
situatie is voor zelfstandig werken van belang dat docenten een goede relatie met leerlingen
ontwikkelen en onderhouden. De pedagogische component is extra van belang bij het stimuleren
van zelfstandigheid bij leerlingen, het leren samenwerken en het kunnen omgaan met verschillen.
Om via het lesplein te werken aan talentontwikkeling van leerlingen is vakinhoudelijke
competentie belangrijk. Docenten dienen talent op te sporen, maar ook inhoudelijk goed te
begeleiden en hiervoor extra leerstof en –middelen te ontwikkelen. In een lespleinsituatie is het
daarnaast van groot belang dat docenten inhoudelijk, didactisch en vooral pedagogisch op één
lijn zitten. Dit impliceert een grote mate van bereidheid en vaardigheden om met collega’s samen
te werken, af te stemmen, maar vooral ook elkaar (durven) aan te spreken.
eyeopener

• W
 erken op een lesplein doet niet alleen een groot beroep op de
vakinhoudelijke en didactische competenties van docenten, maar stelt ook
hoge eisen aan hun pedagogische competenties
• In een lespleinsituatie is het belangrijk dat docenten inhoudelijk,
didactisch en pedagogisch op één lijn zitten
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Producten
• E
 indrapportage SLOA-project ‘Lespleinen in de onderbouw van het vmbo.
Een onderzoek naar de vormgeving en de effecten van het NEW-plein in de
onderbouw van de Burgemeester Harmsmaschool.’
• Vragenlijst tevredenheid NEW-plein voor onderbouwleerlingen
• Vragenlijst competenties NEW-plein voor schoolverlaters
• Vragenlijst leerlingcompetenties NEW-plein klas 3 voor docenten
Contactpersoon
Mw. E. Brouwer, onderwijskundige, ebrouwer@burgharmsmaschool.nl

7.2

Verhoging van motivatie en prestatie door een
persoonlijk en praktisch leerplan (CSG Prins Maurits)

CSG Prins Maurits in Middelharnis werkte aan een nieuwe vorm van projectgestuurd leren,
die tot doel had de motivatie van leerlingen te vergroten. Het uitgangspunt waren de principes
van Big Picture Learning (BPL). Dit is een Amerikaanse onderwijsfilosofie waarin onderwijs,
leerlingbegeleiding en loopbaanoriëntatie persoonlijk worden gemaakt. Op de CSG Prins
Maurits werd in havo 3 Big Picture Learning Inspired (BPLI)-projectonderwijs ingevoerd.
Leerlingen kregen een half jaar de tijd om een opdracht uit te voeren voor een bedrijf. De
onderzoeksvraag luidde:
•	Leidt het werken met BPLI-projectonderwijs tot een hogere motivatie van leerlingen en tot
zodanige prestaties dat verwacht mag worden dat zij hun havodiploma behalen?
Het zoeken naar ontwerpprincipes die van belang zijn voor een optimale vormgeving van BPLIprojectonderwijs speelde eveneens een belangrijke rol in het onderzoek.
De vernieuwing: Big Picture Learning
In 2010 introduceerde CSG Prins Maurits in samenwerking met KPC Groep het Big Pictureconcept. Een belangrijk kenmerk van BPL is dat de buitenwereld de school in wordt gehaald,
om zo binnen- en buitenschools leren meer met elkaar te verbinden. Leerlingen hebben een
buitenschoolse leerplek. Ze leren in de echte wereld met echte projecten en uitdagingen,
waarover ze presentaties verzorgen die worden beoordeeld. Bedrijven en instellingen nemen
actief deel aan de begeleiding en beoordeling. Een ander kenmerk van BPL is het persoonlijke
leerplan. De passie en interesse van de leerling vormen het centrale punt van het curriculum.
In een persoonlijk leerplan worden voor iedere leerling leerdoelen beschreven die aansluiten bij
zijn of haar interesses en leerstijl en die iets betekenen in de buitenwereld. Ook wordt aandacht
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besteed aan de manier waarop de leerling de doelen gaat bereiken. De school biedt persoonlijke
begeleiding in kleine groepen, door een docent in de rol van ‘adviseur’.
Voor de start van het SLOA-project werkte de school met een Big Picture-klas voor leerlingen
die niet in staat waren regulier onderwijs te volgen. Het Big Picture-concept bleek echter meer
vrije regelruimte voor de school te veronderstellen dan er in de Nederlandse context is. De vaste
lesprogramma’s en de toetsing via het schoolexamen en centraal examen bleken zich niet goed te
verhouden met het concept.
eyeopener

Als een nieuw onderwijsconcept ‘schuurt’ met de landelijke wet- en
regelgeving, is het moeilijk in de praktijk te brengen en te houden

De daaropvolgende jaren werkte de school niet met een geheel volgens BPL opgezet leerplan,
maar met een verrijkingsvak, Big Picture Learning Inspired (BPLI) projectonderwijs. In dit vak
leren de leerlingen volgens drie hoofdprincipes van BPL:
1.
Het leren vindt plaats in de echte wereld.
2.
De beoordeling is authentiek.
3.	Persoonlijke leerplannen geven uitdrukking aan de interesses van elke leerling.
Daarnaast waren de volgende drie principes leidend:
4.	Er is sprake van een vaste, kleine leergroep met een vaste docent.
5.	Leiderschap en ondernemerschap worden aangemoedigd.
6.	Er is sprake van betrokkenheid van ouders/familie en andere volwassenen.
Zowel in 2011-2012 als in 2012-2013 volgde een groep van ongeveer 45 leerlingen BPLIprojectonderwijs.
De onderzoeksresultaten: leren in de echte wereld motiveert
Om na te gaan of de ontwerpprincipes uit de BPL-filosofie helpen om de motivatie bij havo 3leerlingen te vergroten, werden gegevens van leerlingen die BPLI-onderwijs volgden, vergeleken
met gegevens van leerlingen die niet meededen aan het verrijkingsvak en leerlingen die in
2010-2011 in de Big Picture-klas hadden gezeten. Twee achtereenvolgende jaren vulden alle
leerlingen uit havo 3 een motivatievragenlijst in. Om iets over de prestaties van leerlingen
te kunnen zeggen, zijn van 232 leerlingen ook rapportcijfers (Nederlands en wiskunde) en
determinatiegegevens verzameld. Voorts werden interviews gehouden met leerlingen, docenten,
mentoren en projectcoördinatoren.
Er bleken geen grote verschillen in prestaties te zijn tussen leerlingen die BPLI-projectonderwijs
volgden en leerlingen die dat niet deden. Er was dus geen negatief of positief effect op de
verwachting dat deze leerlingen het havodiploma zouden halen. Het onderzoek liet zien dat
werken volgens kenmerken van het BPL-concept wel leidde tot een hoge motivatie. Leerlingen
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werkten in sterke mate vanuit hun eigen interesse, zij voelden zich competent om hun werk
uit te voeren en hadden het gevoel dat zij bij de uitvoering veel zelf konden kiezen. Vergeleken
met reguliere leerlingen is de motivatie voor school bij de leerlingen die BPLI hebben gevolgd,
aanmerkelijk hoger. Volgens de leerlingen komt dat vooral doordat wat je doet in het BPLIproject ‘echt’ is en doordat je veel zelf moet bedenken.
eyeopener

