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SAMENVATTING
Achtergrond en opzet van het onderzoek
De onderzoeksvraag van dit praktijkgericht onderzoek, gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan
Onderwijsonderzoek (NRO), is geformuleerd binnen een werkplaats waarin docenten op hun eigen school
onderzoek doen naar het bevorden van zelfregulatie. De centrale onderzoeksvraag luidt: Hoe kunnen docenten in

de M&M-vakken het zelfsturend vermogen van leerlingen bij het toepassen van M&M-vaardigheden bevorderen?

Leerlingen zijn in staat om hun eigen leren te reguleren als ze hun sterke punten en beperkingen kennen, als ze
persoonlijke doelen kunnen stellen, hun gedrag en prestaties kunnen monitoren en evalueren in relatie tot de
doelen en als ze gemotiveerd zijn om hun aanpak te verbeteren. In de theorie over zelfregulatie wordt benadrukt
dat het niet mogelijk is om metacognitief te handelen als je geen cognitieve vaardigheden tot je beschikking hebt
of als je niet gemotiveerd bent om metacognitieve en cognitieve vaardigheden toe te passen. Dit betekent dat de
ontwikkeling van metacognitieve kennis en vaardigheden hand in hand moet gaan met de ontwikkeling van
cognitieve vaardigheden en met motivatie.
In dit praktijkgericht onderzoek werd daarom een verbinding gemaakt tussen het onderwijzen van metacognitieve
vaardigheden en M&M-vaardigheden. Het project richtte zich op de volgende M&M-vaardigheden: 1) een
onderzoeksvraag formuleren (in het kader van een profielwerkstuk); 2) een maatschappelijk vraagstuk analyseren
met behulp van sociaal-wetenschappelijke begrippen (maatschappijwetenschappen bovenbouw); 3) processen
van verandering en continuïteit beschrijven (geschiedenis onderbouw) en 4) je op kritische wijze inleven in het
perspectief van anderen (M&M onderbouw).
Zelfregulatie kan bevorderd worden in de voorbereidingsfase, uitvoeringsfase en evaluatiefase van een taak.
Tijdens de voorbereidingsfase is het van belang om geïnformeerde instructie te geven. Dit betekent dat de leerling
geïnformeerd wordt over wat de M&M-vaardigheid inhoudt, waarom deze relevant is om te leren en wat het
betekent om de vaardigheid op een hoger niveau te beheersen. Tijdens de uitvoeringsfase moeten leerlingen de
kans krijgen om hun eigen leren te reguleren, maar ook leren hoe ze dat kunnen doen. Dit impliceert expliciete
instructie. Met scaffolds, zoals een stappenplan of uitgewerkte voorbeelden kunnen leerlingen hun aanpak tijdens
de taak monitoren. Zelf-evaluatie houdt in dat de lerende de wijze waarop hij of zij een taak heeft uitgevoerd
en/of het eindresultaat vergelijkt met een aantal vooraf vastgestelde criteria om er van te leren en een
vergelijkbare taak in de toekomst beter uit te voeren. Dit kan aan de hand van een rubric.
Vier docenten van drie (traditionele en nieuwe) vernieuwingsscholen ontwikkelden volgens de aanpak van
ontwerponderzoek in een professionele leergemeenschap de volgende materialen om zelfregulatie te
bevorderen en ondersteunen:
•
•
•

Introductie-video: om leerlingen op een aantrekkelijke manier te informeren over de inhoud en
relevantie van de M&M-vaardigheid
Scaffolds: om leerlingen hulp bieden bij het (leren) toepassen van de M&M-vaardigheid; hen duidelijk
te maken welke stappen gezet moeten worden / welke aandachtspunten er zijn (bijvoorbeeld een
stappenplan, woordenlijst, uitgewerkt voorbeeld)
Rubric: om leerlingen te informeren over de criteria waaraan hun werk / aanpak moet voldoen, wat het
betekent om de vaardigheid op een hoger niveau te beheersen en om ze een hulpmiddel te bieden om
doelen te stellen en het eigen werk en beheersingsniveau te evalueren.

De materialen werden eerst door de docenten zelf uitgetest en daarna door een andere docent. In het
ontwerponderzoek verzamelde we data door middel van focusgroepen met experts en leerlingen (tussentijdse
evaluatie), een leerlingvragenlijst, learner report voor leerlingen en interviews met docenten en leerlingen
(evaluatie na pilots met de ontwikkelde materialen). We richtten ons met name op de duidelijkheid, bruikbaarheid
en aantrekkelijkheid van de ontwikkelde materialen. We interviewden de docenten ook over hun leerervaringen.
Resultaten
Het onderzoek liet zien dat de introductie-video, scaffolds en rubrics goede hulpmiddelen waren om de M&Mvaardigheden te expliciteren en leerlingen te ondersteunen bij het zelfstandig leren toepassen van de M&Mvaardigheden. Een deel van de docenten verwerkte de scaffolds in opdrachten, zodat leerlingen er (herhaald)
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mee oefenden. Andere docenten lieten – na een uitleg bij de scaffolds – leerlingen zelf beslissen of ze tijdens de
taakuitvoering gebruik maakten van de scaffolds. In dit laatste geval bleken veel leerlingen de scaffolds tijdens de
taakuitvoering niet te gebruiken, omdat ze het nut er niet goed van inzagen en meenden dat ze het al wel konden.
Leerlingen gebruikten de rubric soms ook als scaffold om hun aanpak tijdens het uitvoeren van taken te
monitoren. Leerlingen schatten zichzelf op de rubric vaak hoog in. Docenten gaven echter aan dat de leerlingen
zich overschatten. Ook uit de interviews en learner reports bleek dat leerlingen vaak nog moeite hadden met het
beschrijven van de denkstappen en aandachtspunten bij de vaardigheid. Leerlingen hadden vaak nog moeite met
het begrijpen van de abstracte handelingswerkwoorden in de rubric en scaffolds. Wat betekenen woorden als
evalueren, in brede context plaatsen, creeren precies?
Deze uitkomsten riepen de vraag op in hoeverre leerlingen in staat zijn tot het goed evalueren van hun eigen
werk, wanneer ze de vaardigheid nog slechts op beginnend niveau beheersen. Bovendien kwam de vraag op of
een rubric niet te veel de indruk wekt dat een complexe vaardigheid makkelijk en in korte tijd (in een taak) te
leren is, en dat je vooral aan een aantal ‘technische’ deelkenmerken moet voldoen.
De deelnemende docenten probeerden tijdens het ontwerponderzoek een goede balans te vinden tussen het
geven van epliciete instructie en geleide oefening van de complexe vaardigheid en het scheppen van
mogelijkheden voor leerlingen om de taakuitvoering meer zelf te reguleren. Te veel docentsturing beperkt de
mogelijkheden tot zelfregulatie en de motivatie. Te veel de sturing bij de leerling leggen kan betekenen dat
leerlingen geboden ondersteuning niet benutten, terwijl dat wel zinvol zou zijn. Een belangrijke conclusie was dan
ook dat in het begin de docent een centrale rol zou moeten hebben in de uitleg en keuze voor scaffolds. Wanneer
een leerling verder komt, zouden de leerlingen zelf kunnen kiezen of ze de scaffolds nog nodig hebben.
We interviewden na afloop de docenten over wat ze geleerd hadden van het doen van ontwerponderzoek in de
professionele leergemeenschap en waardoor ze leerden. Een eerste leeropbrengst die naar voren kwam, was
meer kennis van de M&M-vaardigheid. Docenten gaven aan dat zij door het project beter in staat waren om de
vaardigheid te expliciteren, leerlingen te ‘diagnosticeren’ en hen gerichte feedback te geven. De docenten
hadden meer zicht gekregen op de doelen, op de problemen waar leerlingen tegen aan kunnen lopen, op
mogelijke misconcepties en konden dit vervolgens beter ondersteunen met (zelfontworpen) scaffolds. Alle
docenten hadden ervaren dat het leren toepassen van complexe M&M-vaardigheden tijd, herhaling en veel
feedback vragen. Een tweede leeropbrengst was meer kennis van zelfregulatie en didactische aanpakken om deze
te onderwijzen. Een van de inzichten was het belang van een geleidelijke overgang naar meer zelfsturing en het
belang van scaffolds met meer en minder structuur (om te kunnen differentiëren). De docenten reflecteerden
door het project ook op het curriculum. Ze zagen in het curriculum belemmerende factoren voor het goed kunnen
onderwijzen van de complexe M&M-vaardigheden. Alle docenten hadden ervaren dat de vakspecififieke
vaardigheden beter ingebed moeten worden in het programma en gedurende meerdere jaren in toenmenende
complexiteit moeten terugkeren om leerlingen echt naar een hoger niveau te brengen.
De docenten gaven aan dat verschillende aspecten van het ontwerponderzoek bij hadden gedragen aan
professionele groei. Ze hadden veel gehad aan de onderzoeksliteratuur over M&M-vaardigheden en feedback
van experts (vakdidactici, vakdidactisch onderzoekers, collega-docenten). Over de complexe M&M-vaardigheden
was in de literatuur geen eenduidige, heldere beschrijving voor handen. Feedback van experts en leerlingen
hielpen om tot een praktisch bruikbare beschrijving te komen. Op de tweede plaats hadden de docenten veel
geleerd van het uitproberen van de ontwikkelde materialen in de klas en de reacties van leerlingen en collegadocenten. De docenten gaven aan dat ze in het bijzonder veel geleerd haden van het ontwerpen van de
introductie-video waarin de vaardigheid en de relevantie van de vaardigheid worden uitgelegd. Ze waren
daardoor gedwongen om de vaardigheid goed te expliciteren en concreet te maken voor leerlingen.
Aanbevelingen
Op basis van de resultaten formuleerden we de volgende aanbevelingen voor de onderwijspraktijk:
•

•

Maak voor het expliciteren van een complexe vaardigheid gebruik van de vakdidactische
onderzoeksliteratuur om helder te krijgen wat een vaardigheid inhoudt, waarom deze relevant is en
welke beheersingsniveaus je kunt onderscheiden. Vraag feedback aan collega’s, vakdidactici en/of
vakdidactisch onderzoekers. Ga ook bij leerlingen na of zij de beschrijving duidelijk vinden.
Als leerlingen aangeven dat ze een beschrijving van een een vaardigheid in een video, rubric of
stappenplan duidelijk vinden, kunnen ze toch moeite hebben met het begrijpen van de vaardigheid,
zeker wanneer ze daarmee nog nauwelijks geoefend hebben. Dat geldt zeker voor abstracte
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•

•

•

•

•

handelingswerkwoorden, zoals ‘analyseren’ en ‘in de context plaatsen’. Zorg altijd voor een (klassikale)
bespreking en toelichting en kom geregeld op de beschrijving terug.
Bedenk wat bij de vaardigheid voor leerlingen lastig is om te leren. Bijvoorbeeld lastigheden die heel
specifiek zijn voor de vaardigheden, maar ook de kennis of taalvaardigheid die nodig is en lastigheden
die het curriculum misschien opwerpt (bv. het los van elkaar behandelen van begrippen die je in
samenhang zou moeten kunnen toepassen). Naast het benutten van praktijkervaring en literatuur, is
het het zinvol om leerlingen in een learner report de vaardigheid en de relevantie te laten uitleggen of
ze hierover mondeling te bevragen. De antwoorden geven inzicht in wat nog lastig is voor leerlingen.
Besteed voldoende aandacht aan het helder krijgen van de beginsituatie. Laat leerlingen ervaren dat ze
een complexe vaardigheid nog niet helemaal beheersen door ze een taak te geven die voldoende
uitdagend is. Je kunt vervolgens het leerlingwerk samen met de leerlingen evalueren met behulp van
bijvoorbeeld een rubric.
Stel niet alleen doelen met betrekking tot de vakspecifieke vaardigheid, maar ook met betrekking tot
zelfregulatie. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het kunnen inschatten van het beginniveau, het
formuleren van doelen, het stellen van hulpvragen en het controleren en verbeteren van het eigen
werk op basis van een rubric of stappenplan.
Houd er rekening mee dat (een deel van de) leerlingen zichzelf kunnen overschatten, zeker wanneer ze
op beginnersniveau zitten. Probeer (door uittesten, evalueren en bijstellen) een goede balans te vinden
tussen expliciete instructie en geleide oefening en ruimte voor zelfregulatie. Werk van meer
docentgestuurd naar meer leerlinggestuurd. Werk wanneer mogelijk met meer en minder
gestructureerde scaffolds, zodat je kunt differentiëren.
Expliciteren van vaardigheden in een video, stappenplan of rubric is niet voldoende. Deze
expliciteringen moeten besproken worden en actief gebruikt in onderwijsleeractiviteiten.
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1 INLEIDING
Bij praktijkgericht onderzoek wordt de vraagstelling ingegeven door de beroepspraktijk en draagt de
opgedane kennis direct bij aan die beroepspraktijk (Andriessen, 2014). De onderzoeksvraag van dit
praktijkgericht onderzoek naar het bevorderen van zelfregulatie in de Mens- en Maatschappij(M&M)vakken is geformuleerd binnen de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam Voortgezet onderwijs.1
In deze Werkplaats doen docenten in hun eigen school onderzoek naar een gezamenlijk
onderzoeksthema. Sinds 2017 is dat het bevorderen van zelfregulatie. Zelfregulerende vaardigheden
zijn belangrijk met het oog op vervolgstudie, beroep en deelname aan de democratische samenleving.
De scholen die deelnemen aan de Werkplaats willen jongeren leren hoe ze bepaalde taken en
problemen kunnen aanpakken, hun kennis en vaardigheden op peil kunnen houden en zich verder
kunnen ontwikkelen om zelfstandig keuzes te kunnen maken en verantwoordelijkheid te kunnen
nemen.
Zelfregulerende vaardigheden zijn vaardigheden om het eigen denken en handelen te organiseren,
sturen en controleren (Kostons, Donker & Opdenakker, 2014). Om binnen de verschillende vakken en
leergebieden mede sturing te kunnen geven aan het leerproces, moeten leerlingen begrijpen wat de
relevantie is van de te verwerven kennis en vaardigheden en de inzet van vakspecifieke vaardigheden
in concrete taken kunnen plannen, monitoren en evalueren (zie ook Efklides, 2011).
Er zijn verschillende mogelijkheden om het zelfsturend vermogen van leerlingen te bevorderen, zoals
individuele coaching door een mentor. Docenten kunnen leerlingen ook binnen het schoolvak
ondersteunen bij het formuleren van persoonlijke leerdoelen en 'scaffolds' (zoals stappenplannen of
uitgewerkte voorbeelden) en rubrics aanbieden waarmee leerlingen hun leren leren monitoren en
evalueren. Overleg binnen de Werkplaats resulteerde in de vraag hoe M&M-docenten het onderwijzen
van M&M-vaardigheden kunnen verbinden met het onderwijzen van zelfregulerende vaardigheden,
opdat leerlingen leren mede sturing te geven en verantwoordelijkheid te nemen voor het uitvoeren
van taken waarin M&M-vaardigheden moeten worden toegepast. We richten ons in dit onderzoek op
vier M&M-vaardigheden. Deze zijn gekozen door de docenten die participeren in dit onderzoek.
1. een onderzoeksvraag formuleren (in het kader van een profielwerkstuk)
2. een maatschappelijk vraagstuk analyseren met behulp van sociaal-wetenschappelijke
begrippen
3. processen van verandering en continuïteit beschrijven
4. je op kritische wijze inleven in het perspectief van anderen (kritische empathie)
Deze vaardigheden zijn voor jongeren belangrijk om hun weg te kunnen vinden in een complexe en
veranderende wereld met veel verschillende perspectieven en om als burger in een democratische en
pluriforme samenleving en in de latere beroepspraktijk tot weloverwogen beslissingen te komen.
In een eerste verkenning namen de docenten in hun klas een vragenlijst af en interviewden ze enkele
leerlingen. Uit deze verkenning kwam naar voren dat leerlingen de hierboven genoemde M&Mvaardigheden belangrijk vinden, maar moeite hebben om te verwoorden wat het betekent om beter te

1

Hierin werken twee opleidingsscholen (ACOA en Esprit) samen met de Interfacultaire docentenopleidinen (ILO)
van de Universiteit van Amsterdam en de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam.
Zie https://woa-vo-mbo.kohnstamminstituut.nl/
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worden in de vaardigheden, waarom de vaardigheden belangrijk zijn en waar je op let bij het toepassen
van de vaardigheden.
In de literatuur over zelfregulatie is weinig aandacht voor de verbinding met vakspecifieke cognitieve
vaardigheden. En binnen de vakdidactische literatuur is weinig aandacht voor het bevorderen van
zelfregulatie. Een goede verbinding van deze literatuur is dus belangrijk om didactische hulpmiddelen
te ontwikkelen om het zelfgestuurd leren bij M&M-taken te ondersteunen. Er is voor de vier
geselecteerde vaardigheden vakdidactische onderzoeksliteratuur beschikbaar waarin de vaardigheid
wordt omschreven in termen van concreet leerlinggedrag en waarin wordt uitgelegd waarom de
vaardigheid belangrijk is voor leerlingen. In de vakdidactische literatuur zijn ook voorbeelden te vinden
van rubrics of criteria die gebruikt kunnen worden om zicht te krijgen op het beheersingsniveau van
leerlingen. In de literatuur over zelfregulatie worden verschillende kenmerken genoemd van
leeromgevingen die het zelfregulerend vermogen bevorderen (Kostons, Donker & Opdenakker, 2014;
Veenman, 2015). Daarnaast beschikken docenten over relevante praktijkkennis ten aanzien van de
beginsituatie van de leerlingen en het onderwijzen van de vaardigheden. In dit praktijkgericht
onderzoek benutten docenten zowel wetenschappelijke kennis als hun (en elkaars) praktijkkennis om
volgens de aanpak van ontwerponderzoek geschikte aanpakken en materialen te ontwikkelen. In het
theoretisch kader hieronder bespreken we eerst de wetenschappelijke literatuur over zelfregulatie, het
bevorderen van zelfregulatie en het onderwijzen van M&M-vaardigheden. Vervolgens bespreken we
de doelen, onderzoeksvragen en de opzet van het onderzoek. Daarna volgen de resultaten en de
conclusie en discussie.