Leerlingen die een opdracht mogen doen in de ‘echte wereld’ en ook door
die wereld beoordeeld worden, raken gemotiveerd doordat leren betekenis
voor hen krijgt

Leerlingen die BPLI-projecten hebben gedaan, geven aan dat het leren in de praktijk hen goed lag
en dat ze op hun buitenschoolse leerplek tot bloei kwamen. Zij voelen zich ook beter voorbereid
op het vervolgonderwijs. Dat komt doordat ze het nut van werken met een stappenplan of
werkplan hebben gezien en daar ook ervaring mee hebben opgedaan. Ze verwachten dat
zelfstandig kunnen werken en plannen van pas zal komen in het vervolgonderwijs. Er waren ook
positieve neveneffecten op de relatie tussen docenten en leerlingen. Leerling en docent werden
meer gesprekspartners en zij ervoeren meer openheid.
eyeopener

Werken volgens de principes van Big Picture Learning draagt bij aan een
betere relatie tussen docenten en leerlingen: meer gelijkwaardig en open

Het onderzoek resulteerde eveneens in een aanscherping van de ontwerpprincipes die van belang
zijn voor de vormgeving van BPLI-projectonderwijs. Zo bleek voor het principe ‘leren in de echte
wereld’ van belang dat opdrachtgevers zich persoonlijk presenteren tijdens een bedrijvenmarkt
en echt iets met de resultaten van het werk van de leerlingen willen doen. Aanwezigheid van
de opdrachtgever bij de eindpresentatie bleek bij te dragen aan een authentieke beoordeling.
Ook was het bijvoorbeeld belangrijk dat het project meetelde voor een cijfer. Wat betreft het
persoonlijke leerplan voor elke leerling bleek dat het goed is om de interesses van docenten bij het
indelen van leerlingen en projecten als uitgangspunt te nemen, en om leerlingen de mogelijkheid
te geven zelf een opdrachtgever te werven of een eigen probleemstelling te formuleren. Verder
bleek de rol van de docent cruciaal; hij of zijn moet in staat zijn om de leerlingen handvatten
te bieden om zelf problemen op te lossen. De ervaringen van de school zijn beschreven in een
brochure.
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Producten
• E
 indrapportage SLOA-project ‘Verhoging van motivatie en prestatie door
een persoonlijk en praktisch leerplan op het havo’
• Brochure ‘Projectonderwijs Havo 3. Evaluatie van een tweejarig
ontwikkelingstraject op CSG Prins Maurits’
Contactpersoon
Dhr. A. Knulst, conrector vwo/havo, A.Knulst@csgpm.nl

7.3	Een krachtige leeromgeving voor excellent talent (IJburg College)
Het IJburg College is een snel groeiende school voor vmbo, havo en vwo in een nieuwe wijk in
Amsterdam, met een innovatief onderwijsconcept dat op de hele school betrekking heeft: de
school als leergemeenschap. Het IJburg College wil leerlingen optimaal voorbereiden op een
toekomst die gekenmerkt wordt door globalisering en internationalisering, en wil aansluiten
bij de behoeften van de leerlingen. Om dat te bereiken werkt de school met heterogene goepen
in de onderbouw en met thematisch leren. Het IJburg College wilde zijn concept graag verder
ontwikkelen en kritisch onderzoeken vanuit de vraag:
•	In hoeverre draagt het onderwijsconcept van het IJburg College binnen de context van
de brede schoolgemeenschap werkelijk bij aan de effectiviteit en het rendement van het
leerproces?
Het hoofddoel van het project was docententeams te professionaliseren door ze een onderzoeksen ontwikkelopgave te geven. Dit resulteerde in deelprojecten die allemaal verband hielden
met de onderzoeksvraag. De opbrengsten van de professionalisering komen aan de orde in de
publicatie ‘Professionele leraren’. Hier gaan we in op de inzichten die de onderzoeksactiviteiten
hebben opgeleverd in de talentontwikkeling van leerlingen.
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De vernieuwing: een heterogene leergemeenschap voor thematisch leren
Het IJburg College gaat uit van het onderwijskundige concept van de leergemeenschap.
Geïnspireerd door constructivistische leertheorieën streeft de school naar betekenisvol leren. De
leergemeenschap van het IJburg College kenmerkt zich door:
•	altijd interactie van hoge kwaliteit
•	echte opdrachten in de werkelijkheid
•	heldere en ambitieuze doelen
•	rekening houden met verschillende leervoorkeuren en leren door ervaren
•	tonen van het leerproces: trots kunnen zijn en leren door reflectie.
De onderzoeksresultaten: prestaties, samenhang en eigenaarschap
In diverse onderzoeken wilde het IJburg College testen of het onderwijsconcept succesvol is. In
een van de deelprojecten was de vraag of leerlingen op het IJburg College adequaat en kansrijk
worden voorbereid op het vervolgonderwijs. Het bleek echter nodig om eerst tijd en energie
te steken in het vinden van methoden om aan bruikbare data te komen die zicht bieden op de
prestaties van leerlingen en deze data geschikt te maken voor analyses. In de onderbouw worden
de toetsen van het Cito Volgsysteem Voortgezet Onderwijs gebruikt (voorheen VAS-toetsen). Uit
de analyses hiervan bleek dat de prestaties van leerlingen wisselden per cohort, per meetmoment
en per niveau (vwo, havo, vmbo-gemengd/theoretisch en vmbo-basis/kader). De uitkomsten van
de analyses zijn gebruikt om het onderwijs en de leerlijnen aan te passen. Het IJburg College
beschikt nu over een werkbare wijze om data over leerprestaties boven tafel te krijgen, deze te
analyseren en waar nodig verbeteringen in het onderwijs aan te brengen.
In een ander deelproject was de vraag of leerlingen door de thematische onderwijsaanpak
meer samenhang ervaren en meer leren. Docenten voerden een ontwikkelonderzoek uit dat
bestond uit een kritische analyse van de thematische ‘realistische opdrachten’. Zij analyseerden
documenten, observeerden hoe leerlingen in de klas met de opdrachten werken (leergedrag) en
inventariseerden de meningen van leerlingen aan de hand van de Delphi-methode. Dit leverde
criteria op voor thematisch werken. De samenhang en het leren worden versterkt als:
•	een thema ook echt een integrale opdracht is;
•	er bij leerlingen helderheid is over het doel/leerdoel van het thema;
•	de organisatie van het thema eenduidig is;
•	signalen op papier (onder andere over de bedoeling van de opdracht) corresponderen met
de begeleiding door de verschillende experts;
•	de leerlingen in een groepje even gemotiveerd zijn;
•	er in het thema elementen zijn die leerlingen motiveren en uitdagen;
•	leerlingen kunnen laten zien waar ze trots op zijn;
•	leerlingen worden betrokken bij de evaluatie.
Op basis van deze criteria werden leermaterialen verbeterd, evenals de uitvoering van het
thematisch leren. Voor de bovenbouw werden voor alle leerjaren en leerniveaus leereenheden
ontwikkeld die eveneens voldoen aan de gestelde criteria.
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eyeopener

Aspecten van een onderwijsconcept, zoals thematisch leren, kunnen worden
verbeterd door leermateriaal en het werken daarmee aan de hand van
criteria kritisch te evalueren en aan te passen

Tot slot richtte een van de deelprojecten zich op de vraag in hoeverre leerlingen zich als eigenaar
van het leerproces beschouwen. Leerlingen die aan de eerdergenoemde realistische opdrachten
werkten, werden geobserveerd en vervolgens werd met hen een diepte-interview gehouden. De
leerlingen zeiden zich vooral bij thematisch werken regelmatig eigenaar van hun leerproces te
voelen. Dit type onderwijs vraagt om een actieve leerhouding, verantwoordelijkheid nemen en
initiatief tonen. Dat stimuleert het gevoel van eigenaarschap.
eyeopener

Thematisch leren draagt bij aan een gevoel van eigenaarschap bij leerlingen

Producten
• E
 indrapportage SLOA-project ‘IJburg College: leren in een
leergemeenschap’
• Formats voor onderwijsontwerpen, waarin doelen en eindtermen op
leerlingenniveau geformuleerd en in rubrics gevat zijn
• Toolbox differentiatie met hulpinstrumenten voor docenten
• Leidraad voor het vak Nederlands bij vakoverstijgend projectonderwijs
• Delphi-methode en delphi-light methode (evaluatie-instrumenten)
• Publicatie ‘Verder’, in samenwerking met APS
Contactpersoon
Mw. P. de Bie, docent, pieterneldebie@ijburgcollege.nl
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7.4

De Tienerschool (2College)

Dit project richtte zich op de ontwikkeling en concretisering van een pedagogisch-didactisch
concept voor een nieuwe school voor leerlingen tussen de tien en veertien jaar in de regio Tilburg.
Aanleiding was de constatering dat veel leerlingen de overgang van po naar vo als een grote
stap ervaren. Bovendien stroomt een deel van de leerlingen in de eerste drie leerjaren van het vo
voortijdig uit of af. Ondanks goede afspraken en een goede samenwerking tussen po en vo en
tussen de vo-scholen onderling, wisselen in de regio Tilburg jaarlijks ongeveer zeshonderd voleerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3 van onderwijstype. 2College en Stichting Tangent (voor primair
onderwijs) verwachtten dat de vorming van een ‘Tienerschool’ mogelijkheden zou bieden voor
meer continue ontwikkeling van kinderen, terugdringen van schooluitval, betere determinatie,
uitstel van keuze en verhoging van onderwijsrendementen. De onderzoeksvraag luidde:
•

 p welke wijze kan onderwijs aan leerlingen tussen tien en veertien jaar, gelet op de voor
O
hen geldende specifieke ontwikkelingskenmerken, zodanig worden ingericht dat het beter
aansluit bij de individuele continue ontwikkeling?

De vernieuwing: een pedagogisch-didactisch concept voor tien- tot veertienjarigen
In dit project werkten bestuurders, schoolleiders en docenten van een bestuur voor primair
onderwijs en een bestuur voor voortgezet onderwijs samen met externe onderzoekers van KPC
Groep aan het ontwikkelen en concretiseren van een pedagogisch-didactisch concept voor tientot veertienjarigen. Het was de bedoeling volgens dit concept een nieuwe school te beginnen.
Ontwikkeling en onderzoek waren sterk verweven; het concept werd namelijk ontwikkeld
op basis van een literatuurstudie en een behoeftenonderzoek. Daar kwamen de volgende
uitgangspunten voor een Tienerschool uit:
1.	een veilige pedagogische omgeving faciliteren;
2.	ononderbroken ontwikkeling op de vo-leerdomeinen vanaf tien jaar en de
basisschooldidactiek combineren met de leerdomeinen van het vo;
3.	uitgaan van individuele verschillen in neurale en psychosociale ontwikkeling;
4.	uitgaan van de interesse van de leerling en hem ruimte bieden om op zijn persoonlijk
haalbare niveau veilig en uitdagend te functioneren.
Deze uitgangspunten zijn vertaald naar middellange- en kortetermijndoelen en -activiteiten
van docenten. Dit werd beschreven in een zogenaamd ‘logic model’. Dit is een model waarin
de (veronderstelde) causale verbanden tussen de uitgangspunten en het handelen van docenten
helder worden. Dit model biedt docenten handvatten om in de klas concreet met het
pedagogisch-didactisch concept aan de slag te gaan en dit verder te ontwikkelen. De betrokkenen
zijn positief over het werken met deze logic models. Ze maakten het pedagogisch-didactische
concept helder en werkbaar voor docenten.
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eyeopener

Logic models maken de link tussen theorie, praktijk en onderzoeksvragen
expliciet zichtbaar. Werken met logic models biedt ontwikkelaars en
docenten een duidelijke focus bij het innoveren van hun onderwijs

De bedoeling was om via praktische pilots het onderwijs volgens de uitgangspunten vorm te
geven en dat gepaard te laten gaan met onderzoek naar het effect van het nieuwe concept. Er is
wel ervaring opgedaan met de ontwikkeling, uitvoering en evaluaties van praktische pilots, maar
de stap naar effectonderzoek kon nog niet worden gezet. Tijdens het project is besloten dat er
vooralsnog geen fysieke, nieuwe Tienerschool gaat komen. De gemeente heeft de bouw van de
nieuwbouwwijk waarin de school gesitueerd zou worden, voor langere tijd uitgesteld. Dit maakte
het ook moeilijk om draagvlak onder po- en vo-leraren te verkijgen.
De onderzoeksresultaten: geen nieuwe school, wel een uitgedacht concept
Literatuurstudie, behoeftenonderzoek en de eerste ervaringen met pilots hebben wel inzicht
gegeven in de wijze waarop onderwijs aan leerlingen tussen tien en veertien jaar vormgegeven
kan worden. Dit heeft een rijke voedingsbodem opgeleverd voor de ontwikkeling van een
Tienerschool in het po en vo. Uit de literatuurstudie werd duidelijk dat leerlingen in de vroege
adolescentie specifieke begeleidingsvormen nodig hebben. Voor de identiteitsontwikkeling van
tieners is de peer group heel belangrijk, evenals de wijze waarop ouders en school met de tieners
omgaan. De literatuurstudie resulteerde uiteindelijk in de uitgangspunten die hierboven zijn
genoemd.
eyeopener

Het is mogelijk uitgangspunten te benoemen voor onderwijs dat aansluit
bij de ontwikkelingsfase van tien- tot veertienjarigen en bijdraagt aan een
continue ontwikkeling