2 THEORIE
2.1 Zelfregulatie
Er zijn verschillende theorieën over zelfregulatie, zoals van Boekaerts,
Pintrich, Zimmerman en Winne en Hadwin (van Laer, 2018). Kostons
e.a. (2014) beschrijven – gebaseerd op Boekaerts en Simons (1995) zelfregulerende vaardigheden als vaardigheden om het eigen denken
en handelen te organiseren, sturen en controleren. Winne en Hadwin
(1998) definiëren zelfregulatie als het bewust inzetten van cognitieve
en metacognitieve vaardigheden in een specifieke context om doelen
te bereiken die de lerende zelf of anderen hebben gesteld. Volgens
Zimmerman (2010) zijn leerlingen in staat om hun eigen leren te
reguleren als ze hun sterke punten en beperkingen kennen, als ze
persoonlijke doelen kunnen stellen ten aanzien van hun inzet en/of de
aanpak van een bepaalde taak, als ze hun gedrag en prestaties
monitoren en evalueren in relatie tot de doelen en als ze gemotiveerd
zijn om hun aanpak te verbeteren.
In alle theorieën wordt benadrukt dat zelfregulatie vraagt om een
combinatie van cognitieve, metacognitieve en motivationele (Kostons
e.a, 2014; Quicley e.a. 2018). Bij cognitieve vaardigheden gaat het
binnen de M&M-vakken om vaardigheden die nodig zijn om bepaalde
5

ZELFREGULATIE
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•
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•

Evalueren in relatie tot
doelen

•

Gemotiveerd om
aanpak te verbeteren

taken uit te voeren, zoals het oplossen van een economich vraagstuk, het verklaren van een
maatschappelijke ontwikkeling of het geven van een onderbouwde mening over een onderwerp dat in
het nieuws is. In de recente voorstellen voor een nieuw curriculum van Curriculum.nu wordt gesproken
van M&M denk- en werkwijzen (Curriculum.nu, 2019). Voorbeelden van denkwijzen zijn het denken in
oorzaken en gevolgen, het denken in verandering en continuïteit, het denken vanuit jezelf en de ander
en het denken in overeenkomsten en verschillen. Voorbeelden van werkwijzen zijn
onderzoeksvaardigheden die nodig zijn om een probleem op het gebied van mens en maatschappij te
onderzoeken en vaardigheden om te argumenteren en redeneren over maatschappelijke kwesties.
Bij metacognitieve vaardigheden gaat het om vaardigheden waarmee je het leerproces kunt sturen en
organiseren, zoals jezelf doelen stellen, het maken van een plan om een bepaalde taak uit te voeren,
jezelf kunnen bijsturen tijdens de uitvoering van een taak, het kunnen nagaan in hoeverre de gestelde
doelen zijn bereikt en jezelf kunnen evalueren (Boekaerts, 1999; Pintrich, 2000, 2002). Om persoonlijke
doelen te stellen, moet de leerling zicht krijgen op de relevantie van het inzetten van een bepaalde
vaardigheid voor zichzelf of voor het bereiken van een doel dat door de docent is gesteld. Om te kunnen
plannen, monitoren en evalueren, moet de leerling zicht krijgen op de stappen die gezet moeten
worden bij het toepassen van cognitieve vaardigheden en de aandachtspunten daarbij (wanneer is
sprake van een hogere beheersing?).
Motivationele vaardigheden zijn vaardigheden die betrekking hebben op houdingen, motivatie en
emoties. Voorbeelden zijn het jezelf kunnen motiveren om een taak uit te voeren, initiatief willen
nemen en doorzetten bij ervaren lastigheden (zie Boekaerts, 1999; Perry e.a., 2004; Pintrich, 2002;
Winne & Perry, 2000; Zimmerman, 2000).
Quicley e.a., (2018) benadrukken in hun
richtlijnen voor docenten voor het
Het is niet mogelijk om metacognitief te handelen als
bevorderren
van zelfregulatie dat het
je niet beschikt over cognitieve vaardigheden of als je
niet mogelijk is om metacognitief te
niet gemotiveerd bent om metacognitieve en
handelen als je geen cognitieve
cognitieve vaardigheden toe te passen
vaardigheden tot je beschikking hebt of
als je niet gemotiveerd bent om
metacognitieve en cognitieve vaardigheden toe te passen. Dit betekent dat de ontwikkeling van
metacognitieve kennis en vaardigheden altijd hand in hand moet gaan met de ontwikkeling van
cognitieve vaardigheden en met motivatie. Metacognitieve vaardigheden worden vaak beschreven als
algemene vaardigheden, maar ze kunnen dus niet los gezien worden van vakspecifieke kennis en
vaardigheden. Volgens Quicley e.a. (2018) is het een misvatting dat metacognitie los staat van
vakspecifieke kennis. Het woord “metacognitie” geeft al aan dat er zonder cognitie geen metacognitie
is. Metacognitieve strategieën worden toegepast op specifieke taken, die vragen om de toepassing van
domein- of vakspecifieke vaardigheden. Ook in de literatuur over de ontwikkeling van domeinspecifieke
expertise wordt de verwevenheid tussen metacognitieve, cognitieve en motivationele aspecten
benadrukt. Alexander (2003, p. 12) zegt het volgende over leerlingen met weinig expertise op een
bepaald domein: “students in acclimation have characteristically limited and fragmented knowledge.
This piecemeal knowledge comes with little personal investment in the domain and strong reliance on
surface-level strategies. Together, these attributes mean that students in acclimation require guidance
in determining what content is central and what is peripheral, what information is accurate and well
supported, and what information is in accurate or unsubstantiated. These students also need explicit
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instruction on how to be strategic within a domain, since their strategic processing will often be
ineffective and inefficient when left to their own devices.”
Uit de reviewstudie van Kostons e.a. (2014) kwam naar voren dat een gecombineerde aanpak van
cognitieve en metacognitieve leerstrategieën ook het meest effectief is voor het verbeteren van
leeruitkomsten. Zij geven aan dat vooral relateren, analyseren, structureren, oriënteren, plannen en
evalueren in een dergelijke combinatie goed blijken te werken. Strategieën als analyseren, relateren en
structureren zijn echter vrij generiek benoemd, terwijl het in de M&M-vakken en taken om specifieke
vormen van analyse en structurering gaat, zoals de hierboven beschreven M&M denk- en werkwijzen.
In de theorie over zelfregulerend leren is ook aandacht voor de verschillende fases waarin dat aan de
orde is bij de uitvoering van taken. Zimmerman (2002) benoemt drie fasen: de voorbereidingsfase, de
uitvoeringsfase en de evaluatiefase. In de voorbereidingsfase gaat het om de oriëntatie op de taak en
de zelfmotivatie. De uitvoeringsfase heeft betrekking op wat de leerling tijdens het leren doet, namelijk
het observeren en controleren van het eigen leergedrag. De evaluatiefase is aan de orde na het maken
van een taak.
Zowel de verbinding tussen cognitieve, metacognitieve en affectieve vaardigheden, als de indeling in
drie fases zijn in dit praktijkgericht onderzoek een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerpen van
activiteiten en lesmaterialen om zelfregulatie te bevorderen.

2.2 Bevorderen van zelfregulatie
Er worden in de literatuur zeer uiteenlopende aanbevelingen gedaan voor het bevorderen van het
zelfregulerend vermogen van leerlingen. In de praktijk is die variatie ook zichtbaar. Sommige scholen
werken gericht aan het zelfregulerend vermogen van leerlingen door middel van individuele coaching
van leerlingen door een mentor. Door leerlingen driehoeksgesprekken tussen ouders, leerling en
mentor te laten voorbereiden, leert de leerling bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheid nemen. In
traditionele vernieuwingsscholen, zoals Montessori- en Daltonscholen, is doorgaans veel aandacht voor
het bevorderen van zelfregulatie. Op deze scholen wil men leerlingen meer op eigen niveau, tempo en
zelfstandig laten werken en de leerling actief de leerstof laten verwerken (Sins, 2020; Sins & van der
Zee, 2015). Deze ambitie is ook kenmerkend voor nieuwe vernieuwingsscholen, bijvoorbeeld scholen
die invulling willen geven aan ‘gepersonaliseerd leren’.
De onderzoeksliteratuur biedt veel handreikingen voor het bevorderen van metacognitie en
zelfregulatie. We bespreken hieronder drie aanpakken die
corresponderen met de fases van
, uitvoering en
GEÏNFORMEERDE
evaluatie en die aandacht hebben voor cognitieve, motivationele en
INSTRUCTIE
metacognitieve aspecten.

2.2.1 Geïnformeerde instructie

VOORBEREIDINGSFASE

Volgens de meta-analyse van De Boer e.a. (2013), draagt aandacht voor
de relevantie en voor het belang van een taak bij aan de zelfregulatie
en leerprestaties van leerlingen. Geïnformeerde instructie houdt in dat
leerlingen geïnformeerd worden over het belang, de waarde en/of het

De leerling informeren over
het belang , de waarde en
effect van het inzetten van
een vaardigheid
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effect van het inzetten van een specifieke vaardigheid. Deze aanpak past vooral bij de
voorbereidingsfase. De geïnformeerde instructie vindt plaats voorafgaand of bij de start van een
leertaak. Wanneer we dit betrekken op de M&M-vaardigheden, dan gaat het om een uitleg waarin
duidelijk wordt gemaakt waarom deze relevant zijn. Waarom is kritische empathie belangrijk? Wanneer
heb je het nodig? Waarom is het zinvol om maatschappelijke vraagstukken te analyseren met sociaalwetenschappelijke begrippen als sociale cohesie of individualisering? Wanneer leerlingen daar enig
zicht op hebben, kan dat bevorderlijk zijn voor de inzet van de vaardigheid door leerlingen, maar ook
voor de motivatie.
In het 4C-ID model dat Van Merriënboer e.a. (2002) ontwikkelden voor het ontwerpen van onderwijs
gericht op complexe vaardigheden, wordt een onderscheid gemaakt tussen ondersteunende informatie
en ‘just-in-time’ informatie. De ondersteunende informatie betreft voorwaardelijke
achtergrondinformatie. Een uitleg voorafgaand aan de taak, waarin duidelijk wordt gemaakt wat de
vaardigheid globaal inhoudt en waarom de vaardigheid relevant is om te leren, kan beschouwd worden
als voorwaardelijke achtergrondinformatie.
Informatie over wat een vaardigheid inhoudt en waarom deze belangrijk is, kan ook door middel van
een instructievideo worden gegeven. Bij het ontwikkelen van dergelijke videos zijn de cognitieve
belasting (wordt bijvoorbeeld niet teveel informatie in korte tijd gegeven of passen beeld en gesproken
tekst wel bij elkaar?) en de aantrekkelijkheid belangrijke aandachtspunten (Brame, 2015; Rajadell &
Garriga-Garzon, 2017). Instructievideo’s die ontwikkeld zijn voor M&M-vaardigheden 2, besteden vaak
wel aandacht aan de (denk)stappen die je bij een vaardigheid moet zetten, maar doorgaans niet aan de
relevantie van de vaardigheid.

2.2.2 Expliciete instructie en scaffolding
Dignath-van Ewijk (2016) geeft aan dat er twee manieren zijn om leerlingen kennis en vaardigheden te
laten ontwikkelen die nodig zijn voor zelfregulatie. De eerste manier is direct, via expliciete instructie
gericht op deze kennis en vaardigheden. De tweede manier is indirect, door de leeromgeving zo in te
richten dat leerlingen hun leren moeten en kunnen reguleren, bijvoorbeeld door ze keuzes te laten
maken waarmee ze meer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun leren. Dignath-van Ewijk e.a.
(2013) geven aan dat deze aanpakken niet tegenover elkaar staan, maar dat ze beiden nodig zijn.
Leerlingen moeten de kans krijgen om hun eigen leren te reguleren en te oefenen met het inzetten van
metacognitieve vaardigheden, maar ook leren hoe ze dat kunnen doen.
Het cognitive apprenticeship model is
een aanpak waarin expliciete instructie
en (begeleide) oefening cenraal staan
(Collins, Brown, & Holum, 1991). Volgens
dit model modelleert de docent eerst
expertgedrag om het denken of
redeneren zichtbaar te maken. Dat kan
bijvoorbeeld door hardop-denkend een taak uit te voeren of een uitgewekt voorbeeld te laten zien. De

Leerlingen moeten de kans krijgen om hun eigen leren
te reguleren en te oefenen met het inzetten van
metacognitieve vaardigheden, maar ook leren hoe ze
dat kunnen doen.

2

Zie bijvoorbeeld de videos over historische denkvaardigheden die ontwikkeld zijn in Canada:
https://tc2.ca/en/creative-collaborative-critical-thinking/resources/thinking-about-history/
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docent ondersteunt vervolgens de leerling bij de uitvoering van taken
en helpt ze daarmee door de taak heen. Leerlingen reflecteren tot slot
op de uitvoering en uitkomst van de taak.
Er zijn verschillende scaffolds mogelijk om leerlingen zicht te geven op
de wijze waarop ze bepaalde taken kunnen aanpakken en die daarmee
de expliciete instructie ondersteunen. Voorbeelden zijn het gebruik van
uitgewerkte voorbeelden, het aanbieden van vuistregels (“als je ….,
dan helpt het om…”), aanvultaken (de leerling moet een deel van de
oplossing zelf bedenken), stappenplannen (in de literatuur vaak scripts
genoemd) die specificeren welke stappen bij een bepaalde taak
achtereenvolgens gezet moeten worden en domeinspecifieke
schema’s (bv begrippenschema of woordenlijsten). Scaffolds kunnen
zich richten op declaratieve kennis, conceptuele kennis, procedurele
kennis en metacognitieve kennis. Scaffolds kunnen ook in online
leeromgevingen geïntegreerd worden (Azevedo & Hadwin, 2005). In
dat geval worden scaffolds vaak adaptief in gezet; er wordt op basis van
het gedrag en prestatie van de leerling zo goed mogelijk aangesloten
bij de behoeftes van leerlingen. Een scaffold wordt dus aangeboden als
leerlingen deze nodig hebben. De idee achter de inzet is dat leerlingen
uiteindelijk zonder scaffolds een taak kan uitvoeren (fading). De
regulatie verschuift daarmee naar de leerling.

SCAFFOLDS
VAARDIGHEID EXPLICIET
MAKEN
•
•
•

•

•
•

Vaardigheid (hardop denkend) voordoen
Uitgewerkt voorbeeld
aanreiken
Vuistregels (“als je …,
dan helpt het om…”)
aanreiken
Aanvultaak: deel van
de oplossing zelf laten
bedenken
Stappenplan aanreiken
Begrippenschema of
woordenlijst aanreiken

2.2.3 Zelfevaluatie
Zelf-evaluatie houdt in dat de lerende de wijze waarop hij of zij een taak heeft uitgevoerd en/of het
eindresultaat vergelijkt met een aantal vooraf vastgestelde criteria om er van te leren en een
vergelijkbare taak in de toekomst beter uit te kunnen voeren (Panadero e.a., 2012). Er zijn volgens
Panadero e.a. (2012) twee verschillende manieren om zelfevaluatie te realiseren, namelijk met behulp
van rubrics en met behulp van de stappenplannen (scripts). De stappenplannen zijn hierboven al
beschreven. Deze kunnen niet alleen ondersteunen bij het plannen en monitoren, maar ook bij het
evalueren van de eigen aanpak.
Rubrics bestaan uit beoordelingscriteria, een schaal voor de beoordeling en per criterium een
beschrijving van elk niveau. De lerende gebruikt de rubric om het eigen werk te beoordelen. Er wordt
aanbevolen om de rubric al bij aanvang van een taak te geven, zodat deze ook een rol kan spelen bij
het verhelderen of formuleren van doelen. Studies naar het effect van de inzet van rubrics op
leerprestaties en vertrouwen in eigen kunnen laten wisselende resultaten zien (Jonsson & Svinsby,
2007; Panadero & Jonsson, 2013). Panadero en Jonsson (2013) geven aan dat de inzet van rubrics vooral
positieve effecten heeft als de rubric over een langere periode gebruikt wordt (zeker bij jongere
leerlingen), als de inzet van een rubric
gecombineerd wordt met andere
activiteiten die zelfregulatie bevorderen
Het word aanbevolen om een rubric al bij aanvang van
(zoals in zet van scaffolds en modelleren)
een taak te geven, zodat deze een rol kan spelen bij
en als de taal in de rubric voldoende
het verhelderen of formuleren van doelen.
toegankelijk is voor leerlingen.
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2.3 M&M-vaardigheden
Om goed invulling te geven aan geïnformeerde instructie en scaffolds en rubrics te kunnen ontwikkelen
die aansluiten bij taken op het gebied van de M&M-vakken, is kennis nodig van het soort kennis en
vaardigheden dat de leerling bij dergelijke taken moet inzetten. Waarom zijn deze vaardigheden
belangrijk om te ontwikkelen? Wat houden de vaardigheden precies in en hoe weet je of je de
vaardigheden voldoende beheerst? Vakdidactische theorie kan helpen bij het beantwoorden van deze
vragen.
Onderwijs in M&M-vakken heeft als doel leerlingen te helpen de
wereld om hen heen beter te begrijpen en na te denken over
M&M
mogelijkheden voor de toekomst en hun eigen rol daarin (Barnes &
VAARDIGHEDEN
Scoffham, 2017; Brant e.a., 2016; Curriculum.nu, 2019). Leerlingen
krijgen zicht op verschillende aspecten van de mens in relatie tot zijn
VOORBEELDEN
leefomgeving. Bijvoorbeeld hoe mensen voorzien in hun eerste
levensbehoeften, de wijze waarop mensen samenleven, hoe de macht
• Zaken in de tijd en
is verdeeld en het bestuur is geregeld en manieren waarop mensen zin
ruimte kunnen plaatsen
geven aan hun bestaan. Leerlingen verwerven kennis van historische
• Oorzaak-gevolg relaties
ontwikkelingen en geografische gebieden om maatschappelijke
leggen
verschijnselen, ontwikkelingen en vraagstukken in een geografische en
• Vergelijkingen maken
historische context te kunnen plaatsen. Ze leren reflecteren op actuele
• Kijken vanuit
maatschappelijke vraagstukken, zoals vraagstukken die te maken
verschillende
hebben met ongelijkheid, duurzaamheid en globalisering.
invalshoeken
De vaardigheden die bij de M&M-vakken onderwezen worden,
• Inleven in personen met
vormen het gereedschap waarmee leerlingen maatschappelijke
andere ervaringen en
verschijnselen, veranderingen en vraagstukken kunnen analyseren en
waarden
zich daartoe leren verhouden (zie o.a. Van Boxtel & Van Drie, 2019).
• Identificeren van
Het gaat om denk- en redeneervaardigheden zoals het in de tijd en
aspecten van
ruimte kunnen plaatsen van zaken; het leggen van oorzaak-gevolg
verandering en
relaties; het maken van vergelijkingen tussen periodes, gebieden en
continuïteit
verschijnselen; het kijken vanuit verschillende perspectieven; het
• Denken in structuren en
inleven in personen die andere ervaringen en waarden hebben; het
actoren
identificeren van aspecten van verandering en continuïteit en het
• Onderzoeksvragen
denken in structuren en actoren. Daarnaast leren leerlingen de
formuleren
informatie- en onderzoeksvaardigheden die nodig zijn om historische
• Kritisch omgaan met
en maatschappelijke verschijnselen, ontwikkelingen en vraagstukken
informatie over het
te onderzoeken, waarderen en beoordelen. Dit betekent onder andere
verleden en
dat leerlingen onderzoeksvragen leren formuleren en kritisch om leren
hedendaagse kwesties
gaan met representaties van het verleden en kwantitatieve gegevens
• Rekening houden met
over samenlevingen. Leerlingen leren ook rekening houden met
ethische aspecten
ethische aspecten en krijgen zicht op hoe kennis over bijvoorbeeld
geschiedenis, economie of politiek tot stand komt. Goldman e.a.
(2016) vatten de ontwikkeling van dergelijke vaardigheden samen
onder de term ‘disciplinaire geletterdheid’, omdat de vaardigheden verbonden zijn aan onderliggende
wetenschappelijke disciplines, zoals geschiedenis, geografie, filosofie en sociologie. Elke discipline heeft
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zijn eigen epistemologie (hoe komt kennis tot stand?);
strategieën van onderzoeken en redeneren; begrippen,
principes en kaders om verschijnselen te analyseren en
beschrijven; typen teksten en media waarin informatie
gepresenteerd wordt en genres van schrijven.
Het denken met domeinspecifieke begrippen, principes en
kaders is een belangrijk onderwerp in vakdidactisch
onderzoek. Daarin wordt gekeken naar de functie en
relevantie van de vaardigheden, wat de vaardigheden
precies inhouden, wat het betekent om de vaardigheden op
een hoger niveau te beheersen, welke lastigheden er
kunnen zijn bij het verwerven van de vaardigheden en
welke aanpakken effectief zijn om de vaardigheden te
onderwijzen. Inzichten uit dit onderzoek zijn bruikbaar bij
het ontwerpen van onderwijs gericht op het zelfregulerend
vermogen van leerlingen. Om geïnformeerde instructie te
kunnen geven, moet je immers kunnen uitleggen waarom
een bepaalde vaardigheid nuttig is en wat deze inhoudt. Om
expliciete instructie te kunnen geven en monitoring en
zelfevaluatie te ondersteunen met bijvoorbeeld
stappenplannen of rubrics, moet je de toepassing van een
vaardigheid in een bepaalde taak uiteen kunnen leggen in
deelstappen en beheersingsniveaus.

RELEVANTIE
Waarom zijn M&M-vaardigheden
nuttig? Mogelijke antwoorden:
•

om succesvol te zijn op
school. Bijvoorbeeld je MAWexamen goed maken

•

om het denken en handelen
van mensen (dichtbij en
verder weg, in heden en
verleden) en jezelf beter te
begrijpen

•

om maatschappelijke
verschijnselen,
ontwikkelingen en
vraagstukken in de
samenleving beter te
begrijpen en je daarover een
mening te kunnen vormen

De mate waarin dergelijke kennis en inzichten voor een
specifieke vaardigheid
beschikbaar zijn, kan sterk
• om kritisch en creatief te
uiteenlopen. Over sommige M&M-vaardigheden is vrij veel
denken over de (gewenste en
onderzoeksliteratuur, maar over andere nauwelijks. Over
mogelijke) toekomstige
het leggen van causale verbanden is bijvoorbeeld redelijk
wereld
wat onderzoek waar het gaat om causaal historisch en
economisch redeneren (Stoel e.a., 2017; Stoel e.a., 2015;
Grol, 2016). Maar over het analyseren van processen van verandering en continuïteit en het denken
vanuit verschillende perspectieven is veel minder bekend. Op onderzoek gebaseerde
niveaubeschrijvingen van M&M-vaardigheden zijn over het algemeen schaars, hoewel er vaak wel
voorbeelden van rubrics beschikbaar zijn. We weten bij deze rubrics niet goed in hoevere bepaalde
niveaus haalbaar zijn voor verschillende groepen leerlingen, of leerlingen zich volgens de
onderscheiden niveaus ontwikkelen en wat daarbij de invloed is van het soort onderwerp en de
voorkennis van leerlingen. De inzet van praktijkkennis en het uittesten, evalueren en bijstellen van
rubrics is daarom belangrijk.

3 Doelen en onderzoeksvragen
In dit onderzoek maken we een verbinding tussen de theorie over het bevorderen van zelfregulatie en
vakdidactische theorie over het bevorderen van M&M-vaardigheden om aanpakken en materialen te ontwikkelen
die het zelfgestuurd leren in de M&M-vakken kunnen bevorderen.
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3.1 Doelen
Doel van het onderzoek is de ontwikkeling van didactische hulpmiddelen waarmee leraren van de M&M-vakken
het zelfregulerend vermogen van leerlingen bij het uitvoeren van typische M&M-taken kunnen versterken.
Praktijkgericht onderzoek is echter meer dan het toepassen van wetenschappelijke kennis in de praktijk, maar
genereert ook nieuwe inzichten (Andriessen, 2014). Naast het oplossen van het genoemde praktijkprobleem, zal
dit onderzoek bijdragen aan de vakdidactische theorie, omdat het kennis en nieuwe onderzoeksvragen genereert
over de vraag hoe je leerlingen kunt leren om mede sturing te geven aan de verwerving van vakspecifieke
vaardigheden. Het kan bovendien bijdragen aan een in de praktijk bruikbare conceptualisering van vaardigheden
in deelvaardigheden, onderliggende kennis en inzichten en beheersingsniveaus. Daarnaast draagt het onderzoek
bij aan de theorie over het bevorderen van zelfgereguleerd leren, omdat het kennis genereert over de vraag hoe
het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden gecombineerd kan worden met het ontwikkelen van
vakspecifieke cognitieve vaardigheden en wat daarbij bevorderende en belemmerende factoren zijn. Door ook te
kijken naar het leren van de docenten die als ‘ontwerp-docent’ participeren in dit onderzoek, kan tot slot ook een
bijdrage worden geleverd aan theorie over de professionalisering van docenten.

3.2 Onderzoeksvragen
De hoofdvraag van dit praktijkgericht onderzoek is:

Hoe kunnen docenten in de M&M-vakken het zelfsturend vermogen van leerlingen bij het
toepassen van M&M-vaardigheden bevorderen?
We onderzochten hierbij de volgende deelvragen:
1) Hoe kunnen docenten aan leerlingen duidelijk maken wat een vaardigheid inhoudt, welke beheersingsniveaus
er zijn en waarom de vaardigheid belangrijk is?
2) Welke hulpmiddelen zijn geschikt om leerlingen (tijdelijk) te ondersteunen bij het zelfstandig plannen,
uitvoeren en evalueren van de toepassing van de M&M-vaardigheden in opdrachten?
3) Hoe zien de deelnemende M&M-docenten de ontwikkeling van hun eigen kennis en vaardigheden om
zelfregulatie in de M&M-vakken te bevorderen? Wat leren ze en waardoor?
De laatste deelvraag hebben we toegevoegd om meer zicht te krijgen op de wijze waarop docenten kunnen leren
over het bevorderen van zelfregulatie bij M&M-taken..

4 Methode
4.1 Ontwerponderzoek in een professionele leergemeenschap,
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden voerden de deelnemende docenten in de context van een
professionele leergemeenschap (PLG) een ontwerponderzoek uit. Ze ontwierpen voor vier vaardigheden in de
M&M-vakken materialen die ingezet kunnen worden bij het bevorderen van zelfgereguleerd leren.
We kozen voor ontwerponderzoek in de context van een PLG omdat het ontwerpen, onderzoeken en bespreken
van vakdidactische vraagstukken positief kan bijdragen aan zowel het leren van leerlingen als van docenten
(Ropes, 2010; Timperley e.a., 2007; van Veen e.a., 2010). Een PLG kan op verschillende manieren worden
ingericht. Stoll e.a. (2006) geven een omschrijving die aansluit bij de wijze waarop we in dit praktijkgericht
onderzoek de PLG inrichtten: “a group of people sharing and critically interrogating their practices in an ongoing,
reflective, collaborative, inclusive, learning-oriented, growth-promoting way, operating as a collective enterprise”
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•Leerlingen hulp
bieden bij het (leren)
toepassen van de
M&M-vaardigheid
•Leerlingen duidelijk
maken welke
stappen gezet
moeten worden /
welke
aandachtspunten er
zijn
•Bijvoorbeeld:
stappenplan,
woordenlijst,
uitgewerkt voorbeeld

Rubric

•Leerlingen op een
aantrekkelijke
manier informeren
over de inhoud en
relevantie van de
M&M-vaardigheid

Scaffolds

Introductie-video

(p. 223). Prenger e.a. (2019) benoemen factoren die bijdragen aan het success van een PLG. Ze wijzen op het
belang van een gedeelde visie en doelen, gedeelde verantwoordelijkheid, gezamenlijk onderzoek, samenwerking,
leren van zowel de groep als van individuele deelnemers, vertrouwen en leiderschap.
We werkten binnen de PLG vanuit een gedeelde visie op het belang van de ontwikkeling van het zelfregulerend
vermogen van leerlingen en de verbinding met denk- en werkwijzen van de M&M-vakken. Daarnaast werkten we
aan gedeelde doelen. Uitgangspunt van het project was het expliciteren van de vaardigheid en aansluitend het
ontwikkelen van didactische instrumenten om hiermee met leerlingen aan de slag te gaan. Doel was de
ontwikkeling van de volgende materialen voor elke vaardigheid:

•Leerlingen
informeren over de
criteria waaraan hun
werk / aanpak moet
voldoen
•Leerlingen
informeren over wat
het betekent om de
vaardigheid op een
hoger niveau te
beheersen
•Leerlingen een
hulpmiddel bieden
om doelen te stellen
en het eigen werk en
beheersingsniveau te
evalueren

De video’s, scaffolds en de rubric sluiten aan bij een specifiek onderdeel van de zelfregulatietheorie, namelijk het
plannen, monitoren en evalueren van de eigen aanpak. Ze richten zich dus op metacognitieve ondersteuning van
het leerproces en op het expliciteren van de vaardigheid. Een belangrijk kenmerk van een leeromgeving gericht
op zelfregulatie is het geven van expliciete en geïnformeerde instructie. Dit eerste onderdeel zit voor een deel in
de video en voor een deel in de scaffolds. De video maakt duidelijk wat de vaardigheid inhoudt en waarom de
vaardigheid belangrijk is. De scaffolds maken de verschillende stappen die bij het toepassen van de vaardigheid
gezet moeten worden expliciet. Op deze wijze krijgen leerlingen handvatten om gemotiveerd en strategisch aan
de slag te gaan (plannen). De vragen die hier bij horen zijn: wat moet ik doen, wanneer, hoe en waarom? De
scaffolds ondersteunen leerlingen ook bij het monitoren van hun aanpak. Ben ik op de goede weg? Welke stappen
heb ik al gezet en wat moet ik nu doen? Leerlingen moeten dus zowel gestimuleerd worden om dergelijke
metacognitieve vragen te stellen, als ook de vakinhoudelijke handvatten krijgen om deze te beantwoorden. In dit
leerproces spelen de scaffolds, zoals stappenplannen, schema’s en woordenlijsten, een grote rol. Tot slot is het
van belang dat leerlingen de kwaliteit van hun eigen werk en aanpak leren evalueren. Op welk niveau bevindt hun
eindproduct zich? Wat zijn de sterke punten en op welke onderdelen kan de leerling zich nog verbeteren? Een
rubric of niveaubeschrijving kan leerlingen en docenten helpen om de toepassing van de vaardigheid te evalueren
en hierop gerichte feedback te geven.
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4.2 Deelnemers en context
Vier docenten van drie verschillende scholen in Amsterdam namen deel aan dit onderzoek. Deze scholen
participeren in de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam VO en zijn tevens opleidingsschool van de
Interfacultaire Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. Deelnemende docenten waren een docent
filosofie (school A), een docent geschiedenis (school B) , een docent maatschappijwetenschappen (school C) en
een docent die het profielwerkstuk begeleidt en tevens docente Duits is (school C).
School A (vaardigheid ‘kritische empathie’) is een school voor havo en vwo die zichzelf als innovatief typeert. Er
wordt sterk ingezet op ethiek, filosofie, onderzoeksmatig werken en brede vorming. De M&M-vakken worden
geïntegreerd in interdisciplinaire thema’s aangeboden. School B (vaardigheid ‘continuïteit en verandering
beschrijven’) biedt zowel primair als voortgezet onderwijs aan: leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool
zitten in hetzelfde gebouw als de leerlingen van de middelbare school. Op deze school worden de M&M-vakken
ook geïntegreerd aangeboden, namelijk in het domein Mens & Maatschappij. Er wordt gewerkt met
leerdoelkaarten die de leerlingen in overleg met hun coach invullen. Deze kaarten functioneren als een
hulpmiddel om leerlingen te laten refleceren op hun ontwikkeling. School C (vaardigheden ‘onderzoeksvragen
formuleren’ en ‘maatschappelijk vraagstuk analyseren’) is een Montessorischool. Leerlingen leren ‘het zelf te
doen’ (“help mij het zelf te doen” is een uitspraak van Maria Montessori) is een belangrijk uitgangspunt bij de
inrichting van het onderwijs op deze school. Er wordt gericht gewerkt aan vertrouwen, verantwoordelijkheid en
zelfstandigheid.
De PLG werd gecoördineerd en begeleid door twee vakdidactisch onderzoekers op het gebied van de M&Mvakken. Zij structureerden de bijeenkomsten van de PLG volgens de fasen van ontwerponderzoek, brachten
expertise in ten aanzien van M&M-vaardigheden en theorie over zelfregulatie en gaven, net als de docenten
onderling, feedback op de ontwikkelde prototypen. De onderzoekers namen daarnaast de interviews met
leerlingen en experts af. Naast de docenten en onderzoekers nam ook een student van de tweejarige Educatieve
Master geschiedenis met ervaring als grafisch ontwerper deel aan de PLG. Hij woonde een deel van de PLGbijeenkomsten bij en heeft in overleg met de docenten de introductie-video’s gemaakt.
We ontwikkelden materialen voor verschillende vaardigheden en voor leerlingen in verschillende jaarlagen. De
producten gericht op het formuleren van onderzoeksvragen ontwikkelden we voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo,
die een profielwerkstuk moeten maken. De producten gericht op het analyseren van maatschappelijke problemen
met behulp van vakspecifieke begrippen werden ontwikkeld voor bovenbouw havo/vwo (maatschappijwetenschappen). De producten voor het analyseren van historische ontwikkelingen (beschrijven van verandering
en continuïteit) waren bedoeld voor leerlingen in de onderbouw havo/vwo. De producten gericht op het
ontwikkelen van kritische empathie werden ontwikkeld voor de onderbouw havo/vwo.

4.3 Fases in het ontwerponderzoek
De producten zijn volgens een iteratief proces van ontwerp, evaluatie en herontwerp ontwikkeld (zie Plomp &
Nieveen, 2013). In de voorbereidingsfase van het praktijkgericht onderzoek vond al een probleemanalyse en
definitie plaats en werd gekozen voor het ontwikkelen van introductievideo’s, scaffolds en rubrics.
Het ontwerponderzoek voerden we uit in drie fasen. Deze worden hieronder toegelicht.

4.3.1 Fase 1 – Ontwerpen: definitie van de vaardigheden en eerste prototypes
Vanuit de vakdidactische theorie maakten de docenten een eerste beschrijving van de vaardigheid en verkenden
ze de relevantie, inhoud en niveaus van de vaardigheid. Dit leidde tot een conceptversie van de rubric. Op basis
van deze beschrijving ontwikkelden de docenten een voice-over tekst voor de introductie-video en scaffolds. Deze
scaffolds varieerden van oefenopdrachten met deelstapjes, hulpvragen, voorbeelduitwerkingen, woordenlijsten
tot stappenplannen. De beschrijving, rubrics, scaffolds en voice-overteksten werden tijdens de bijeenkomsten in
een aantal cycli van feedback voorzien door docenten en onderzoekers en aangescherpt. Op basis van de voiceovertekst ontwikkelde de grafisch vormgever vervolgens een storyboard voor de video.
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4.3.2 Fase 2 – Tussentijdse evaluatie
We organiseerde voor de tussentijdse evaluatie per vaardigheid twee interviews: eén met twee experts en één
met een drietal leerlingen. De focusgroepen dienden als een zogenoemde 'walkthrough groep', waarmee de
ontworpen producten aan de hand van een aantal criteria stapsgewijs doorlopen werden en van feedback werden
voorzien (zie Hoobroeckx & Haak, 2002; Khajouei, Esfahani, & Jahani, 2017; Nieveen & Folmer, 2013). De experts
waren docent of vakdidacticus in het eigen vak (zie Tabel 1). De leerlingen zaten in principe 1 jaarlaag hoger dan
de beoogde doelgroep, waardoor zij vaak al enige ervaring met de inhoud hadden en beter konden reflecteren
op de bruikbaarheid en begrijpelijkheid van de materialen.
Tabel 1. Experts die in de tussentijdse evaluatie feedback hebben gegeven in een focusgroep
Vak

Vaardigheid

Experts

M&M / Filosofie

Kritische empathie

Geschiedenis

Verandering en continuïteit
beschrijven

Profielwerkstuk

Onderzoeksvragen
formuleren

MAW

Vraagstuk analyseren met
sociaal-wetenschappelijke
begrippen

-Docent Filosofie
-Docent en vakdidactisch onderzoeker Filosofie
-Vakdidacticus en onderzoeker Geschiedenis
-Docent Geschiedenis, onderwijskundige en
lerarenopleider
-Docent Geschiedenis en profielwerkstukbegeleider
-Hoofddocent Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek aan een hogeschool
-Vakdidacticus Maatschappijleer / MAW
-Docent Maatschappijleer / MAW

De gesprekken werden gevoerd aan de hand van een semigestructureerde interviewleidraad, waardoor er ruimte
was voor doorvragen. In de focusgroepen beoordeelden de experts de ontwikkelde producten op begrijpelijkheid,
validiteit, aantrekkelijkheid en bruikbaarheid. De leerlingen gaven feedback op de begrijpelijkheid,
aantrekkelijkheid en bruikbaarheid van de materialen. Daarbij werd steeds ingegaan op het type zelfregulatie
(plannen, monitoren, evalueren) waarvoor de materialen met name bedoeld waren.
In de interviews met de experts werd eerst stil gestaan bij de beschrijving van de vaardigheid en werd de validiteit
van de beschrijving en de relevantie en moeilijkheid voor leerlingen verkend. Vervolgens werd de rubric
besproken, waarbij zowel het docentperspectief, als het leerlingperspectief werd besproken. Er werden vragen
gesteld als: ‘zijn de categorieën helder en volledig?’, ‘zijn de niveaus duidelijk?’, ‘missen er dingen’, en: ‘hoe
zouden leerlingen hiermee kunnen werken?’, ‘zou dit helpen om hun werk te evalueren’? Vergelijkbare vragen
werden gesteld over de scaffolds, waarbij met name ook de inzetbaarheid in de les centraal stond en het
vermogen om de denkstappen te ondersteunen. De docent die de materialen ontworpen had was bij deze
gesprekken als toehoorder aanwezig. Dit maakte het mogelijk om de feedback snel te verwerken in de materialen.
De docenten hebben na afloop ook zelf de interviews nogmaals beluisterd en aantekeningen gemaakt van de
feedback die zij wilden benutten. De producten werden op basis van deze evaluatie en feedback bijgesteld.