In het project hebben leraren uit het po en vo in projectgroepen samengewerkt. Dat heeft
geleid tot beter doorlopende leerlijnen en tot gesprekken op verschillende niveaus over het
faciliteren van een veilige pedagogische omgeving (het eerste uitgangspunt van de Tienerschool).
Ook hebben pilots inzichten opgeleverd op het gebied van ICT, individueel maatwerk en
groepsvorming, die relevant zijn voor het werken met tien- tot veertienjarigen.
Als voorbeeld bespreken we kort de pilot over groepsvorming, die hoorde bij het faciliteren van
een veilige pedagogische omgeving. Het ging er in de pilot om, zicht te krijgen op de veiligheid
en openheid in de klassen. Leerlingen en docenten van drie basisscholen en een vo-school vulden
online de ‘Klasklimaatvragenlijst’ in, die het sociaal-emotionele klasklimaat en de mate van
inspraak die leerlingen krijgen in de klas meet. Bij elk van de vier deelnemende scholen scoorden
zowel de leerlingen als de docenten op de deelgebieden boven de 3.0. Dit was de minimale grens
voor een goed klasklimaat zoals vastgesteld door de projectleiders. In het po gaven de docenten
een hogere score voor de mate van inspraak dan de leerlingen zelf deden. Bij het vo was dat precies
andersom. Leerlingen van een van de drie po-scholen scoorden duidelijk hoger op de mate van
inspraak. Dit betrof een Jenaplanschool en dit sluit aan bij de Jenaplanvisie op de rol van leerlingen
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in de klas. In zowel het po als het vo gaven de docenten het sociaal-emotioneel klimaat een lagere
score dan de leerlingen (met uitzondering van één bovenbouwgroep in het po). De pilot leidde er
zowel op de po- als de vo-scholen toe dat de scholen zijn gaan werken aan het klasklimaat.
In deze en de andere pilots zijn de uitgangspunten van het concept van de Tienerschool
geoperationaliseerd. Een concrete Tienerschool is er uiteindelijk niet gekomen, maar het project
heeft de deelnemende scholen wel handvatten gegeven om hun pedagogisch-didactisch handelen
beter af te stemmen op deze leeftijdsgroep.

Producten
•
•
•
•
•
•

 indrapportage SLOA-project ‘Onderzoeksrapport Zwaluwstaart’
E
Formats voor lesopzet voor onderzoekend leren
Lesopzet voor onderzoek kledingstoffen door leerlingen
Lesopzet voor Legoleague
Vragenlijsten voor het meten van draagvlak en behoeften voor Tienerschool
Vragenlijst voor het meten van het democratische en sociaal-emotionele
klasklimaat

Contactpersoon
Dhr. W. Kwint, projectleider en teamleider 2College Wandelbos,
kwint.w@2college.nl

Ook CS De Hoven richtte zich in haar project ‘Leergemeenschap Tiener College’ op een
nieuwe school voor leerlingen van tien tot veertien jaar. Deze school, waar de eerste leerlingen
in augustus 2012 zijn gestart, is opgezet als een professionele leergemeenschap, waar docenten
eigenaar zijn van het onderwijs en vanuit een onderzoekende houding samen met collega’s
onderwijs ontwikkelen en vormgeven. Vanwege deze thematiek is dit project opgenomen in de
derde publicatie, ‘Professionele leraren’.
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7.5

Op weg naar een vitale school (Marcanti College)

Het Marcanti College, een school in Amsterdam-West, begon in zijn project bij de basis:
gezondheid en vitaliteit zijn nodig om te kunnen leren. Uit verschillende onderzoeken blijkt
dat een ongezonde levensstijl een negatief effect kan hebben op leerprestaties. Verschillende
studies wijzen er bijvoorbeeld op dat overslaan van het ontbijt een negatief effect heeft op het
cognitief functioneren. Beweging heeft juist een positief effect op schoolprestaties: het bevordert
concentratie en een positief zelfbeeld. Aandacht voor vitaliteit op school is dus niet alleen van
belang voor de gezondheid van leerlingen, maar ook voor hun schoolsucces. Dat deed het
Marcanti College besluiten zich te willen ontwikkelen tot ‘vitale school’. Het onderzoek richtte
zich onder andere op de vraag:
•	Welke interventies in het primaire proces leiden tot verbetering van de leefstijl van
leerlingen?
Ook werd de leefstijl van de leerlingen in kaart gebracht en werd de rol van docenten bij het
implementeren en uitvoeren van leefstijlinterventies onderzocht.
De vernieuwing: gezond eten en bewegen stimuleren
Het doel was om voor leerlingen en medewerkers een leer- en werkomgeving te ontwerpen
waarin (bewustzijn van en kennis over) een actieve en gezonde leefstijl wordt gestimuleerd. In het
project, gericht op zevenhonderd vmbo-leerlingen, ging de aandacht uit naar sport, bewegen en
het ontwikkelen van een gezonde leefstijl.
Op het Marcanti College zitten vooral leerlingen met een allochtone achtergrond. Vmboleerlingen blijken in vergelijking met havo- en vwo-leerlingen minder goed te eten en minder
te bewegen, en meer te roken en te drinken. Slechts 41,6 procent van de vmbo-leerlingen
voldoet aan de norm voor gezond bewegen, 69,1 procent zit op of boven de norm voor sedentair
gedrag (langdurig stilzitten) en 10,8 procent van de vmbo-leerlingen kampt met overgewicht.
Tussen groepen jongeren bestaan duidelijke verschillen in eet- en beweegpatroon. Meisjes in het
voortgezet onderwijs eten over het algemeen gezonder, maar bewegen en sporten minder vaak
dan jongens. Autochtone leerlingen ontbijten vaker dan allochtone leerlingen, maar snoepen ook
vaker.
eyeopener

Leerlingen van de middelbare school, in het bijzonder het vmbo, eten
gemiddeld genomen niet gezond genoeg en voldoen niet aan de
beweegnorm. Dit kan negatieve effecten hebben op hun welbevinden en
schoolprestaties