4.3.3 Fase 3 – Implementatie en evaluatie
In de volgende fase testten de docenten de producten in twee rondes uit: in hun eigen klas en in die van een
collega. Na afloop van de tweede pilot vulden de leerlingen een vragenlijst en een kort learner report in werden
opnieuw drie leerlingen en de uitvoerende docenten geinterviewd. Op basis van de uitkomsten werden de
producten nogmaals bijgesteld.
Vanwege de schoolplanning van het profielproduct is het lesmateriaal gericht op het stellen van
onderzoeksvragen alleen in het najaar van 2019 uitgeprobeerd door zowel de docent die het ontwikkeld had, als
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een andere docent. Bij MAW kwamen na de eerste ronde nog zoveel punten aan het licht, dat de docent die de
materialen ontworpen had, het materiaal in de tweede pilot eerst zelf nog een keer heeft uitgevoerd. Na die
uitvoering is het materiaal nog wel overgedragen aan collega-docenten, maar die hebben het niet meer kunnen
inzetten binnen het bestek van dit onderzoek.
De overdracht van de materialen gebeurde tijdens individuele bijeenkomsten waarin de docent-ontwerper de
docent van de tweede pilot een korte uitleg gaf over de theoretische achtergronden van de vaardigheid,
zelfregulatie en scaffolding. Vervolgens werd verkend hoe deze uitgangspunten in de materialen terugkwamen
en wat de ervaringen hiermee waren (sterke punten, valkuilen). Tot slot vertaalde de docent van de tweede pilot
de materialen naar een eigen onderwerp en werd besproken hoe de materialen in de eigen context en opdrachten
ingebed konden worden. Over de concrete lessen is in de meeste gevallen ook na de bijeenkomst nog (mail)
contact geweest.

4.4 Evaluatie-instrumenten
Bij elke vaardigheid werd bij de pilots volgens een mixed-method aanpak data verzameld.

4.4.1 Interviews met leerlingen.
Na elke uitvoering werden drie leerlingen in een focusgroep geïnterviewd. In deze semigestructureerde interviews
werd ingegaan op de ervaringen met de producten, de wijze waarop deze in de les waren ingezet, de
begrijpelijkheid en aantrekkelijkheid ervan, de ondersteuning die ze boden om de vaardigheid zelfstandig uit te
voeren (zelfregulatie ondersteunen) en het vermogen van leerlingen om te verwoorden wat de vaardigheid
inhoudt, op welk niveau ze de vaardigheid beheersen en wat ze kunnen doen om de vaardigheid goed/beter toe
te passen. De storyboard voor de video, de scaffolds en de rubric werden daarbij apart besproken.

4.4.2 Interviews met docenten.
Na elke uitvoering werd de docent die de materialen had ingezet geïnterviewd over de bruikbaarheid en
effectiviteit. Met de docenten die de materialen hadden ontwikkeld werd allereerst terug gekeken op de
aanpassingen die zij hadden gedaan na de tussentijdse evaluatie met experts en leerlingen. Met alle docenten
werden de ervaringen tijdens het uitvoeren van de lessen besproken. We gingen apart in op de rol van de video,
de scaffolds en de rubric bij het expliciteren van de vaardigheid en het bevorderen van zelfregulatie. Op basis van
deze analyse formuleerden docenten verbeterpunten. Tot slot verkenden we de leerervaringen van de docenten
die aan de PLG hadden deelgenomen, waarbij we ons richtten op kennis van de vaardigheid, van zelfregulatie, het
leren van leerlingen, didactische aanpakken en het curriculum (cf. componenten van pedagogical content
knowledge, Magnusson, Krajcik, & Borko, 1999).

4.4.3 Vragenlijst ervaringen van leerlingen.
De vragenlijst bestond uit 36 items verdeeld over de drie onderdelen van het ontwerp: de video, de scaffolds en
de rubrics. Binnen ieder onderdeel waren de vragen verdeeld over 3 schalen (4 items per schaal) (zie Tabel 2):
•
•
•

Duidelijkheid: in hoeverre de materialen begrijpelijk waren
Plezier: in hoeverre de materialen motiverend waren
Ervaren ondersteuning: in hoeverre de materialen ondersteunend waren voor zelfregulatie

Bij de vragen gebruikten we een 5-punts Likert schaal. Omdat de drie ontworpen onderdelen (video, scaffolds en
rubric) zich ieder richtten op een specifiek aspect van zelfregulatie (plannen, monitoren en evalueren), varieerden
de items in de zelfregulatieschaal enigszins per onderdeel. Bij de video onderzochten we vooral in hoeverre deze
de vaardigheid expliciet en geïnformeerd overbracht. Wisten leerlingen wat de vaardigheid inhield en waarom
deze nuttig was? Bij de scaffolds en de rubric richtten de items zich vooral op het expliciete begrip van leerlingen
over de vaardigheid en het zelfvertrouwen in het monitoren en evalueren van de eigen aanpak (self-efficacy).
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Wisten leerlingen wat de vaardigheid inhield? Hadden zij er vertrouwen in dat ze de vaardigheid ook (zelfstandig)
konden uitvoeren?
Tabel 2. Schalen van de leerlingvragenlijst, met aantal items en voorbeelditems
Onderdeel

Schaal

Aantal
items (36)

Voorbeelditem

Video

Duidelijk
Plezier
Zelfregulatie

4
4
4

Scaffolds

Duidelijk
Plezier

4
4

Zelfregulatie

4

Duidelijk
Plezier

4
4

Zelfregulatie

4

De video was makkelijk te begrijpen
De video maakte me nieuwsgierig naar het vervolg in de lessen
Door de video begreep ik beter hoe ik de vaardigheid precies kan
aanpakken
Het stappenplan bevatte veel moeilijke woorden (reversed)
Ik kan tijdens het werken met het stappenplan mijn aandacht er
gemakkelijk bijhouden
Door de oefeningen met het stappenplan weet ik beter hoe ik het
beschrijven van een verandering moet aanpakken
De rubric was erg duidelijk
Het werken met de niveaubeschrijving maakte de lessen
interessanter
Door de rubric kan ik beter controleren of ik een verandering goed
heb beschreven

Rubric

Deze vragenlijst werd na de lessen afgenomen. We gebruikten voor de schalen duidelijkheid en plezier de
vragenlijst die in een eerder NRO-onderzoek werd ontwikkeld om ervaringen van leerlingen met authentieke
opdrachten bij Maatschappijwetenschappen te onderzoeken en die voldoende betrouwbaar bleek (zie van Boxtel,
Hemker, Klijnstra en Ruijs, 2017). De items over zelfregulatie werden gebaseerd op de algemene Motivated
Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ, zie Duncan & McKeachie, 2005).

4.4.4 Learner report leerlingen.
Om zicht te krijgen op de leerervaringen van leerlingen is aan de vragenlijst een kort learner report met twee
open vragen toegevoegd (van Kesteren, 1993). We vroegen de leerlingen of ze konden uitleggen wat de
vaardigheid inhoudt: ‘Als ik aan een medeleerling moet uitleggen wat je moet doen wanneer je [omschrijving van
de vaardigheid], dan zeg ik…’. Daarnaast vroegen we ze om uit te leggen waarom de vaardigheid belangrijk is: ‘Als
ik aan een medeleerling moet uitleggen waarom de vaardigheid belangrijk is dan zeg ik…’. Op deze manier kregen
we meer zicht op de mate waarin de vaardigheid in de lessen expliciet was geworden.

4.5 Analyse van de data
4.5.1 Analyse interviews
De tussentijdse evaluatie met experts en leerlingen en de evaluatie na de pilots met leerlingen dienden om de
docenten feedback te geven om hun producten te verbeteren. Om die reden waren zij zo veel mogelijk aanwezig
bij de interviews. De audio-opnames werden met de docenten gedeeld en zij inventariseerden in eerste instantie
zelf de verbeterpunten uit de interviews.
In totaal voerden we 19 interviews met een totale lengte van 19.5 uur. Ten behoeve van het onderzoek zijn de
interviews getranscribeerd en door de onderzoekers geanalyseerd. Veel van de feedback richtte zich inhoudelijk
op het specifieke project en was vooral belangrijk voor de doorontwikkeling van de materialen. In dit
onderzoeksverslag rapporteren we met name de inzichten die meer generiek zijn, zoals inzichten die gericht zijn
op het versterken van zelfregulatie, het expliciteren van domeinspecifieke vaardigheden en ervaringen met de
didactische aanpak. Het gaat om inzichten die kunnen bijdragen aan het beantwoorden van de eerste twee
deelvragen van het onderzoek.
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In eerste instantie hebben we de relevante uitspraken opgedeeld in twee categorieën: (1) uitspraken gericht op
de explicitering van de vaardigheid (incl. beheersingsniveaus en relevantie) en (2) uitspraken gericht op
didactiek/zelfregulatie. Zelfregulatie en didactiek zijn in dit onderzoek één categorie, omdat de ondersteuning van
zelfregulatie in onze aanpak sterk vervlochten is met de didactische ‘tools’ (video, scaffolds en rubric). Bij de
uitspraken over de explicitering van de vaardigheid kwamen de volgende subthema’s naar voren: de
onderdelen/kern van de vaardigheid, het nut van het expliciteren, de begrijpelijkheid van de omschrijving, de
relatie met kennis en epistemologie, de indeling en beschrijving van beheersingsniveaus, wat lastig is voor
leerlingen en de relevantie van de vaardigheid. De uitspraken gericht op didactiek/zelfregulatie hebben we verder
onderverdeeld in uitspraken die aansluiten bij de verschillende activiteiten bij zelfregulatie: plannen, monitoren
en evalueren.

4.5.2 Analyse vragenlijsten
Na de lessenserie waarin de ontwikkelde producten werden ingezet, hebben leerlingen de vragenlijst ingevuld.
Bij de vaardigheid kritische empathie is het afnemen van de vragenlijst niet gelukt. In totaal hebben 80 leerlingen
verdeeld over verschillende klassen de vragenlijst ingevuld (zie Tabel 3).
Tabel 3. Aantal leerlingen dat de vragenlijst heeft ingevuld en verdeling per vak/vaardigheid
Vak:

N totaal

Klassen

Jongens / Meisjes / Overig

MAW
Profielwerkstuk
Geschiedenis

27
23
30

4 VWO
5 HAVO
Brugklas (N=7)
3 VWO (N=23)

J=1; M=25; O=1
J=7; M=15; O=1
J=16; M=14

Negatief geformuleerde items zijn omgescoord. Vervolgens zijn de gemiddeldes en standaarddeviaties per schaal
uitgerekend (duidelijkheid, plezier en zelfregulatie). We beschouwden een gemiddelde score tussen 1 en 2.3 als
negatief, een score tussen 2.3 en 3 als gematigd negatief, een score tussen 3 en 3.7 als gematigd positief en een
score tussen 3.7 en 5 als positief.

4.5.3 Analyse learner reports
De eerste vraag vroeg leerlingen te verwoorden hoe zij de vaardigheid aan een medeleerling zouden uitleggen.
Bij de eerste vraag hebben we gekeken in hoeverre de antwoorden van leerlingen aansloten bij aspecten van de
rubric: in de beschrijving van de vaardigheid worden elementen uit de rubric genoemd (score 2); de vaardigheid
wordt in algemene termen beschreven (score 1), of de beschrijvnig ontbrak of richt zich op andere zaken (score
0). Een voorbeeld van een in algemene termen beschreven vaardigheid is ‘Iets waar je al veel aandacht aan
besteed en in je interesseveld ligt. Kies het daaruit (onderzoeksvraag formuleren)’. Een voorbeeld van een
beschrijving die aansloot bij de specificatie in de ontwikkelde materialen is ‘Let op snelheid, terrein (economisch,
politiek, sociaal en religieus) en nog iets’ (verandering en continuïteit beschrijven). Aan de hand van deze indeling
onderzochten we in hoeverre leerlingen de vaardigheid konden verwoorden (expliciet).
Bij de vraag naar het nut van de vaardigheid, hebben we de antwoorden ook in drie categorieën ingedeeld: een
ontbrekend antwoord of een antwoord dat geen betrekking had op het nut (geen antwoord/overig), een uitleg
waarin een duidelijke koppeling is met de specifieke vaardigheid (vakinhoudelijk) en een uitleg waarin het nut in
algemene termen voor school of later werd beschreven (school/later). Voorbeelden van uitleg gericht op school
/ later zijn ‘Het is erg belangrijk om deze vaardigheid te hebben, omdat je dit misschien later wel nodig hebt’
(MAW) en ‘Je moet de begrippen kunnen toepassen in de toets. Je wilt toch een goed cijfer.’ Voorbeelden van
uitleg waarin een een duidelijke koppeling is met aspecten van de vaardigheid zijn ‘Door concepten kan je
bijvoorbeeld het nieuws beter begrijpen en je mening erover vormen’ (MAW) en ‘Dan kun je gebeurtenissen
onderscheiden en de gevolgen en oorzaken inzien’ (verandering en continuïteit beschrijven). Aan de hand van
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deze analyse onderzochten we in hoeverre leerlingen de relevantie van de vaardigheid konden verwoorden
(geïnformeerd). De codering is gecontroleerd door de tweede onderzoeker. Dit leidde niet tot aanpassingen.

5 Resultaten
In paragraaf 5.1 bespreken we eerst resultaten met betrekking tot het expliciteren van de vaardigheid. In
paragraaf 5.2 kijken we naar de feedback die zich richtte op zelfregulatie en hulpmiddelen om zelfregulatie te
bevorderen. We bespreken hierbij de fases van plannen, monitoren en evalueren. In paragraaf 5.3 presenteren
we de leerervaringen van de betrokken docenten.

5.1 Explicitering van de vaardigheid en relevantie
In dit onderzoek keken we op de eerste plaats naar de vraag hoe docenten aan leerlingen duidelijk kunnen
maken wat de M&M-vaardigheid inhoudt, welke beheersingsniveaus er zijn en waarom de vaardigheid
belangrijk is. We bespreken hier de belangrijkste inzichten uit de tussentijdse evaluatie en de evaluatie na de
pilots. Vervolgens gaan we in op de aanpassingen die docenten hebben gedaan. We geven bij de bespreking van
de resultaten ook voorbeelden van het expliciet maken van vaardigheden, beheersingsniveaus en de relevantie
van de vaardigheid.

5.1.1 Feedback op de explicitering van de vaardigheid

Inzicht 1: Bij complexe M&M-vaardigheden is in de literatuur
geen eenduidige beschrijving voor handen. Feedback van
experts en leerlingen helpt om tot een praktisch bruikbare
beschrijving te komen

In de focusgroepen met experts hadden veel opmerkingen te maken met de beschrijving van de vaardigheid. Zo
gaf een van de experts, een onderzoeker met expertise op het terrein van methoden van praktijkgericht
onderzoek, feedback op de deelaspecten in de rubric voor het formuleren van een onderzoeksvraag voor een
profielwerkstuk. Er is veel literatuur beschikbaar over het goed formuleren van onderzoeksvragen. Voor het
ontwerp was onder andere gebruikt gemaakt van het proefschrift van Veenhoven (2004) naar het formuleren van
onderzoeksvragen in het VWO. Volgens de expert was in de ontwikkelde rubric de nadruk teveel gelegd op
technische kenmerken van een goede vraag, zoals het soort vraag, het gebruik van vakbegrippen en de
afbakening. Deze categorieën overlapten
volgens de expert sterk en waren lastig te
“De verankering , die gaat echt over, ja bijvoorbeeld de
beoordelen.
In
haar
eigen
conceptualisering legde de expert vooral
vakbegrippen. Heb je het goed in de theorie verankerd?
de
nadruk op het proces: “hoe kom ik tot
Dus heb je de vraag eigenlijk goed geconceptualiseerd?
een goede vraag?”. Bovendien zouden
Dus als we het hebben over het nut van sport, weet je
vragen op Havo-niveau zich misschien
daar dan uit je maatschappijvakken de goede
moeten beperken tot beschrijvende en
begrippen bij te halen? Functionaliteit gaat over is het
vergelijkende vragen. De onderzoeker gaf
aan dat een vraag niet zo zeer gebasseerd
helder of het een beschrijvende, vergelijkende,
moet zijn op een onderwerp (bv. sport),
ontwerpende of verklarende vraag is. Dus blijkt uit de
maar op een praktijkvraagstuk (bv. hoe

formulering van de vraag wat je doel is eigenlijk?”
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komt het dat jongeren weinig sporten)? En binnen een vraagstuk moeten leerlingen vervolgens op zoek naar een
vraag die ze interessant vinden. De stappen om van een onderwerp, via een vraagstuk, naar een concrete vraag
te komen noemde zij vraagarticulatie. In dat proces zou de rubric leerlingen moeten ondersteunen. De rubric zou
kunnen aansluiten bij vier thema’s die binnen de vraagarticulatie een rol spelen: precisie, verankering,
functionaliteit en relevantie (zie kader). De vaardigheid omschrijven vanuit deze nadruk op het proces van
vraagarticulatie vond de docent die de materialen had ontworpen interessant. Dit sloot ook aan bij de opmerking
van de andere expert, een collega-docent, die aangaf dat er veel behoefte was om bij het profielwerkstuk (en bij
het formuleren van een onderzoeksvraag) meer nadruk te leggen op het proces van onderzoek doen.
In de focusgroep met leerlingen uit 5 Havo die net hun profielwerkstuk hadden geschreven, gaven de leerlingen
aan dat ze de voorliggende materialen erg gemist hadden. Tijdens de oriëntatiefase van het profielwerkstuk
(waarin ze een onderwerp moesten bedenken en een onderzoeksvraag moesten formuleren) hadden leerlingen
weinig begeleiding gehad. De feedback van hun docent beperkte zich tot: ‘de vraag is te breed’. Maar hoe je dit
dan kan versmallen, dat werd niet uitgelegd. Leerlingen gaven aan veel behoefte aan procesbegeleiding te
hebben: welke stappen moet je zetten? Hoe pak je dit aan? Naast het hoe hadden deze leerlingen het waarom
gemist. Waarom maak je een profielwerkstuk? Waarom is het stellen van onderzoeksvragen belangrijk? In het
interview gaven leerlingen aan dat docenten vaak ook geen duidelijk antwoord op deze vragen lijken te hebben.
In verschillende focusgroepen richtte de feedback zich op de indeling in verschillende niveaus. Bij het analyseren
van maatschappelijke vraagstukken wezen de experts bijvoorbeeld op het feit dat wat van een lagere orde lijkt te
zijn, zoals ‘kunnen beschrijven met behulp van concepten’, eigenlijk ook hogere orde denkactiviteiten (zoals
vergelijken en selecteren) vereisen en dat de opbouw dus minder lineair is dan de ontwikkelde rubric suggereerde.
Het beschrijven van een maatschappelijk probleem met behulp van een hoofdconcept vereist bijvoorbeeld dat
leerlingen (impliciet) een vergelijking maken tussen verschillende concepten en dat ze dus eigenlijk al overzicht
hebben over alle begrippen. Hoewel recent een eerste aanzet is gegeven voor een goede beschrijving van wat
het inhoudt om met de sociaal-wetenschappelijke begrippen die in het MAW-curriculum centraal staan te
redeneren (o.a. Van Boxtel e.a., 2017), is er in de literatuur geen beschrijving van beheersingsniveau’s
voorhanden. Er werd ook gesproken over de keuze van geschikte handelingswoorden voor de hogere niveaus.
Het bleek moeilijk om een keuze te maken tussen termen als kunnen ‘bekritiseren’, ‘beoordelen’of ‘evalueren’.
Elke term heeft zijn voor- en nadelen. Zo werd naar voren gebracht dat de term ‘bekritiseren’ teveel de suggestie
zou kunnen wekken dat het slechts gaat om ‘je mening geven’.
Bij de vaardigheid verandering en continuïteit beschrijven kon de docent beschikken over behoorlijk wat literatuur
om de vaardigheid te beschrijven (o.a. Seixas & Morton, 2013; van Boxtel & van Drie, 2018; Stoel e.a., 2017) en
waren in praktijkpublicaties ook enkele rubrics beschikbaar. In de focusgroep met experts ging veel aandacht uit
naar de vraag wat het behapbaar maakt voor brugklasleerlingen en wat je van hen kunt verwachten. Bij het
beschrijven van veranderingsprocessen draait het uiteindelijk om de verwevenheid van verandering en
continuïteit en om het procesmatige karakter van veranderingen. Dat vereist niet alleen analytische denkstappen,
maar ook het evalueren. Voor wie verandert er bijvoorbeeld veel en voor wie minder? De experts wezen er op
dat dit aspect – dat te maken heeft met multiperspectiviteit - nog een beetje ontbrak in de beschrijving en de
rubric.

Inzicht 2: Leerlingen kunnen aangeven dat ze een beschrijving
van een vaardigheid en beheersingsniveaus duidelijk vinden,
maar toch moeite hebben met het begrijpen van de abstracte
handelingswerkwoorden in de beschrijving.
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Tijdens de focusgroepen in de tussentijdse evaluatie vroegen we zowel leerlingen als experts om feedback te
geven op de definitie van de vaardigheid en lastigheden qua taal. Moeilijke woorden of zinnen werden gearceerd
en besproken. Het was opvallend dat experts meer struikelblokken zagen dan leerlingen. Leerlingen vonden de
materialen en ook de rubrics over het algemeen begrijpelijk. Leerlingen gaven bijvoorbeeld aan dat ze een
abstracte vaardigheid als kritische empathie duidelijk omschreven vonden, met uitzondering van een paar
woorden als ‘pluriforme’ en ‘maatschappelijke positie’. Ook bij geschiedenis vonden leerlingen de vaardigheid
goed omschreven en het leek ze leuk om er mee te werken: “je leert dat geschiedenis niet uit losse feitjes bestaat,
maar uit processen beschrijven”. Bij het analyseren van maatschappelijke vraagstukken gaven de leerlingen uit 5
VWO aan dat ze de rubric eigenlijk al wat kinderachtig vonden, omdat ze al weten dat je “altijd argumenten geeft”
als je met concepten werkt. De rubric was volgens hen vooral nuttig als je net met het vak begint. Als we
vervolgens doorvroegen bleek dat leerlingen het toch lastig vonden om echt te verwoorden wat een vaardigheid
betekent en dit vooral in algemene termen deden. Op de vraag wat kritische empathie nu precies inhoudt,
antwoordden leerlingen bijvoorbeeld: “het gaat over wat je zelf vindt en dat ook bij anderen kunt herkennen en
inleven”. Wanneer we verder ingingen op de criteria in de rubric bleken veel woorden nog weinig concreet te zijn.
Vooral de handelingswerkwoorden bleken lastig voor leerlingen. Want wat wordt er nu precies bedoeld met: “je
kunt evalueren hoe de identiteit van iemand ter discussie staat in bepaalde discussies” of met: “Je kunt de
discussie evalueren vanuit een bredere sociale, politieke en/of historische context” (kritische empathie)? Wat doe
je dan precies? Het beeld dat uit de focusgroepen met leerlingen naar voren kwam, was dat leerlingen vrij snel
denken dat ze het wel begrijpen, maar dat bij het doorvraagen bleek dat het begrip over het algemeen nog erg
oppervlakkig was. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat deze leerlingen alleen de rubric en de video hadden
gelezen/bekeken en dat ze daarbij dus geen mondelinge uitleg hadden gehad en het niet besproken was in lessen.
Ook uit de feedback van experts bleek dat de handelingwerkwoorden voor leerlingen best lastig zijn. Deze
werkwoorden moesten volgens hen nog meer geoperationaliseerd worden. Wat doe je bijvoorbeeld als je gaat
analyseren? Of als je je gaat oriënteren op een thema. En hoe doe je dat dan?
Na de pilot werd opnieuw feedback gegeven op de formuleringen in de rubrics. De tweede docent die de
materialen bij geschiedenis inzette, gaf bijvoorbeeld aan dat hij het inhoudelijk eens was met de rubric, maar dat
de taal soms nog best lastig was voor leerlingen. Deze docent vond de rubric nog erg een docentdocument en
zou het nog meer in leerlingentaal opschrijven. Ook de handelingswerkwoorden werden na de pilotlessen weer
genoemd als verbeterpunt, vooral bij MAW en de lessen over kritische empathie. Bij kritische empathie gaven
leerlingen bijvoorbeeld aan dat woorden als evalueren bij elk vak weer iets anders betekenen. Leerlingen kunnen
lastig uitleggen wat je nu precies anders doet bij ‘beschrijven’, ‘analyseren’ , en ‘evalueren’.

Inzicht 3: Het verhelderen van een vaardigheid moet samen
gaan met aandacht voor de aard en constructie van kennis
op het gebied van mens en maatschappij en vraagt om het
voorleggen van complexe vraagstukken en contexten.
In de gesprekken met de experts werd duidelijk dat elke M&M-vaardigheid niet alleen bestaat uit een aantal
denkstappen en vakbegrippen als ‘waarden’, ‘relevantie’, of ‘continuiteit’ die je kunt leren, maar ook een zekere
conceptuele en epistemologische complexiteit kent die volgens experts vanaf het begin zichbaar moet worden
voor leerlingen. Inzichten met betrekking tot geschiedenis en hedendaagse maatschappelijke vraagstukken, zijn
doorgaans interpretaties. Er zijn altijd meerdere perspectieven mogelijk. Wanneer dat aspect ontbreekt zullen
leerlingen niet verder komen dan ‘concept-dropping’ zoals de vakdidacticus MAW dat in de focusgroep beschreef.
In de focusgroep over de MAW-materialen werd ingebracht dat leerlingen voortdurend moeten oefenen met het
idee dat elk maatschappelijk vraagstuk altijd vanuit verschillende hoofdconcepten en paradigma’s kan worden
benaderd. Het gevaar van de voorgelegde uitwerking van de vaardigheid was dat met de zinsnede in de rubric ‘Ik
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kan een passend hoofdconcept bij een
maatschappelijk vraagstuk toepassen’ het lijkt of
“Het zou mooi zijn als leerlingen snappen dat je bij een
er slechts één concept ‘past (zie kader).
maatschappelijk vraagstuk eigenlijk altijd vanuit
Bij de vaardigheid beschrijven van verandering
verschillende hoofdconcepten de zaak kan benaderen.
en continuïteit kwamen ook epistemologische
En dat ze kunnen herkennen vanuit welk hoofdconcept
aspecten aan de orde en werd het belang van
een bepaalde schrijver, een auteur of een onderzoeker
complexe vragen bij het leren van de
vaardigheid duidelijk. Deze vragen maken het
de kwestie hoofdzakelijk benadert. Want je kiest altijd
vak volgens de experts spannend en interessant.
daar een soort nadruk in, denk ik.”
Maar het riep ook nieuwe didactische vragen
op. In hoeverre kun je dit soort vragen al in de
brugklas stellen? Kun je dit op een eenvoudige manier toepassen op concrete inhouden, of moet je je eerst
beperken tot het oefenen van de analytische denkstappen?
De nadruk op het interpretatieve aspect kwam ook terug in de feedback op de materialen die ontwikkeld waren
voor de vaardigheid kritische empathie. Het is bij deze vaardigheid niet alleen belangrijk dat leerlingen
verschillende standpunten en onderliggende waarden kunnen herkennen, maar ook dat ze de onderliggende
waarden in hun eigen standpunten en ideeën leren herkennen.

Inzicht 4: Bij de definitie van beheersingsniveaus in de rubric
kan bij het hoogste niveau een opdeling in deelvaardigheden /
aspecten lastig zijn, omdat op dat niveau juist sprake is van het
in samenhang kunnen toepassen van deelvaardigheden.
Een belangrijk inzicht met betrekking tot het omschrijven van beheersingsniveaus, was dat de vaardigheden op
de lagere niveaus vaak goed op te delen zijn in onderliggende (deel)vaardigheden, maar dat naarmate leerlingen
verder komen de verschillende aspecten meer geïntegreerd raken. Die verwevenheid bleek lastig in de rubrics te
vertalen, waardoor ze gingen ‘knellen’ naarmate je verder naar rechts (een hoger beheersingsniveau) kwam. Met
name in de focusgroep bij geschiedenis werd geopperd om in de rubric over het beschrijven van verandering en
continuïteit de verwevenheid van de verschillende onderdelen toe te voegen aan het expertniveau. Een andere
optie was om evaluatie of interpretatie als aparte categorie te benoemen (een soort conclusie/afweging
categorie). Er kwam geen duidelijke oplossing naar voren. Ook bij kritische empathie bleek in de focusgroep dat
de vaardigheid op het hoogste niveau erg geïntegreerd was. In de rubric was een afrondende categorie
toegevoegd ‘belang van argumenten’, met als hoogste niveau: “je kunt evalueren hoe de identiteit van iemand
ter discussie staat in bepaalde discussies”. Eén van de experts gaf aan dat de voorbereidende niveaus bij deze
categorie nog wat duidelijker omschreven zouden kunnen worden. De andere expert meende echter dat de
voorbereidende niveaus eigenlijk in de rest van de rubric zitten, omdat waarden, overtuiging, opvatting,
geschiedenis, ervaringen etc. allemaal meespelen in deze afweging. Alle onderliggende onderdelen waren kortom
construerend voor deze evaluatie. Ook bij MAW wezen de experts er op dat de voorgelegde rubric over het
analyseren van maatschappelijke vraagstukken, waarin de paradigma’s, de hoofd- en de kernconcepten in
afzonderlijke rijen werden weergegeven, (ongewild) de misconceptie kan versterken dat deze zaken inderdaad
allemaal gescheiden dingen zijn. Hoe dit echter beter gevisualiseerd kan worden bleef lastig.
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Inzicht 5: In een rubric met beheersingsniveaus van een
specifieke vaardigheid kunnen ook doelen met betrekking tot
zelfregulatie opgenomen worden.
In de focusgroep bij geschiedenis constateerde een van de experts bij de tussentijdse evaluatie dat de
uitgangspunten van zelfregulatie vooral impliciet waren verankerd in de ontworpen producten. Die waren
bedoeld om leerlingen te ondersteunen bij het plannen, monitoren en evalueren van hun aanpak bij een
vaardigheid. De vraag werd gesteld in hoeverre het ook mogelijk zou zijn om de doelen met betrekking tot
zelfregulatie in de hulpmiddelen te expliciteren. Als we willen dat leerlingen beter worden in het sturen van hun
eigen leerproces zou deze dimensie ook zichtbaar onderdeel moeten worden van de leersituatie. Het gaat daarbij
om zaken als: de beginsituatie bepalen, doelen stellen, strategie bedenken, voortgang monitoren, uitkomsten
evalueren en nieuwe doelen stellen. Dit zou zowel in de rubric, als in de scaffold een plek kunnen krijgen.

5.1.2 Lastig voor leerlingen
In de focusgroepen bespraken we ook wat voor leerlingen lastig is bij het ontwikkelen van de M&M-vaardigheden,
zodat daar bij de ondersteuning ten behoeve van het meer zelfgereguleerd leren rekening mee kan worden
gehouden. De lastigheden die naar voren werden gebracht, waren voor een belangrijk deel specifiek voor de
vaardigheid, maar er waren ook enkele overeenkomsten (zie Tabel 4).
Tabel 4. Voorbeelden van verschillende soorten lastigheden bij het ontwikkelen van M&M-vaardigheden
SPECIFIEK VOOR
VAARDIGHEID

TAALVAARDIGHEID

BELANG VAN KENNIS

DE

Leerlingen zien veranderingen vaak als een gebeurtenis en niet als proces.
(geschiedenis)
Leerlingen beperken zich vaak tot het noemen of herkennen van een concept
(‘concept-dropping’) en vinden het lastig om deze begrippen actief te gebruiken
en ermee te argumenteren. (MAW)
Leerlingen vinden het lastig om een maatschappelijk probleem vanuit
verschillende invalshoeken en met verschillende concepten te verklaren; en dat je
dan verschillende oplossingen kunt kiezen. (MAW)
Leerlingen vinden het lastig om de oriënterende stappen te zetten voor het
formuleren van een onderzoeksvraag. Ze denken vaak: het begint met een vraag
en daarna ga ik onderzoek doen. Terwijl het proces van problemfinding en
vraagarticulatie juist een heel belangrijk fase is. Leerlingen moeten als het ware
gaan ‘cirkelen rond hun vraag’ (onderzoeksvraag formuleren)
Leerlingen denken dat het bij discussies uiteindeijk draait om het ‘winnen’. Dat kan
het inleven in een ander, het begrijpen van andermans meningen en de
achtergronden daarvan juist in de weg staan. Het idee is juist dat je eerst iets moet
onderzoeken (mening uitstellen) en dat meningen mogen veranderen. (kritische
empathie en MAW)
Het is voor leerlingen lastig om hun redenering goed op te schrijven.
Welke woorden gebruik je bijvoorbeeld om veranderingen te beschrijven?
(geschiedenis)
Er is veel begripskennis nodig (bv. van begrippen als vrijheid of gerechtigheid) om
goed over waarden na te kunnen denken. Leerlingen versmallen dit vaak tot
economische waarden en wetten of regels. Je moet ook heel veel van iemand
weten om een ander perspectief te begrijpen. (kritische empathie)
Leerlingen vinden het vaak lastig om langere lijnen te zien. (Gebrek aan) kennis
speelt daarbij een belangrijke rol, want om dit goed te kunnen heb je vrij veel
kennis nodig. (geschiedenis)
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MOGELIJKE
BELEMMERINGEN DOOR
HET CURRICULUM

In de opbouw van het schoolvak MAW leren leerlingen de sociaalwetenschappelijke concepten vaak geïsoleerd van elkaar, waardoor het idee kan
ontstaan dat er altijd maar één hoofdconcept van toepassing is.
Bij geschiedenis ligt de nadruk op veranderingen en leren leerlingen tijdvakken
veelal geïsoleerd van elkaar. Dit de misconceptie dat bij elk tijdvak alles anders is.
Bij het opzetten van een profielwerkstuk lijken scholen er impliciet vanuit te gaan
dat leerlingen het wel ‘kunnen’ en wordt de meeste nadruk gelegd op de
(tussen)producten en niet op het begeleiden van de ontwikkeling van
onderzoeksvaardigheden.