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een aantal uitgangspunten
geformuleerd voor het werken aan een gezonde, vitale school. Twee uitgangspunten heeft het
Marcanti College met name ter harte genomen. Het eerste uitgangspunt is dat de aanpak
integraal moet zijn. In de hele organisatie moet er aandacht voor zijn: in de signalering, de
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educatie, de schoolomgeving en het schoolbeleid. Ook dienen er door de hele organisatie heen
mensen betrokken te zijn bij het thema: de directie en het management, docenten, leerlingen,
ouders en externe partners. Het tweede uitgangspunt is dat de aanpak structureel moet zijn; er
moet meerjarige aandacht voor het thema zijn, ingebed in het schoolbeleid.
De interventies van het Marcanti College richtten zich op een groter en aantrekkelijker
sportaanbod, een gezondere omgeving en een groter bewustzijn van een gezonde leefstijl bij
leerlingen en docenten. Concreet ging het om:
1.	het programma DOiT. Samen met de GGD werd in de themalessen van het eerste en
het tweede leerjaar aandacht besteed aan gezonde voeding en gezonde leefstijl;
2.	het programma Topscore. Leerlingen konden gedurende 22 weken na schooltijd
meedoen aan een zelfgekozen sport. Dit programma werd georganiseerd door de
gemeente Amsterdam;
3.	het kantinebeleid. Er is een werkgroep opgericht die in samenwerking met de
leerlingenraad het aanbod van de kantine heeft onderzocht en aangepast. Ook zijn
watertanks in school neergezet, en kregen alle leerlingen een waterfles om gratis
water te tappen;
4.	het vakwerkplan lichamelijke opvoeding: de vakgroep Lichamelijke Opvoeding
kreeg de opdracht om het LO-onderwijs te professionaliseren en een vakwerkplan te
schrijven.
Daarnaast werden meer incidentele activiteiten ingezet. Om het bewegen te stimuleren en
leerlingen plezier in bewegen te laten ervaren, zijn extra sportdagen, toernooien en buitenschoolse
activiteiten georganiseerd: de Slotenplasloop, de Shuttleruncompetitie, een voetbaltoernooi en
een basketbaltoernooi. Alle leerlingen kregen een sport-t-shirt.
Verder zijn in de bovenbouw Sportplusklassen in het leven geroepen. Leerlingen krijgen hier
naast de reguliere uren lichamelijke opvoeding en de genoemde sportactiviteiten, twee extra uren
sport per week. Er was ook aandacht voor sporten zoals klimmen, kickboksen en zwemmen.
Inactieve leerlingen zijn persoonlijk opgezocht en gestimuleerd om meer te bewegen. Twee LOdocenten volgden een cursus motiverende gespreksvoering om hier een rol in te kunnen spelen.
De school betrok alle docenten en ouders bij het thema vitaliteit. Zo is het thema geagendeerd
in de oudercommissie en kreeg het aandacht tijdens het ‘Kijkje in de klas’, middagen waarop
ouders de school kunnen bekijken. De docenten van het Marcanti College kregen korting op
de sportschool en werden uitgedaagd mee te doen aan activiteiten als de Dam tot Damloop.
Daarnaast werd het thema actueel gehouden door het een vaste plaats te geven in de weekmail
en op studiedagen. Ook werden activiteiten en discussies georganiseerd om draagvlak en
betrokkenheid van de docenten te stimuleren. Tot slot is de aandacht voor de vitale school
zichtbaar in de promotie van de school naar buiten, bijvoorbeeld op posters.
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De onderzoeksresultaten: actievere leerlingen
Om (ontwikkelingen in) de leefstijl van leerlingen in beeld te brengen, is aan het begin en het
einde van het project, dus in 2011 en 2013, door externe onderzoekers van het CINOP een
digitale vragenlijst afgenomen. De digitale vragenlijst bestond uit 25 vragen, die zijn geselecteerd
uit vragenlijsten van het project Vmbo in beweging en de monitor Convenant Gezond Gewicht.
Ook werd een beweegtest afgenomen, de zogeheten shuttleruntest. De gegevens werden
vergeleken met die uit verschillende grote leefstijlonderzoeken onder vmbo-leerlingen.
De resultaten laten een positieve ontwikkeling zien. In 2013 gingen meer leerlingen (43 procent
tegen 30 procent in 2011) dagelijks met actief transport naar school. Het percentage leerlingen
dat dat nooit doet, was afgenomen van 54 naar 41. Wel bleven de cijfers van het Marcanti
College ongunstiger dan het landelijke en het Amsterdamse gemiddelde. Ook in het bewegen
was verbetering zichtbaar. Leerlingen gaven aan meer en langer te sporten. Daarnaast gaf een
groter percentage leerlingen (50 in plaats van 41) aan, de gymlessen leuk te vinden en wilde een
hoger percentage leerlingen meedoen met sportieve activiteiten. Uit de beweegtest kwam naar
voren dat vooral meisjes uit de bovenbouw op deze test onvoldoende scoorden. Jongens, met
name in de hogere klassen, scoorden daarentegen erg goed; een flink aantal jongens excelleerde
zelfs. Thuis bleek de gezonde leefstijl niet altijd even goed vol te houden. In 2011 en 2013 zat een
groot deel van de leerlingen dagelijks nog te lang achter de televisie en/of de computer (meer dan
de norm voor sedentair gedrag van 2 uur per dag). Veel leerlingen ontbeten niet elke schooldag
en aten te weinig fruit. Dit zijn bekende, landelijke problemen, waarbij de leerlingen van het
Marcanti College iets slechter bleven scoren dan het landelijke en het Amsterdamse gemiddelde.
Het Marcanti College streeft er daarom naar om de inactieve leerlingen te blijven bereiken en het
aanbod goed te laten aansluiten bij de populatie. De school hoopt in 2015 aanspraak te kunnen
maken op de titel ‘Sportiefste school van Nederland’.
De afgelopen twee jaar is er draagvlak voor het concept ‘de vitale school’ ontstaan. De meeste
docenten zien de urgentie wel, maar minder docenten zijn actief betrokken bij het concept en
doen zelf iets om de vitaliteit te bevorderen. Veel van de activiteiten blijven nog liggen bij de
docenten Lichamelijke Opvoeding of bij de mentoren. Volgens de betrokkenen staat de school
voor de uitdaging meer docenten verantwoordelijkheid voor deelprojecten te geven, zodat meer
docenten zich bij het thema betrokken voelen.
eyeopener

Een integrale, schoolbrede aanpak kan een gezondere leefstijl bij leerlingen
stimuleren
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Producten
• E
 indrapportage SLOA-project ‘Het Marcanti College op weg naar de Vitale
School’
• Kantinebeleid vitale school
• Vakwerkplan lichamelijke opvoeding voor vitale school
• Vragenlijst voor het meten van leefstijl leerlingen
Contactpersoon
Dhr. P. Henry, directeur Marcanti College, henry@marcanti.espritscholen.nl