Een lastigheid die in verschillende focusgroepen naar voren kwam, was dat er bij het onderwijzen van vak- of
domeinspecifieke denk- en werkwijzen voldoende aandacht moet zijn voor vakspecifieke kennis. Om complexe
vragen te beantwoorden, je te kunnen inleven, ontwikkelingen in breder perspectief te zien, of maatschappelijke
problemen vanuit meerdere paradigma’s te beschouwen moet je veel weten. Ook voor het goed formuleren van
een onderzoeksvraag moet je je goed inlezen. Zonder deze vakinhoud blijven de redenaties aan de oppervlakte.
Naast kenmerken van leerlingen, zoals het belang van vakspecifieke kennis en taalvaardigheid, werden ook
lastigheden genoemd die mede veroorzaakt worden door het curriculum. In verschillende focusgroepen kwam
naar voren dat het ‘traditionele’ curriculum van de schoolvakken niet goed aansluit bij een benadering waarin
complexe denk- en werkwijzen en ‘complexe’ vragen veel nadruk krijgen. In sommige gevallen lijkt de opbouw
van het schoolvak juist misconcepties of naieve denkwijzen te versterken (zie Tabel 4).
Het gebruik van de materialen in de pilots gaf docenten nieuwe inzichten in wat leerlingen precies lastig vinden
aan de vaardigheid. Bij de lessen gericht op kritische empathie kwam de docent er bijvoorbeeld achter dat
leerlingen het bij controversiële figuren lastig vinden om zich in te leven en na te denken over onderliggende
waarden. Dan zit hun mening in de weg. Het is dan ook handiger om de vaardigheid eerst met meer neutrale
personen te oefenen. Bovendien bleek dat leerlingen er meer moeite mee hadden om het perspectief in hun
eigen ideeën te herkennen dan dit bij anderen te doen. De docent ondervond dat het helpt om leerlingen eerst
te laten oefenen op de perspectieven van anderen (want dan is er meer afstand). Van daaruit kun je met leerlingen
de vraag bespreken: hoe ben ik nu eigenlijk aan mijn ideeën gekomen? Het hielp de docent dat zowel dit
herkennen van perspectieven bij anderen, als ook het herkennen van eigen perspectieven apart in de rubric
stonden.

5.1.3 Hoe leerlingen na de pilot de vaardigheid omschreven
Met leerlingen bespraken we in de focusgroepen in hoeverre ze nu konden uitleggen wat de vaardigheid inhoudt
en wat ze hadden geleerd tijdens de lessen. Een deel van de leerlingen bleef in hun antwoorden dicht bij de
criteria in de rubrics. Bij geschiedenis zeiden de brugklasleerlingen bijvoorbeeld dat ze hadden geleerd over: “het
belang van als er iets verandert, het tempo wanneer er iets verandert en het gebied waarop”. Ze hadden ook
geleerd dat als er iets verandert, dit niet altijd invloed heeft op alle mensen en dat verandering soms langzaam
gaat en soms snel. Maar bij doorvragen bleek vaak ook dat het begrip nog vrij oppervlakkig was. Bij kritische
empathie, bijvoorbeeld konden leerlingen goed uitleggen dat je bij inleving moest “weten wat iemands mening is
en kijken naar de achtergrond van de persoon of zijn verleden, ervaring: want wat je hebt meegemaakt heeft
invloed op hoe je dingen ziet” Maar zij vonden het lastig om onderliggende waarden te herkennen en vooral om
de waardengeladenheid van hun eigen standpunten te zien.
Ook uit de analyse van de learner reports kwam naar voren dat veel leerlingen de vaardigheid vooral in vrij
algemene termen beschreven (zie Figuur 1). Leerlingen schreven bijvoorbeeld: Je vertelt over dingen die hetzelfde
zijn en dingen die veranderen (verandering en continuïteit beschrijven) en Dat je ze moet kunnen toepassen en
dat je beter kernconcepten een hoofdconcept kunt begrijpen (MAW).
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Figuur 1. Beschrijving (geen, algemeen, specifiek) die leerlingen in het learner report gaven van de vaardigheid.

Bij MAW was ruim de helft (52%) van de leerlingen in staat om na afloop van de lessen de vaardigheid meer in
specifieke termen te beschrijven. Leerlingen benoemden bijvoorbeeld de samenhang tussen concepten en
paradigma’s en het benaderen vanuit verschillende invalshoeken (zie kader). De leerlingen die in het kader van
het profielwerkstuk gericht gewerkt hadden aan het leren formuleren van een onderzoeksvraag hadden na afloop
wat meer moeite met het beschrijven van
de vaardigheid. Zo gaven veel leerlingen aan
dat het belangrijk was om iets te kiezen dat
“Dat je met de kernconcepten en paradigma's dingen
interessant was. 39% van de leerlingen was
kan uitleggen en je kan ze gebruiken om bijvoorbeeld
wat specifieker. In deze antwoorden werd
een discussie te voeren over bijvoorbeeld het nieuws of
vooral gerefereerd naar oefeningen die
politieke kwesties en Je moet kunnen beschrijven,
leerlingen deden bij ‘cirkelen rond de
uitleggen, vergelijken en creëren met de concepten
vraag’, zoals het stellen van waaromvragen. Bij geschiedenis gaf slechts een
zodat je er uiteindelijk veel mee kan doen. Door de
klein deel van de leerlingen een specifieke
concepten te herkennen zie je ook door wat voor
beschrijving. Een voorbeeld van zo’n
paradigma's mensen schrijven en het mensen vanuit
specifiekere beschrijving is Je moet de juiste
verschillende standpunten dingen bekijken.”
combinatie maken tussen tempo, terrein,
belang.
Op zich is het niet vreemd dat leerlingen – zeker in de onderbouw - het, ook na de lessen, lastig vonden om de
vaardigheid goed te verwoorden. De vaardigheid die in de lessen centraal stond, werd in de meeste gevallen voor
het eerst expliciet geoefend. Het is echter interessant dat deze leerlingen zichzelf wel ‘hoog’ scoorden op de
rubric. De leerlingen die we in de focusgroepen spraken deelden zichzelf allemaal op het hoogste of één na
hoogste niveau van de rubric in. De docent MAW concludeerde na uitvoering dat leerlingen hun eigen kunnen
overschatten. Zowel in de interviews als tijdens de lessen dachten veel leerlingen dat zij de vaardigheid wel
beheersten. De rubric suggereerde een
soort praktische haalbaarheid, terwijl
experts juist de complexiteit benadrukten.
Zowel in de interviews als tijdens de lessen dachten
Deze uitkomsten riepen de vraag op in
veel leerlingen dat zij de vaardigheid wel beheersten.
hoeverre leerlingen in staat zijn tot het
goed evalueren van hun eigen werk,

25

wanneer ze de vaardigheid nog slechts op beginnend niveau beheersen. Bovendien kwam de vraag op of een
rubric niet te veel de indruk wekt dat een complexe vaardigheid makkelijk (in enkele lessen) te leren is, en dat je
vooral aan een aantal ‘technische’ deelkenmerken moet voldoen. Deze inschatting van ‘haalbaarheid’ kan ook
een rem zijn op ontwikkeling, doordat een leerling denkt dat hij er al is. De docenten beseften door de uitvoering
juist meer hoe lastig de vaardigheden voor leerlingen zijn. De docenten benadrukten in de interviews dat je de
vaardigheid pas echt leert door veel oefening, reflectie en wanneer deze gedurende meerdere jaren regelmatig
terugkeert.

5.1.4 Feedback op de geëxpliciteerde relevantie van de vaardigheid
Deze relevantie van de vaardigheid werd vooral verwerkt in de video. Bij de tussentijdse evaluatie werd het script
voor de video besproken. Alleen voor geschiedenis was er al een conceptversie van de video.
De vaardigheid kritische empathie werd door de ondervraagde experts vooral vanuit (kritisch) redeneren en
burgerschap onderbouwd. “Je leren verplaatsen in een ander voorkomt overdreven relativisme, maar ook ideeën
van superioriteit”. Een keerzijde werd ook genoemd, omdat de indruk kan ontstaan dat het doel van inleven is om
verschillen tussen (groepen) mensen weg te nemen, terwijl het vooral draait om het begrijpen van een afwijkend
standpunt. Ook persoonsvorming werd genoemd als doel. Zo zouden leerlingen bij de vaardigheid kritische
empathie ook de waardegebondenheid van hun eigen perspectief moeten leren herkennen en een empathische
houding ontwikkelen.
Bij geschiedenis helpt het denken in verandering en continuïteit volgens de experts om hedendaagse thema’s en
gebeurtenissen in breder perspectief te plaatsen. Je leert de historische bepaaldheid van actuele fenomenen
begrijpen en ontwikkeling relativeren. Bovendien leer je om te gaan met verschillende ordeningen van tijd en kun
je ontdekken dat geschiedenis altijd draait om interpretaties.
Bij de vaardigheid maatschappelijke vraagstukken analyseren en het leren stellen van onderzoeksvragen werd
vooral de relevantie van onderzoekend vermogen benadrukt. Het werken met wetenschappelijke concepten en
perspectieven moet leerlingen helpen om op een meer theoretisch niveau grip te krijgen op maatschappelijke
problemen en kwesties.
Bij het leren formuleren van een onderzoeksvraag constateerden de experts dat onder docenten geen
eenduidigheid lijkt te bestaan over het doel van dit onderdeel. Waartoe maakt een leerling op de Havo een
profielwerkstuk? En welke rol speelt onderzoek daarbij? Een docent gaf aan dat motivatie, interesse en het proces
van onderzoek doen eigenlijk centraal zouden moeten staan, omdat het uiteindelijke doel een ‘onderzoekende
houding’ is en daarbij zijn succeservaringen van belang. De andere expert gaf aan dat onderzoeksvaardigheden,
zeker het kunnen formuleren van een onderzoeksvraag, heel belangrijk zijn voor de vervolgopleiding. Op het HBO
worden studenten voortdurend geconfronteerd met praktijkvragen waar ze mee aan de slag moeten.

5.1.5 Hoe leerlingen na de pilot de relevantie van de vaardigheid beschreven
In de focusgroepen werd aan leerlingen ook gevraagd naar het nut van het leren toepassen van de vaardigheid.
Bij geschiedenis werden antwoorden gegeven als “als je voor geschiedenis een opdracht krijgt […] hoe kan ik dat
doen? Of “handig omdat je beter antwoorden leert formuleren” en leert “herkennen wat in een volgende periode
nieuw is en wat niet”. Deze antwoorden waren vrij algemeen en niet zo duidelijk gerelateerd aan de e vaardigheid.
In de learner reports na het uittesten van de materialen werd leerlingen ook gevraagd om het nut van de
vaardigheid uit te leggen. Ook hier bleek dat slechts een deel van de leerlingen een antwoord kon geven waarin
een duidelijke verbinding werd gemaakt met de inhoud van de vaardigheid (zie Figuur 2). In de categorie voor
school/later plaatsten we: Je hebt het nodig als je MAW werkstukken maakt of je het werk maakt. Met met name
de leerlingen MAW konden de relevantie
vanuit de inhoud van de vaardigheid
“Hiermee kan je beter vraagstukken die je tegenkomt
benoemen (70%). Veel leerlingen gaven
aan dat je de MAW-concepten kunt
in de maatschappij analyseren en je kan hierdoor
gebruiken
om
maatschappelijke
dingen zoals het nieuws begrijpen en ook snappen
problemen te analyseren en het nieuws te
waarom het vraagstuk zo behandelt wordt.”
interpreteren (zie kader).
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De geschiedenisleerlingen maakten in hun antwoorden minder de verbinding met de specifieke vaardigheid
(40%). 43% van de leerlingen gaf geen antwoord of een antwoord dat niet bij de vaardigheid aansloot.
De docent geschiedenis gaf in het interview na de pilot aan dat het echt begrijpen van de relevantie van de
vaardigheid ook na de lessen nog wel lastig is voor leerlingen. Leerlingen bekeken de relevantie vooral vanuit de
schoolse verwachtingen (een opdracht beter kunnen maken). Je kunt het nut wel uitleggen, maar leerlingen gaan
het waarschijnlijk pas goed waarderen wanneer ze verder komen in de vaardigheid.
Bij het ‘stellen van onderzoeksvragen’ gaven de meeste leerlingen (74%) geen antwoord. Het was bij deze
leerlingen lastig bepalen of ze het werkelijk moeilijk vonden of dat het moment van afname een rol speelde. Bij
de afname bleek de motivatie om na de vragenlijst het learner report nog in te vullen laag. Daarnaast gingen deze
leerlingen nog verder met het profielwerkstuk. Het is denkbaar dat leerlingen na afloop van het hele onderzoek
beter kunnen uitleggen wat de relevantie van de vaardigheid is.
Figuur 2. Relevantie zoals leerlingen die in het learner report beschreven.

5.1.6 Aanpassingen op basis van de feedback en evaluatie
Na feedback in de tussentijdse evaluatie pasten alle vier de docenten de beschrijving van hun vaardigheid en de
rubric nog grondig aan. Bij MAW resulteerde dit in een nieuwe indeling van niveaus (Tabel 5).
Tabel 5. Bijgestelde beschrijving van beheersingsniveaus van de rubric voor Maatschappijwetenschappen. Zie voor
de volledige rubric www.expertisecentrum-mmv.nl/vaardigheden-in-mmv/
Beschrijven
Ik kan beschrijven vanuit
welk hoofdconcept of
vanuit welk paradigma een
maatschappelijk vraagstuk
door iemand wordt
benaderd.

Vergelijken
Ik kan diverse benaderingen
van een maatschappelijk
vraagstuk vanuit
verschillende
hoofdconcepten en
paradigma’s met elkaar
vergelijken.

Variëren
Ik kan zelfstandig ieder
maatschappelijk vraagstuk
vanuit de vier verschillende
hoofdconcepten of vanuit
de vier paradigma’s
beschrijven.

Creëren
Ik kan met behulp van
hoofdconcepten en
paradigma’s eigen
ideeën/oplossingen
ontwikkelen over een
maatschappelijk vraagstuk.

Bij geschiedenis werden in de rubric de evaluatie en verwevenheid tussen categorieën (aspecten van verandering
en continuïteit) aan het hoogste niveau toegevoegd: ‘In je beschrijving laat je zien dat processen van verandering
en continuïteit met elkaar verweven zijn en dat je deze kunt typeren afhankelijk van het perspectief dat je
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inneemt.’ Daarnaast werd de volgorde van de categorieën aangepast. Bij het stellen van onderzoeksvragen
werden de categorieën (en daarmee ook de niveaubeschrijvingen) helemaal veranderd. Bij deze vaardigheid
kwamen de functies van de hoofdvraag en het proces ‘hoe kom je tot een goede vraag’ veel meer centraal te
staan en werden suggesties van de expert overgenomen (zie Tabel 6).
Tabel 6. Onderdeel van de bijgestelde rubric voor het formuleren van een onderzoeksvraag. Zie voor de volledige
rubric www.expertisecentrum-mmv.nl/vaardigheden-in-mmv/
Onderzoeksvraag
Oriëntatie: heb je je georiënteerd op je thema en de onderwerpkeuze daarbinnen?
Verankering in een kennisgebied: heb je goed uitgezocht bij welk kennisgebied jouw vraag hoort en wat
er al bekend is over jouw onderwerp?
Relevantie: is het verband tussen de vraag en de reden van de vraag duidelijk?

Hoofdvraag

Is jouw vraag precies geformuleerd en blijkt daaruit duidelijk waar jouw onderzoek over gaat?
Jouw vraag is functioneel: het is duidelijk welke strategie je gaat volgen om tot antwoorden te komen.

Consistentie van de vraag

Reflectie

Taal

Formulering: is jouw vraag logisch en in goed lopend Nederlands gesteld?

Reflectie: tijdens het proces van het voorbereiden van de hoofdvraag controleer je aan de hand van de
rubric of je op de goede weg bent.

Bij de vaardigheid kritische empathie verdeelde de docent de (afrondende) deelvaardigheid om te begrijpen hoe
de identiteit van iemand ter discussie kan komen te staan meer in niveaus waardoor dat aspect al eerder en
duidelijker in de rubric naar voren kwam. In de inhoudelijke beschrijving van kritische empathie is de nadruk meer
op het kritisch redeneren en het begrijpen van verschillen tussen (groepen) mensen komen te liggen en minder
op het ‘wegnemen’ van die verschillen. Op verzoek van leerlingen is ook een woordenlijst toegevoegd om
bepaalde begrippen uit de rubric te verduidelijken en een inleiding bij de rubric geschreven.
Bij geschiedenis ten slotte, heeft de docent op basis van de feedback een categorie zelfregulatie aan de rubric
toegevoegd (zie Tabel 7). Ook in de rubric voor het formuleren van een onderzoeksvraag heeft de docent een
dergelijke categorie toegevoegd.
Tabel 7. Het onderdeel ‘zelfevaluatie’ dat werd toegevoegd aan de rubric over het beschrijven van verandering en
continuïteit. Zie voor de volledige rubric www.expertisecentrum-mmv.nl/vaardigheden-in-mmv/
Niveau
Beginner
Gevorderde
Expert
Expert +

Beschrijving beheersingsniveau
Je oriënteert je op de leertaak en kan uitleggen wat de bedoeling van de opdracht is.
Je oriënteert je op de leertaak en kan uitleggen waarom het nuttig is verandering en continuïteit
te kunnen beschrijven.
Je oriënteert je op de leertaak en kan uitleggen waar je bij het beschrijven van verandering en
continuïteit op moet letten.
Je stelt doelen om je bekwaamheid in het beschrijven van verandering en continuïteit te
verbeteren, je monitort tijdens het oefenen of je nog op de goede weg bent en reflecteert
achteraf of je je doelen hebt gehaald.
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Na de uitvoering van de pilotlessen werden nog kleine aanpassingen gedaan. Zo besloot de docent MAW de
kernconcepten niet meer apart te noemen, maar deze op te nemen bij de hoofdconcepten, om de samenhang te
vergroten.

5.2 Hulpmiddelen om zelfregulatie te ondersteunen
De tweede vraag in dit onderzoeksproject was met welke hulpmiddelen we leerlingen in de verschillende fases
van zelfregulatie - plannen, monitoren en evalueren - kunnen ondersteunen. We kijken bij plannen vooral naar
de introductie-video om leerlingen ‘expliciet en geïnformeerd’ met de vaardigheid aan de slag te zetten. Welke
feedback gaven leerlingen en experts daar op en hoe waren de ervaringen in de pilotlesssen? In de fase van
uitvoering staan vooral de ontwikkelde scaffolds centraal. In hoeverre lukte het leerlingen om hun activiteiten
met deze materialen te monitoren? Tot slot kijken we naar de evaluatie. In hoeverre konden leerlingen aan de
hand van de rubrics de leeruitkomsten evalueren? De ontwikkelde hulpmiddelen en instructie-video’s zijn
toegankelijk via www.expertisecentrum-mmv.nl/vaardigheden-in-mmv/

5.2.1 Plannen
In de tussentijdse evaluatie kwam naar voren dat zowel leerlingen als experts het nut van de video’s
onderschreven. Volgens leerlingen is de video een goede manier om de les op te starten, omdat je beter oplet,
het beter begrijpt en het leuker is dan gewone uitleg omdat het verhaal wordt ondersteund met concrete
beelden en voorbeelden. Je gaat daarna met meer motivatie aan de slag, ook omdat je weet waarom het nuttig
is en wat er van je verwacht wordt. Leerlingen dachten wel dat het belangrijk is om de video ook echt te
bespreken in de les en er vragen bij/over te stellen. Genoemde aandachtspunten bij de video’s zijn tempo (niet
te snel en niet te veel), het belang van concrete voorbeelden die aansluiten bij de belevingswereld van leerling
(niet abstract), de voice-over moet enthousiast zijn (variëren in toonhoogte, tempo en volume) en het beeld
moet goed aansluiten bij de tekst en niet te snel gaan. De video’s moesten volgens leerlingen en experts niet
langer duren dan twee à drie minuten, zodat je deze kunt bekijken als instap (of later) en daarna ook vlot verder
kunt met de les.
De experts benadrukten aan de ene kant het belang van concrete voorbeelden die dicht bij de belevingswereld
van leerlingen liggen. Aan de andere kant benoemden zij ook dat het belangrijk is dat leerlingen iets zien van de
complexiteit. Bij geschiedenis zou je bijvoorbeeld kunnen starten met de ordening die leerlingen kennen, de
tijdvakken, maar tegelijkertijd laten zien dat elke
ordening een interpretatie is. Bij MAW vonden experts
het sterk dat paradigma’s en hoofdconcepten
verbeeld werden als brillen en gereedschappen. Maar
daarnaast wezen zij erop dat je ook moet laten zien
dat je altijd vanuit verschillende brillen naar een
maatschappelijk probleem kunt kijken en deze met
verschillende ‘gereedschappen’ kunt benaderen. Dit is
uiteindelijk ook in de video verwerkt (zie kader).
De video’s kunnen volgens leerlingen ook worden
gebruikt om de vaardigheid op een later moment weer even af te stoffen. Alleen bij de MAW-video dachten
zowel de leerlingen, als de experts dat deze vooral geschikt was om aan het begin van de vierde klas te laten
zien ter introductie. De video gaat namelijk vrij basaal over de rol die concepten en paradigma’s spelen in het
vak.
Een punt van discussie was in hoeverre de video’s niet alleen moeten laten zien wat de vaardigheid inhoudt en
waarom het belangrijk is, maar ook hoe je deze uitvoert. De vraag is echter of de video’s dan niet hun doel
voorbijschieten, doordat ze veel gaan uitleggen en te lang worden. De docent kan de vaardigheid na de video aan
de hand van een voorbeeld voordoen. Daarnaast moeten natuurlijk ook de scaffolds tijdens de uitvoering deze
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steun bieden aan leerlingen. Eén van de experts wees erop dat het voor zelfregulatie niet alleen van belang is om
(het nut van) de vaardigheid te kennen, maar dat leerlingen ook hun beginsituatie in kaart moeten brengen,
bijvoorbeeld met een opdracht (‘nulmeting’). Dat helpt bij het stellen van gerichte doelen. Leerlingen kunnen dan
bekijken welke stappen ze nog overslaan en waar ze mee willen oefenen.
Uit de interviews en vragenlijst na de pilots bleek dat de
video’s door zowel leerlingen als docenten over het
algemeen positief gewaardeerd werden. In de interviews
gaven leerlingen aan dat ze de video die ze hadden
gezien leuk, duidelijk en handig was en dat het beter
werkte dan een geschreven tekst of uitleg. De
geschiedenisdocent had ervaren dat het veel oplevert
om aan de hand van de video heel expliciet met
leerlingen bij de vaardigheid stil te staan. De resultaten
van de vragenlijst lieten zien dat er wel verschillen waren
in de evaluatie van de verschillende video’s (zie Bijlage
1A). De MAW-leerlingen waren minder tevreden over de duidelijkheid van de uitleg van de vaardigheid. In deze
video lag de nadruk wat meer op de relevantie (o.a. het nieuws beter begrijpen, zie kader) en op wat bedoeld
wordt met MAW-concepten en paradigma’s.
Bij de vragen over hoe plezierig ze het bekijken van de video vonden, liepen de meningen bij de video over
onderzoeksvragen erg uiteen en waren de leerlingen bij geschiedenis en MAW over het algemeen positief.
De leerlingen bij geschiedenis waren het meest positief over de mate waarin de video ondersteunend was met
het oog op zelfregulatie. Een groot deel van de leerlingen vond dat de video duidelijk maakte waarom ze gingen
oefenen met de vaardigheid en hoe ze die precies moesten aanpakken. In het filmpje bij geschiedenis werd stap
voor stap duidelijk gemaakt hoe je bij veranderingen
kunt letten op zaken als type verandering, tempo en
belang van de verandering (zie kader).
Bij geschiedenis en onderzoeksvaardigheden vond
ruim de helft van de leerlingen dat ze door de video
het nut van de vaardigheid beter begrepen.
Opvallend was dat de docenten in aansluiting op de
video
vergelijkbare
onderwijsleeractiviteiten
organiseerden. Op de eerste plaats was dat een
klassikale bespreking waarbij met leerlingen werd
nagedacht over eigen voorbeelden om de
vaardigheid mee te concretiseren. Docenten gaven
aan dat leerlingen en zijzelf door de video makkelijk goede eigen voorbeelden konden bedenken. Leerlingen gaven
aan de besprekingen nuttig te vinden. Op de tweede plaats introduceerden de docenten na de video de scaffolds
en rubrics. Hiermee konden docenten duidelijk maken hoe leerlingen de vaardigheid konden aanpakken en hoe
het resultaat zou kunnen zijn. De docenten die de opzet van de profielwerkstukken begeleiden concludeerden
achteraf dat ze bij de introductie van de vaardigheid meer tijd hadden moeten nemen voor de rubric. Zij waren
erachter gekomen dat je leerlingen bij de hand moet nemen, omdat ze het heel lastig vinden.
De video’s waren dus geen op zichzelf staande onderdelen van de lessen, maar vooral een middel om in de
planningsfase met leerlingen in gesprek te gaan over de vaardigheid en een opstapje naar verdere explicitering.
Een interessante uitkomst was dat de video’s zoals in de tussentijdse evaluatie gesuggereerd werd, in de praktijk
inderdaad meerdere malen waren bekeken. Tijdens het werken aan de opdracht werd de video er nog een keer
bij gepakt en dan werden onderdelen van de vaardigheid besproken: hoe werkt het nu precies? Welke stap moet
je zetten? Hoe pak je het aan?
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Een terugkerend punt in de interviews was de vraag hoe je leerlingen de relevantie van de scaffolds tijdens de
planningsfase beter kunt laten inzien. In de praktijk bleken leerlingen de scaffolds niet altijd te gebruiken, vaak
omdat ze dachten dat ze het al wel zouden kunnen. Leerlingen overschatten zichzelf vaak en door de geleide
aanpak werden ze ook niet geconfronteerd
met hun eigen verbeterpunten. Bij
Een terugkerend punt in de interviews was de vraag
geschiedenis concludeerde de docent:
hoe je leerlingen de relevantie van de scaffolds tijdens
“leerlingen zien vaak het nut niet in van
scaffolds. Nu zeggen we vaak: we gaan dit
de planningsfase beter kunt laten inzien.
oefenen, omdat het belangrijk is. En dat
doen we dan heel stapsgewijs. Dat
motiveert weinig, omdat leerlingen niet weten wat ze al kunnen”. Dit aspect kwam ook naar voren in de lessen
rondom de onderzoeksvragen. Terwijl de leerlingen die we bij de tussentijdse evaluatie spraken heel nadrukkelijk
aangaven de steun van de materialen erg te hebben gemist, ervaarde één van de docenten in de nieuwe groep
leerlingen weerstand voor de activiteiten. De startende leerlingen in 5 Havo leken het nut van de oefeningen niet
goed in te zien, ook al werd dit met hen besproken. Verschillende docenten concludeerden dat het goed zou zijn
om leerlingen de vaardigheid eerst eens te laten beproeven met een open, complexe taak, die je vervolgens met
de rubric nabespreekt. Die opdracht kan dan dienen als een formatieve diagnose van je eigen beginsituatie. Op
die manier komen leerlingen er wellicht achter dat de vaardigheid nog best lastig is en dat ze (deels) nog op
beginnersniveau zitten. Dat kan leiden tot meer motivatie om te gaan oefenen, tot het formuleren van
persoonlijke leerdoelen, tot het verhogen van de relevantie van de scaffolds en tot het maken van gerichte keuzes
in de hulpmiddelen die je inzet. Je moet kortom eerst ‘je neus stoten’.

5.2.2 Monitoren
In de tussentijdse evaluatie werd het belang van uitgewerkte scaffolds door alle docenten onderschreven, zeker
voor vaardigheden die ze inhoudelijk niet zo makkelijk konden expliciteren. De expert die zelf al jaren
profielwerkstukken begeleidde gaf in het interview aan veel behoefte te hebben aan concrete taken om leerlingen
te ondersteunen bij het uitwerken van een vraag en ze meer zelf aan de slag te willen zetten. Ook de leerlingen
vonden de ontworpen scaffolds over het algemeen nuttig: “het geeft overzicht wat je precies moet doen”. Doordat
er vaak losse producten waren ontwikkeld was niet altijd goed duidelijk in welke volgorde leerlingen materialen
moesten gebruiken of hoe materialen met elkaar samenhingen. Voor geschiedenis was bijvoorbeeld een
stappenplan en een woordenlijst gemaakt die leerlingen naast een complexe opdracht konden houden, maar er
was ook een meer gestructureerd analyse-schema waarin leerlingen de denkstappen uit het stappenplan konden
invullen. Hoe en wanneer kiest een leerling voor één van deze opties?
De meeste opdrachten vroegen in laatste instantie om een schriftelijke synthese. De analytische denkstappen
komen vaak samen in een betoog of essay. Bij geschiedenis wezen de experts erop dat dit voor leerlingen een
grote stap is, die op zichzelf ook ondersteund moet worden. Het is belangrijk om taalsteun te bieden. Leerlingen
zouden duidelijke voorbeelden moeten hebben van schrijfstructuren en van geschikte woorden om (bijvoorbeeld)
verandering te omschrijven. De woordenlijst bij geschiedenis was een voorbeeld van dergelijke taalsteun (zie
Tabel 8).
Tabel 8. Deel van de woordenlijst die taalsteun biedt bij het beschrijven van aspecten van verandering en
continuïteit (de volledige woordenlijst is opgenomen in www.expertisecentrum-mmv.nl/vaardigheden-in-mmv/
3. Belang

Is het een grote of kleine verandering? Is de
situatie na de verandering heel anders dan de
oorspronkelijke situatie?
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Bescheiden, gering, zwak, onbelangrijk,
subtiel, bescheiden, reusachtig, enorm, intens,
fors, aanzienlijk, omvangrijk, groots,
ommekeer, omwenteling, kentering
transformatie, onbeduidend

Vond de verandering plaats op lokaal, regionaal,
nationaal, continentaal of zelfs internationaal
niveau?

Schaal, gebied, streek, regio, plaats, rijk, land,
staat, domein, gewest, invloedsfeer, provincie,
lokaal, regionaal, nationaal, internationaal,
globaal, grootte, omvang, mate

Had de verandering impact op veel of weinig
mensen/gebieden? Was de impact langdurig of
kortstondig?

Belang, invloed, effect, gevolg, resultaat,
impact, uitkomst, consequentie, effect,
uitwerking, product, permanent, omvangrijk,
fundamenteel, diepgaand, lang, vergankelijk,
voorbijgaand, kort

Bij MAW bleek dat de leerlingen in de focusgroep (die al ruim een jaar met MAW-concepten hadden gewerkt), de
scaffolds eigenlijk overbodig vonden, omdat zij vonden dat ze de vaardigheid al wel beheersten. Voor leerlingen
die net met het vak beginnen zou het volgens hen wel nuttig kunnen zijn om met behulp van de
voorbeelduitwerkingen de verschillende niveaus te leren kennen. Voor leerlingen die al verder zijn zou je de
uitwerkingen vooral kunnen inzetten ter ondersteuning van diegenen die nog hulp nodig hebben. Ook bij
geschiedenis meenden de leerlingen dat het invullen van een stappenschema vooral handig is de eerste keren
dat je het oefent, daarna zou je dit wat meer moeten loslaten.
Een terugkerende vraag was of en wanneer leerlingen zelfstandig deze monitoring kunnen verrichten. De
zelfregulatietheorie suggereert dat leerlingen de scaffolds zouden moeten kiezen en inzetten op basis van hun
eigen leerbehoefte. Maar kunnen zij daarin al wel doelgerichte keuzes maken? In de interviews werd vaak
gewezen op de centrale rol van de docent in dit proces. De geschiedenisleerlingen meenden dat de docent het
gebruik van de scaffolds, zeker in het begin, moet ‘afdwingen’, want anders zouden leerlingen waarschijnlijk voor
de ‘makkelijkste’ weg kiezen. Deze observatie sluit aan bij de eerder
besproken constatering dat leerlingen hun eigen kunnen vaak overschatten.
ERVAREN
Tegenover de noodzaak van gerichte en geleide oefening staat echter ook de
SPANNINGSVELD
feedback dat het kunnen bepalen van een eigen strategie en van de (mate
van) ondersteuning die je inzet, belangrijk is om de zelfregulerende
vaardigheden van leerlingen te vergroten en de motivatie te verhogen. Om
• Geleide inoefening en
dit echter goed te kunnen doen is een zeker inzicht nodig in je eigen
alle leerlingen gebruik
instapniveau en daarvoor moet je de vaardigheid al (gedeeltelijk) beheersen.
laten maken van
Een belangrijke conclusie was dan ook dat in het begin de docent een
ontwikkelde scaffolds
centrale rol zou moeten hebben in de keuze voor scaffolds. Wanneer een
als stappenplannen is
leerling verder komt, zouden de leerlingen hierin meer autonomie kunnen
nodig omdat leerlingen
krijgen.
hun eigen kunnen vaak
Ditzelfde spanningsveld tussen zelfregulatie en geleide oefening zagen we in
overschatten als ze een
de uitwerking van de scaffolds. Sommige scaffolds waren erg geleid en
gestructureerd. Dit gold bijvoorbeeld voor het analyseschema bij
vaardigheid nog
geschiedenis en de opdrachtenbladen bij kritische empathie. De experts
nauwelijks beheersen
wezen erop dat een scaffold hierdoor makkelijk een invuloefening kan
worden, waarbij een leerling vooral losse stapjes zet en het zicht op de
• Leerlingen zelf laten
grotere vaardigheid (de complexe taak) verliest. In tegenstelling tot het
kiezen of ze gebruik
invulschema maakte volgens de experts het stappenplan ‘verandering en
maken van aangereikte
continuïteit’ het beter mogelijk om tijdens de taakuitvoering zicht te houden
scaffolds is belangrijk
op de grotere taak. In het stappenplan worden de stappen meer als leidraad
om ze te laten oefenen
en minder als invuloefening gepresenteerd (zie Tabel 9). Het invulschema
met zelfregulatie en
was volgens experts wel een waardevol hulpmiddel wanneer een leerling
draagt bij aan motivatie
vastliep. Je zou dan op één of twee deelstappen kunnen inzoomen. Een

32

conclusie was dat het goed zou zijn om scaffolds te ontwerpen met een toenemende mate van openheid.
Tabel 9. Deel van het stappenplan voor het beschrijven van verandering en continuïteit (zie www.expertisecentrummmv.nl/vaardigheden-in-mmv/ voor het volledige stappenplan).
3. Kun je uitleggen dat de verandering anders is voor verschillende personen en bezien vanuit verschillende
perspectieven?
o

Heeft de verandering effect op iedereen? Voor wie verandert er het meeste? Voor wie verandert er heel
weinig? Zouden deze mensen de verandering hebben opgemerkt?

4. Kun je ook continuïteiten onderscheiden (herkennen wat juist hetzelfde blijft)?
o

Wat is er juist hetzelfde gebleven ten tijde van de verandering? Voor wie geldt de verandering juist niet?
In welke plaatsen, regio’s of landen verandert er niets?

5. Kun je de verandering(en) en continuïteit(en) nu beschrijven in een samenhangend verhaal?
o

Kun je de verandering op een heldere en logische manier omschrijven? Maak je voldoende duidelijk wat
juist niet verandert? Heeft je beschrijving een logische begin en eind? Is er een inleiding en een conclusie?
Is je antwoord compleet?

o

Klopt de volgorde en chronologie in je verhaal? Gebruik je de juiste begrippen om verschijnselen aan te
duiden. Gebruik je de juiste woorden om het type verandering duidelijk te beschrijven? Zijn er woorden
die je kunt opzoeken of moet navragen?