7.6

Tot besluit

In dit hoofdstuk beschreven we het ontwikkel- en onderzoekswerk van een aantal scholen
die ervoor hebben gekozen fundamentele vernieuwingen te introduceren in hun onderwijs of
vanaf de grond een school op te bouwen volgens een innovatief concept. De achterliggende
onderwijskundige benaderingen verschilden, maar enkele principes vinden we in (bijna)
alle projecten terug: zelfstandig (leren) werken, werken vanuit eigen interesses, leren in de
échte wereld, leren kiezen, leren samenwerken. Daarnaast legden de scholen eigen accenten.
De een benadrukte, naast de basisvaardigheden, het belang van sociale en communicatieve
vaardigheden, de ander metacognitieve vaardigheden.
Ook de aanpak van de scholen verschilde. Om te beginnen in reikwijdte; die varieerde van een
jaarlaag tot de hele school, en van een ‘voorwaarde’ zoals gezond gedrag tot het hele curriculum.
Maar vooral verschilden de concrete uitwerkingen van de genoemde onderwijskundige principes:
leerpleinen, een geïndividualiseerd curriculum, thematisch leren in heterogene groepen en een
Tienerschool. De ‘vitale’ school is daarbij enigszins een buitenbeentje omdat het hier niet gaat om
de vormgeving van onderwijs vanuit bepaalde onderwijskundige principes, maar om interventies
die gezond gedrag van leerlingen stimuleren.
Van alle concepten konden positieve opbrengsten worden vastgesteld. Leerlingen van de
Burgemeester Harmsmaschool vonden het prettig dat ze op het lesplein direct hulp konden
krijgen. Ze leerden hier hun werk te plannen en zelfstandig te werken. Bij Big Picture Learning
ervoeren docenten van CSG Prins Maurits een meer open en gelijkwaardige relatie met hun
leerlingen. Leerlingen die werkten volgens de principes van Big Picture Learning waren
gemotiveerd en voelden zich competent. Thematisch leren op het IJburg College droeg bij aan
een gevoel van eigenaarschap bij leerlingen en de integrale, schoolbrede aanpak van het Marcanti
College als ‘vitale school’ stimuleerde een gezondere leefstijl bij leerlingen.
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Er waren echter ook resultaten die tegenvielen of anders waren dan verwacht. Veel leerlingen
bleken uiteindelijk liever in een ‘gewoon’ lokaal te werken dan op het lesplein. In de Big Pictureklas bleek het moeilijk een nieuw onderwijsconcept in praktijk te brengen dat ‘schuurde’ met de
landelijke wet- en regelgeving. En de opbrengst van de vitale school was weliswaar overtuigend,
maar voor sommige groepen leerlingen ook heel beperkt.
Tot slot leverden ook deze projecten een aantal producten op waar andere scholen gebruik van
kunnen maken. Ze variëren van vragenlijsten en procedures voor het werken met data over
leerlingprestaties tot criteria voor thematisch leren en uitgangspunten voor onderwijs aan tien- tot
veertienjarigen.
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8.	Slotbeschouwing
Nu de SLOA-projecten zijn afgerond, is het tijd om lessen te trekken. Wat waren de
opbrengsten op het gebied van talentontwikkeling en wat kunnen andere scholen
ervan leren?

In deze publicatie zijn de opbrengsten verzameld van 24 onderzoeksprojecten rond het thema
‘talenten van leerlingen ontwikkelen’, die scholen en onderzoekers gezamenlijk uitvoerden
in het kader van de SLOA-regeling van de VO-raad. De onderwerpen laten zien wat voor
vragen op dit moment bij scholen leven. Scholen streven ernaar de talenten van hun leerlingen
optimaal te ontwikkelen. Ze zijn zich ervan bewust dat talent geen vaststaand gegeven is, maar
dat leerlingen wel verschillen in wat ze kunnen, weten en willen en dat een one size fits allprincipe in het onderwijs daarom niet voldoet. Ook zien we dat de afgelopen jaren op scholen
het besef is gegroeid dat gegevens over de ontwikkeling van leerlingen nodig zijn om onderwijs
‘op maat’ te kunnen bieden; niet alleen toetsgegevens, maar ook informatie over bijvoorbeeld
motivatie en leerstijlen. Scholen zoeken naar manieren om hun onderwijs op een eigentijdse
manier in te richten, gebaseerd op moderne theorieën over leren (bijvoorbeeld betekenisvol
en/of samenwerkend leren) en met behulp van moderne middelen, zoals games en wiki’s.
Ook leven er vragen over het verbeteren van de taal- en rekenvaardigheden, de basis voor veel
talentontwikkeling op school.
In hoofdstuk 2 hebben we verschillende interpretaties van talentontwikkeling onderscheiden:
enerzijds het streven naar maximale prestaties, anderzijds het streven naar ontwikkeling van
veelzijdige talenten. De projecten in deze publicatie overziend, valt op dat het accent ligt op
de eerste betekenis. Scholen streven naar betere schoolresultaten en willen onderpresteren
voorkomen, waarbij de nadruk ligt op het cognitieve domein. De projecten weerspiegelen
daarmee dat in het beleid en in de politiek de afgelopen jaren meer aandacht is gevraagd
voor basisvaardigheden en betere prestaties. Enkele projecten richten zich desalniettemin op
andersoortige competenties, bijvoorbeeld op het gebied van sport of kunst, of zij besteden
aandacht aan vaardigheden op het gebied van samenwerken. Ook staan soms zaken centraal
die de school ziet als voorwaarde voor beter presteren: zelfvertrouwen, zelfstandigheid en
zelfregulatie of een gezonde leefstijl.
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Grote lijnen
Het doel van de SLOA-regeling was dat andere scholen zouden kunnen leren van de ervaringen
van deze scholen, en dat de projecten een bijdrage zouden leveren aan een kennisbasis voor de vosector. Wat is nu de oogst van de projecten die in deze publicatie zijn beschreven? In hoofdstuk
2 zijn de vragen die bij scholen actueel zijn, geordend binnen vier thema’s: talent voor taal en
rekenen, aansluiten bij leerlingen en hun diverse talenten, zicht houden op de ontwikkeling van
leerlingen en talent ontwikkelen met digitale middelen. Een samenvatting van de opbrengsten
van de onderzoeksprojecten op deze thema’s is nauwelijks zinnig. Daarvoor lopen de inhoud en
aanpak van de verschillende projecten te zeer uiteen. Wel kunnen we enkele grote lijnen trekken.
Doelgericht werken aan het verbeteren van de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen
in het voortgezet onderwijs bleek mogelijk en nuttig. Daarbij is het van belang de vorderingen
van leerlingen systematisch te monitoren en daarop in te spelen met gerichte maatregelen op
groepsniveau en remediëring op individueel niveau. Een schoolbrede aanpak om docenten meer
bewust te maken van het belang van taal en van eenduidige afspraken over taal in alle vakken,
bleek bij leerlingen tot betere taalvaardigheden te leiden.
Ook in het bieden van maatwerk, het aansluiten bij de verschillende talenten van leerlingen,
zijn verbeteringen mogelijk. Scholen boeken vooruitgang door klassieke differentiatiemodellen
te concretiseren voor specifieke vakken en lessen, en door docenten inzicht te geven in de
verschillende leerstijlen van leerlingen en de aanpak die daarbij past. Onderpresteerders hebben
baat bij individuele begeleiding door een tutor. Ook is van belang dat zij les krijgen van docenten
die geleerd hebben hoe zij onderpresteren kunnen signaleren.
Instrumenten om zicht te houden op de ontwikkeling van leerlingen kunnen daarbij een
belangrijke rol vervullen. In een van de projecten werd een tool gemaakt om de ontwikkeling van
de leesvaardigheid van leerlingen in beeld te brengen; elders een systeem waarin informatie over
lwoo-leerlingen wordt samengebracht. Weer een ander project leidde tot een leerlingkwadrant dat
zicht biedt op zowel de cognitieve capaciteiten als de prestatiemotivatie van leerlingen. Dergelijke
instrumenten staan of vallen met de manier waarop ermee gewerkt wordt. De projecten laten
daarom ook zien hoe de ontwikkeling en introductie van deze instrumenten gepaard ging met
professionaliseringstrajecten voor docenten, waarin bijvoorbeeld intervisie en lesbezoeken worden
ingezet.
De vraag welke bijdrage digitale leermiddelen kunnen leveren om leerlingen te motiveren hun
talenten tot ontwikkeling te brengen, leverde geen eenduidige antwoorden op. Docenten vinden
het inzetten van digitale lessen en games waardevol omdat het meer variatie in werkvormen
geeft en aansluit bij de interesses van leerlingen. Het inzetten van serious games leidde echter in
een van de projecten wel tot leerwinst bij de exacte vakken, maar niet tot meer motivatie voor
bètaprofielen. In een ander project leidde het gebruik van games niet tot meer leerwinst dan
een traditionele manier om de stof aan te bieden. Een digitale aanpak van het rekenonderwijs
resulteerde wel weer in betere toetsresultaten bij zowel zorg- als reguliere leerlingen, evenals in
meer motivatie en concentratie en verbeterde planningsvaardigheden.
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Ook wat betreft de nieuwe onderwijsconcepten voor talentontwikkeling die in deze publicatie
aan de orde kwamen, zijn de opbrengsten diffuus. Van alle concepten konden, naast haken en
ogen, wel positieve opbrengsten worden vastgesteld. Leerlingen vonden het prettig dat ze op een
zogeheten ‘lesplein’ direct hulp konden krijgen. Ze leerden hier hun werk te plannen en zelfstandig
te werken. Bij een aanpak waarbij leerlingen een persoonlijk leerplan volgden, ervoeren docenten
een meer open en gelijkwaardige relatie met hun leerlingen, en voelden leerlingen zich gemotiveerd
en competent. Thematisch leren droeg bij aan een gevoel van eigenaarschap van leerlingen, en de
integrale, schoolbrede aanpak van de ‘vitale school’ stimuleerde een gezondere leefstijl bij leerlingen.
Vier kennisniveaus
Kennis en inzichten die voor anderen bruikbaar zijn, zijn in de SLOA-projecten van de VOraad zeker ontstaan, al gaat het in de meeste gevallen niet om ‘bewijs’ voor de effectiviteit van
een bepaalde aanpak. Om te duiden wat voor soort kennis de projecten hebben opgeleverd, is
de ‘kennispiramide’ die in 2011 door Kennisnet is ontwikkeld, een nuttig instrument. Deze
piramide onderscheidt vier niveaus van ‘hardheid’ in bewijsvoering, zonder overigens een oordeel
uit te spreken over het belang of de kwaliteit ervan:
1.	inspiratie: er is een idee over een vernieuwing;
2.	existentie: de vernieuwing is uitgevoerd en is dus mogelijk;
3.	perceptie: de betrokkenen hebben bepaalde opbrengsten van de vernieuwing ervaren;
4.	evidentie: er zijn effecten van de vernieuwing gemeten.
Op het eerste niveau van kennis is er een idee over een vernieuwing en een argumentatie
voor het belang en de mogelijkheid ervan, die inspireren om aan de slag te gaan. Zo’n idee
lag aan de basis van elk SLOA-project. De wens om onderzoek te doen naar deze ideeën en
de daaruit voortkomende samenwerking met onderzoekers (zie de publicatie ‘Werken op
dezelfde golflengte’) heeft de scholen gestimuleerd om de argumentatie over de onderliggende
mechanismen aan te scherpen en te verbinden met onderwijskundige theorievorming.
Op het tweede kennisniveau levert onderzoek een bewijs van existentie: door een vernieuwing
concreet vorm te geven, laat je zien dát en hoe de vernieuwing uitvoerbaar is. In veel van de
beschreven onderzoeken is het verloop van het project in kaart gebracht en zijn bijstellingen
en aanpassingen bijgehouden. Dit heeft beschrijvingen opgeleverd die andere scholen kunnen
informeren en inspireren om een vergelijkbare aanpak te volgen. Concrete en eerlijke informatie
over randvoorwaarden, het verloop van het innovatieproces, wat werkt goed, wat niet en waarom,
is een essentiële opbrengst om tot overdraagbare vernieuwingen te komen.
Onderzoek op het derde niveau van kennis laat zien hoe betrokkenen de opbrengsten van een
project ervaren. Hoe denken de docenten en leerlingen die gewerkt hebben met een nieuwe
onderwijsaanpak (differentiatie, games, een persoonlijk leertraject) over de meerwaarde ervan?
Bijna alle projecten hebben informatie op dit niveau opgeleverd. Kennis over ervaren opbrengsten
is voor de school zelf essentieel; als de betrokkenen geen meerwaarde zien, heeft invoeren van
een vernieuwing geen zin. Andere scholen kunnen er aanknopingspunten in vinden om de
vernieuwing aan te passen aan hun eigen situatie.
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De vierde en ‘hardste’ vorm van kennis bestaat uit resultaten die objectief meetbaar zijn en die
ook in statistische zin significante effecten en ‘bewijs’ voor de effectiviteit van een vernieuwing
leveren. Slechts een enkel project was gericht op bewijs in deze zin. Dit stelt namelijk hoge eisen
aan de methodologische opzet van het onderzoek. Er is een voor- en nameting nodig, naast
de groep die met de vernieuwing te maken krijgt moet er ook een controlegroep meedoen, de
onderzoeksgroep moet voldoende omvang hebben, en de onderzoeksinstrumenten en verzamelde
gegevens moeten valide en betrouwbaar zijn. Overigens is met een bewijs op dit niveau niet het
laatste woord gezegd over een vernieuwing. Ook zulk bewijs is altijd in een bepaalde context
en onder bepaalde voorwaarden verkregen. In een nieuwe context zullen vernieuwingen altijd
weer aangepast moeten worden aan de specifieke situaties die daar gelden. Verder zullen de
betrokkenen altijd een leerproces moeten doorlopen om zich de vernieuwing eigen te maken.
In veel projecten uit de SLOA-regeling van de VO-raad is ontwikkel- of ontwerponderzoek
gedaan. Zulke projecten resulteren gewoonlijk, behalve in een onderbouwde en geëvalueerde
vernieuwing op de betrokken scholen, ook in producten en instrumenten die voor anderen
bruikbaar zijn. De kennis die dergelijke projecten oplevert, is veelal kennis op de eerste drie
niveaus: een onderbouwd idee; kennis over hoe dat idee concreet vorm kan krijgen – in
algemenere termen: wat zijn veelbelovende ontwerpkenmerken en welke voorwaarden dragen bij
aan een succesvolle uitvoering van de vernieuwing? ; en tot slot kennis over hoe de betrokkenen
de vernieuwing en de effecten ervan ervaren.
Succesvol en/of geslaagd
Samen met onderzoekers (en soms adviseurs) werken aan een concrete onderwijsvernieuwing
en onderzoek daarnaar, is voor de betrokken scholen een interessante en leerzame ervaring
geweest. In veel gevallen hebben de activiteiten ook bijgedragen aan schoolontwikkeling (zie de
publicatie ‘Werken op dezelfde golflengte’) en professionalisering van docenten (zie de publicatie
‘Professionele leraren’).
In bijna alle projecten waren docenten enthousiast over de vernieuwing en hebben zij beter leren
inspelen op verschillen tussen leerlingen. Docenten zeggen meer oog te hebben gekregen voor
verschillen tussen leerlingen en weten beter hoe ze kunnen inspelen op de verschillende niveaus
en leerstijlen van leerlingen.
De onderzoeksresultaten konden in veel gevallen ook gebruikt worden om beter gefundeerde
besluiten te nemen over de onderzochte vernieuwing. Vaak werden gegevens die tijdens het
vernieuwingsproces werden verzameld, direct al gebruikt om de vernieuwing nader vorm te
geven. In andere projecten kon een school na afloop op basis van de onderzoeksgegevens besluiten
of zij met het project door wilde gaan. Sommige projecten bleken een succes (bijvoorbeeld een
schoolbrede aanpak van het reken- en taalbeleid), van andere waren vooral bepaalde onderdelen
effectief (bijvoorbeeld remediëring op het gebied van taalvaardigheid in de brugklas). Soms
konden maar beperkte effecten worden aangetoond, maar waren docenten wel heel tevreden
over de nieuwe aanpak (bijvoorbeeld het concretiseren van klassieke differentiatiemodellen voor
hun eigen lessen). In een enkel geval bleek dat onderdelen van de vernieuwing niet goed waren
ingezet (bijvoorbeeld het gebruik van een wiki waarop leerlingen onvoldoende waren voorbereid)
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of vroeg het project om wel erg veel extra inzet (bijvoorbeeld individueel tutoraat voor potentiële
onderpresteerders).
Ook moest soms worden geconcludeerd dat de ingezette vernieuwing niet het beoogde effect
opleverde. Games brachten bijvoorbeeld niet de leerwinst waarop was gehoopt, leerlingen
raakten niet extra gemotiveerd voor school door een eigen leertraject en de persoonlijke invulling
van een heel leerplan bracht leerlingen niet dichter bij het havodiploma. Het is natuurlijk
jammer om na veel inspanningen een dergelijke conclusie te moeten trekken, maar toch zijn
ook deze onderzoeksprojecten geslaagd te noemen. De conclusie van systematisch onderzoek
naar een vernieuwing moet juist ook kunnen zijn dat de vernieuwing beter niet, of niet in de
oorspronkelijke vorm, kan worden voortgezet.
Daarnaast brachten de onderzoeken soms onverwachte neveneffecten aan het licht. Klassen
bleken bijvoorbeeld rustiger te worden door het inlassen van lesuren waarin leerlingen een
boek lezen. Sommige docenten gaven aan dat ze de teamgesprekken – over leerlingen en over
hun eigen aanpak – die een project met zich meebracht, erg waardeerden. Altijd scherpten de
resultaten van het onderzoek de blik van de betrokkenen en waren ze aanleiding tot voornemens
om een volgende stap te zetten (bijvoorbeeld de kwaliteit van taallessen verder verbeteren of een
cyclus van doelgericht en planmatig werken verfijnen).
Databank KNOW
Tot slot hebben de projecten een rijk scala aan producten opgeleverd. Ze variëren van
vragenlijsten en procedures voor het werken met data over leerlingprestaties, tot ontwerpprincipes
voor een bepaalde vernieuwing. Alle producten en instrumenten waarnaar in deze publicatie
is verwezen, komen beschikbaar via de digitale databank KNOW (KennisNetwerk
Onderwijspraktijk en Wetenschap) binnen Leraar 24. De VO-raad is, samen met een groot
aantal andere partners, betrokken bij de vormgeving van deze digitale databank, die als doel
heeft kennis en instrumenten uit wetenschappelijk en praktijkgericht onderwijsonderzoek op
een toegankelijke manier voor schoolleiders en docenten beschikbaar te stellen. Op basis hiervan
kunnen schoolleiders en docenten onderbouwde kennis en instrumenten inzetten ter verbetering
van het onderwijs.
De beschrijvingen van de vernieuwingen in deze publicatie geven een beeld van de context
waarin deze producten zijn ontstaan en hoe ze daar gebruikt zijn. De ervaringen van de scholen
in deze publicatie kunnen docenten, schoolleiders en bestuurders aan het denken zetten over de
manier waarop zij zelf werken aan ‘talenten ontwikkelen voor de toekomst’. Hopelijk kunnen
de inzichten en producten uit deze projecten werken als een inspiratiebron en gereedschapskist
waar anderen uit kunnen putten om hun eigen werk in het onderwijs nog beter te doen: op een
eigentijdse en motiverende manier werken aan een optimale ontwikkeling van de talenten van
leerlingen, met het oog op een grotendeels nog onbekende toekomst.
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Bijlage
SLOA-projecten: penvoerders en externe instituten
Penvoerders

Externe instituten

2College, Tilburg
Atlas College, Hoorn (twee projecten)
Bataafs Lyceum, Hengelo
Bonaventuracollege, Leiden
Burg. Harmsmaschool, Gorredijk
Comenius Lyceum, Amsterdam
Corlaer College, Nijkerk
CS De Hoven, Gorinchem
CSG Prins Maurits, Middelharnis
CSG Reggesteyn, Nijverdal
CVO Rotterdam
IJburg College, Amsterdam
Johan de Witt Scholengroep, Den Haag
KS Etten-Leur
Marcanti College, Amsterdam
Merletcollege, Grave
Montaigne Lyceum, Den Haag
ORS Lek en Linge, Culemborg
RGS Slingerbos/Levant, Harderwijk
ROS Rijnland, Lisse
Sondervick College, Veldhoven
Stad College, Almere
Stad & Esch, Meppel
SG Huizermaat, Huizen
Stichting Carmelcollege, Hengelo
UniC, Utrecht (twee projecten)
Vrijeschool Zutphen
Zernike College, Haren

KPC Groep
Universiteit van Amsterdam
Universiteit Twente
Radboud Universiteit Nijmegen
NHL Hogeschool
Universiteit van Amsterdam
Oberon
KPC Groep
KPC Groep
Expertis
KPC Groep
Universiteit van Amsterdam en APS
Universiteit Leiden
AO Consult
CINOP
Artéduc en Van der Burgt Computer Educatie
Oberon en Universiteit Utrecht
Vrije Universiteit Amsterdam
Universiteit Leiden			
Universiteit Leiden
Technische Universiteit Eindhoven
Oberon
Rijksuniversiteit Groningen en NHL Hogeschool
Universiteit Leiden
KPC Groep
Hogeschool Utrecht en GameOn
Rijksuniversiteit Groningen
NHL Hogeschool
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Colofon
‘Talenten ontwikkelen voor de toekomst’ is een uitgave van de VO-raad.
Cissy Pater en Monique Volman schreven de teksten met medewerking van Henk Sligte.
Monique Volman, Jan van Driel en Femke Geijsel vormen samen de projectleiding van het overkoepelende
onderzoek naar de SLOA-projecten van de VO-raad.
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