In de tussentijdse evaluatie kwam ook naar voren dat het bij de scaffolds belangrijk is om geschikte voorbeelden
en contexten te kiezen en na te denken over de inzet van samenwerkend leren. Leerlingen gaven in de interviews
aan dat voorbeelden helpen om de criteria van de rubrics concreet te maken. Leerlingen gaven aan samenwerken
vaak prettig te vinden, maar noemden ook nadelen. Een suggestie was om bij de voorbereidende analysestappen
wel samen te werken, “want dan denk je beter over dingen na”, maar bij de eindopdracht niet. De verwachting
van leerlingen was dat dat tot betere antwoorden zou leiden. Experts wezen echter ook op inhoudelijke redenen
om samen te werken. Bij de lessen over kritische empathie zou samenwerken er bijvoorbeeld toe kunnen leiden
dat leerlingen ook geconfronteerd worden met elkaars perspectieven, waardoor zij zich ook in elkaars mening
moeten inleven. Het brainstormen en nadenken over onderzoeksvragen kon je volgens een van de experts altijd
het beste in groepen doen. Experts wezen verder op een zorgvuldige keuze van inhouden en contexten om te
oefenen. Zo maken bij geschiedenis abstracte verschijnselen, tijdvakken of ontwikkelingen het wellicht lastig om
met enige diepgang na te denken over verandering en continuïteit, omdat er heel veel kennis nodig is om dit goed
te kunnen doen. De levensloop van een concrete persoon of een concrete gebeurtenis vormt wellicht een betere
context. Bij kritische empathie kwam naar voren dat leerlingen het heel lastig vinden om te spreken over waarden
en begrippen als rechtvaardigheid en vrijheid. Concrete contexten, en dan vooral onderwerpen die ambigu zijn
en om een oplossing vragen, kunnen dit denken vergemakkelijken doordat leerlingen dan scherper kunnen
nadenken over de implicaties van deze begrippen.
Bij de evaluatie na de pilots kwam opnieuw de vraag naar voren hoeveel vrijheid je leerlingen kunt bieden om
zelfstandig te kiezen of ze de scaffolds gebruiken. In verschillende lessen werden de scaffolds facultatief ingezet.
In die gevallen bleken leerlingen de scaffolds nauwelijks te gebruiken, omdat ze het nut er niet goed van inzagen
en meenden dat ze het al wel konden. Bij geschiedenis werkten leerlingen na de instructiefase op het leerplein
zelfstandig aan hun opdrachten. In de focusgroep gaven leerlingen aan dat ze bij het werken aan de taak geen
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gebruik hadden gemaakt van de scaffolds. Wel hadden ze tijdens het maken van hun poster regelmatig naar de
rubric gekeken om te zien of ze aan de criteria voldeden. De leerlingen vonden het prima dat ze zelf een keuze
mochten maken. De docent concludeerde na afloop van de lessen dat leerlingen vaak de neiging hebben zich te
overschatten. Ze denken dan dat ze het snappen en slaan hulpmiddelen over. De docent meende achteraf dat
het toch verstandig was geweest om met leerlingen de denkstappen meer geleid te maken en op papier te zetten.
Nu was er geen duidelijke leeractiviteit gekoppeld aan de scaffold. Ook bij MAW hadden leerlingen de
voorbeelduitwerking, die liet zien wat je moet kunnen met concepten, niet gebruikt tijdens het uitvoeren van de
taak. Leerlingen moesten voorbeelden bedenken van opdrachten waarin ze op de verschillende niveaus hadden
gewerkt met hoofdconcepten en paradigma’s. Hoewel de docent had ervaren dat leerlingen hierbij nog wel veel
vragen hadden (“wat moet ik hier nu neerzetten?”), hadden de geïnterviewde leerlingen de scaffold er niet meer
bijgepakt. Zowel bij geschiedenis, als MAW waren de materialen wel uitgebreid besproken in de planningsfase,
waarbij de scaffolds waren gebruikt om naast het wat en waarom uit de video ook het hoe met leerlingen te
expliciteren. Bij leerlingen had dit geleid tot het idee dat ze de stappen wel voldoende hadden begrepen en voor
verdere controle gebruikten ze vooral de rubric. Ook de MAW-docent concludeerde dat het beter zou zijn om een
duidelijke leeractiviteit aan de scaffold te koppelen. Een suggestie was om de rubric meer als scaffold in te zetten.
Deze rubric bood bij MAW niet zo zeer criteria, maar vooral een schema, dat leerlingen zelf konden vullen met
voorbeelden.
De geschiedenisdocent die de materialen inzette in een derde klas, integreerde de denkstappen volledig in de
opdrachten die voorbereidden op een afsluitende schrijfopdracht. Dit schema moest zichtbaar gekoppeld zijn aan
de rubric. Dat vonden leerlingen wel handig, want: “dan ga je meer op alles in”. In deze klas werd het losse
stappenplan niet gebruikt, omdat de opdrachten de functie van de scaffold hadden overgenomen.
Bij kritische empathie werd de scaffold juist herhaald ingezet bij geleide oefening zodat de leerlingen goed zicht
kregen op de denkstappen, maar gaven leerlingen in de interviews achteraf aan dat ze dit saai hadden gevonden.
De scaffold bestond hier uit een vaste reeks vragen die aansloten bij de rubric (zie Tabel 10)..
Tabel 10. Vragen gericht op kritische empathie die leerlingen bij een concrete discussie (bv over de demonstratie
op de Dam in de tijd van Corona) voor zowel een voorstander als een tegenstander moeten beantwoorden
Voordat je gaat lezen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Over welk maatschappelijk vraagstuk gaat dit?
Waarom speelt deze discussie nu?
Wie is de auteur? Wat voor persoon denk je dat de auteur is (maatschappelijke positie, rijk / arm,
uit de randstad of daarbuiten, leeftijd, afkomst)
Welke positie heb ik over dit onderwerp?
Welke andere standpunten zijn er bij dit onderwerp?
Wat zou ik vinden als ik dezelfde achtergrond als de auteur zou hebben?

Lees nu het artikel
1.
2.
3.
4.
5.

Welke argumenten geeft de auteur?
Welke feiten ondersteunen de mening van de auteur?
Welke waarden liggen ten grondslag aan de positie die de auteur inneemt?
Waarom is die waarde van belang voor de auteur?
Welke waarden zijn voor mij belangrijk in deze discussie?

Achteraf
1.
2.
3.
4.

Kun je de overtuigingen in het stuk plaatsen binnen andere politieke of morele overtuigingen?
Kun je begrijpen waarom de auteur deze overtuigingen heeft vanuit de achtergrond van de
auteur?
Kun je uitleggen waarom de auteur de argumenten gegeven in het stuk belangrijker vindt dan de
argumenten die tegen de positie van de auteur te geven zijn?
Kun je uitleggen waarom deze discussie tot veel emotionele reacties bij mensen leidt?
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Leerlingen hebben de vragen drie keer beantwoord bij verschillende onderwerpen en steeds dezelfde vragen
voor, tijdens en na het lezen van een artikel. Daarbij moesten ze telkens het perspectief van een voor- en een
tegenstander innemen. In totaal maakten ze de vragen dus zes keer. Het afsluitende betoog waarbij ze zelf een
onderwerp mochten kiezen vonden ze wel leuk om te schrijven. De leerlingen gaven aan dat het goed zou zijn om
de ondersteuning gedurende de taak af te bouwen of de vragen opener te maken. Zij noemden de mogelijkheid
om na 1 of 2 keer met de vragen te hebben geoefend, de rubric als scaffold te gebruiken. Het viel op dat juist
deze leerlingen, die herhaaldelijk en heel geleid hadden geoefend, in de interviews vrij goed konden uitleggen
wat de vaardigheid inhield en hoe je het aan moet pakken, terwijl dit bij de geschiedenis- en MAW-leerlingen nog
lastig bleek.
Bij het opstellen van onderzoeksvragen boden de scaffolds een soort middenweg tussen geleide oefening en
zelfstandigheid en keuze. Leerlingen kregen verschillende opdrachten om hun denkproces te structureren, zoals
mindmappen, elkaar interviewen en een kaartjesopdracht. De vertaling naar het eigen onderwerp moesten
leerlingen vervolgens zelf maken. Bij deze aanpak merkten docenten dat, hoewel leerlingen in groepjes redelijk
zelfstandig aan de slag waren, de begeleiding en feedback van de docent cruciaal was. De docent moest eigenlijk
steeds laten zien welke vragen je kunt stellen en de activiteiten modelleren.
Tabel 11. Aanpak bij het profielwerkstuk, waarbij de docent eerst voordoet en de leerlingen daarna – in tweetallen
– dezelfde stappen zetten voor hun eigen onderzoeksvraag
De docent doet voor

Leerlingen in tweetallen

Onderwerp: Motivatie
Waarom vind je dat interessant?
Omdat ik veel met leerlingen werk die niet gemotiveerd voor mijn
vak lijken te zijn.
Waarom zijn de leerlingen niet voor je vak gemotiveerd?
Omdat ze school in het algemeen niet leuk vinden.
Waarom vinden de leerlingen school in het algemeen niet leuk?
Omdat het te weinig aansluit bij hun belevingswereld.
Waarom sluit het te weinig aan bij hun belevingswereld?
Omdat …?? Geen idee.
Hier heb je een onderwerp te pakken! Hoe komt het dat de school
volgens leerlingen te weinig aansluit bij de belevingswereld van
jongeren?

Ik wil mijn profielwerkstuk
............................doen.

Hoe komt het dat school volgens leerlingen weinig aansluit bij de
belevingswereld van jongeren?
-het nut en het doel zijn niet duidelijk
-er is geen goed contact met de docent
-ze mogen te weinig zelf doen
-de lessen zijn saai
-de inhoud heeft weinig met de leefwereld van de leerlingen te
maken
-de docenten weten te weinig over de leefwereld van jongeren
-er wordt te weinig gebruik van sociale media gemaakt
-er wordt te weinig gebruik van ICT gemaakt
-er worden te weinig activerende didactiek gebruikt
-leerlingen leren alleen voor toetsen
-er wordt te weinig samengewerkt tussen de vakken
-leerlingen hebben te weinig invloed op wat ze leren

Als het goed is, is er uit de vorige opdracht een
“praktijkprobleem” voortgekomen dat je misschien
wilt gaan onderzoeken. Schrijf zoveel mogelijk
oplossingen voor dit probleem op.
Maak zichtbaar welke oplossingen bij elkaar horen.
Met pijlen, kleuren, lijnen etc.

De docent groepeert in drie categorieën: relatie leerling docent,
autonomie (eigen inbreng/zelfstandigheid/invloed leerling) en
competentie leerling (is het uitdagend, is het nut en het doel
duidelijk)
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graag

over

Waarom?
Omdat
Waarom?
Omdat
Waarom?
Omdat
Waarom?
Omdat
Waarom?
Omdat

Tot slot kwam in de interviews met de docenten die de materialen hadden ingezet naar voren dat het oefenen
met de vaardigheid meer verspreid moest worden en vaker terug moest komen, zodat leerlingen een beter inzicht
zouden ontwikkelen in hun ontwikkeling en daarmee hun leren ook gerichter zouden kunnen plannen. Op die
manier kun je zowel beter worden in een vaardigheid, als in de metacognitieve aspecten die daarbij van belang
zijn. Het was volgens docenten in ieder geval van belang dat de scaffolds herhaald worden om leerlingen echt
greep te laten krijgen op de toepassing van de vaardigheid.
Uit de vragenlijst kwam naar voren dat de leerlingen de opdrachten, stappenplannen en voorbeelduitwerkingen
bij de toepassing van de vaardigheid duidelijk vonden. Alleen bij MAW waren de meningen meer verdeeld. De
leerlingen vonden het werken met de scaffolds over het algemeen niet plezierig, maar ook niet onplezierig. Bij
het profielwerkstuk waren leerlingen over het algemeen neutraal en bij geschiedenis positief over de hulp die de
opdrachten en scaffolds boden bij het meer zelfstandig leren toepassen van de vaardigheid. Bij MAW waren de
meningen weer meer verdeeld.

5.2.3 Evalueren
De inhoudelijke feedback op de rubrics is in paragraaf 5.1 al besproken. We bespreken hier de feedback op het
gebruik van de rubric in de tussentijdse evaluatie en de ervaringen met het gebruik van de rubric in de pilots. Bij
de tussentijdse evaluatie gaven leerlingen aan dat zij de rubric bruikbaar vonden. Bij MAW waren leerlingen
kritischer. Eén leerling zei bijvoorbeeld over de rubric: “ik ben bijvoorbeeld persoonlijk zelf niet iemand die zoiets
zou bijhouden, omdat ik denk ik de begrippen zou stampen en dan weet ik ze”. Het onderscheid tussen het kennen
van een begrip en de vaardigheid om deze op verschillende beheersingsniveaus te gebruiken, was lastig voor
leerlingen. Leerlingen die feedback gaven op de rubric voor het formuleren van onderzoeksvragen gaven aan dat
het nog lastig zou zijn om de eigen vraag met de rubric te beoordelen. Wanneer is een vraag nu relevant? De
experts wezen in de tussentijdse evaluatie op het gevaar dat een leerling bij het evalueren snel tevreden is: “check,
check, dat kan ik, vinkje”. Om zelfregulatie te ondersteunen zou de rubric leerlingen voldoende moeten
ondersteunen om echt kritisch naar hun prestaties te kijken. Maar wat is daarvoor nodig?
De experts meenden dat de rubrics behulpzaam zouden zijn bij het bevorderen van metacogniteve reflectie bij
leerlingen: ‘wat heb je gedaan?’, ‘wat leverde het op?’, ‘wat kun je al goed?’, ‘wat is nog lastig?’, ‘hoe heb je het
aangepakt?’, ‘wat ga je volgende keer anders doen?’, ‘wat wil je nog leren?’ Daarbij hoorde volgens hen ook
reflectie op de relevantie van de vaardigheid met vragen als: ‘waarom deden we dit?’, ‘waarom is het belangrijk?’
Het ‘geïnformeerde’ moet niet beperkt blijven tot het begin van de les.
De interviews en vragenlijst na de pilots gaven meer zicht op de wijze waarop de rubric ingezet waren en de
ervaringen daarmee. In alle lessen werden de rubrics al in de planningsfase met leerlingen besproken. De
docenten vonden dit belangrijk om te doen, omdat de criteria uit de rubric anders erg abstract blijven. Leerlingen
gaven in de interviews na afloop het belang hiervan ook aan: “als je het zelf leest snap je het niet”. Uit de analyse
van de vragenlijsten kwam naar voren dat de leerlingen die aan het profielwerkstuk werkten en de
geschiedenisleerlingen de rubric over het algemeen duidelijk vonden. De MAW-leerlingen vonden de rubric
minder duidelijk en gaven aan dat ze het niet makkelijk vonden om met de rubric te werken. Leerlingen gaven in
de interviews aan de rubric nog een beetje vaag te vinden. Wat moest je nu precies invullen? Wanneer had je aan
‘creëren’ gedaan? Leerlingen liepen er ook tegen aan dat ze nog niet alle concepten kenden, dus hoe moet je dan
vergelijken en kiezen? De docent gaf aan dat de rubric bedoeld was om leerlingen te laten inventariseren op welke
niveaus zij met verschillende concepten hadden gewerkt, in welke opdrachten dit geoefend was en hoe goed ze
dat konden. De docent had zelf ervaren dat de rubric het beste werkte wanneer deze gekoppeld werd aan
concrete opdrachten. De rubric kon dan dienen als reflectie-instrument. Deze aanpak leidde er wel toe dat het
niveau waarop een leerling kon uitkomen voor een belangrijk deel werd bepaald door de opdracht, omdat deze
bijvoorbeeld een bepaald denkniveau vraagt. Leerlingen gaven in de interviews aan dat ze de rubric maar een
beetje hadden ingevuld, maar dat ze het gesprek met de docent erover wel nuttig vonden, want toen werd het
helder.
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Met name bij geschiedenis vonden leerlingen het plezierig om met de rubric te werken of waren ze hierover
neutraal. Bij het profielwerkstuk waren leerlingen vooral neutraal en bij MAW licht negatief. Bij het
profielwerkstuk en MAW oordeelden ook meer leerlingen negatief over de mate waarin de rubric hen hielp om
te begrijpen wat ze al wel / niet konden en bij het aanpakken van vergelijkbare opdrachten. Bij geschiedenis waren
de leerlingen hier gematigd positief over.
Naast inhoudelijke evaluatie, was het volgens de docenten van belang om ook de aanpak met betrekking tot
zelfregulatie te evalueren. Daartoe was bij geschiedenis na de tussentijdse evaluatie een categorie zelfregulatie
toegevoegd aan de rubric. De docent had echter niet de indruk dat leerlingen dit in hun zelfbeoordeling goed
hadden meegenomen. Het is ook maar de vraag of leerlingen dit zelf kunnen. In de verschillende interviews werd
duidelijk dat bij de evaluatie (zowel inhoudelijk, als op het niveau van metacognitie) de docent steeds een
belangrijke rol speelde. Het organiseren van metacognitieve reflectie vonden docenten nog wel lastig. Hoe houd
je focus op de vaardigheid en op de aanpak en strategie van leerlingen? Hoe help je ze een stapje verder? Hierbij
bleek dat de rubric niet alleen leerlingen, maar ook docenten wel steun bood. Een belangrijke tip voor de
nabespreking was om leerlingen zichtbare producten te laten presenteren. Bij geschiedenis hadden leerlingen
bijvoorbeeld posters gemaakt. Door elkaars werk te vergelijken en samen te evalueren werden sterke punten en
verbeterpunten zichtbaar. De docent kon bij die gelegenheid ook complexe en meer conceptuele vragen met
leerlingen bespreken en de denkwijzen nog eens modelleren. Door bij deze reflectie de rubric als uitgangspunt te
nemen, konden leerlingen, samen met de docent tot een meer genuanceerde evaluatie komen.

5.2.4 Aanpassingen op basis van de feedback en ervaringen
Na de feedbackrondes werden verschillende didactische aanpassingen aan de ontwerpen gedaan om de
vaardigheid beter te expliciteren en de zelfregulatie beter te bevorderen. Inhoudelijk werden de video’s
(storyboards), scaffolds en rubrics aangepast op basis van de feedback, zoals besproken in paragraaf 5.1.
Er waren ook inzichten die betrekking hadden op de wijze waarop het materiaal beter ingezet kan worden. In de
huidige lessen kozen leerlingen bij geschiedenis en MAW ervoor om geen gebruik te maken van een deel van de
scaffolds, terwijl ze achteraf nog steeds veel moeite hadden om de vaardigheid uit te leggen. De leerlingen sloegen
stappen over en gebruikten de hulpmiddelen niet, omdat ze dachten dat ze het wel konden. Gekoppeld aan dit
spanningsveld zat de vraag, hoe sturend een docent moet zijn in dit proces. Uit alle interviews bleek de belangrijke
rol van de docent: om feedback te geven, reflectievragen te stellen en leerlingen gericht te laten oefenen. De
docent filosofie meende in het interview dat leerlingen in het begin de vaardigheid eerst echt goed moeten leren
kennen, voordat ze zelf kunnen nadenken over hun strategie. De rol van de docent zou later minder groot kunnen
worden.
Docenten concludeerden dat het zelfregulerend vermogen van elke leerling anders is. De ene leerling kan het al
goed, en kan dus veel vrijheid krijgen, terwijl de andere leerling meer begeleid en ondersteund moet worden.
Daar moet je – net als in de materialen gericht op de vaardigheid –in differentiëren. Hoe ondersteun je juist die
leerlingen die het nog lastig vinden om vragen te stellen als: hoe moet ik dit aanpakken, hoe heb ik dit nu gedaan
en wat moet mijn volgende stap zijn. Terwijl je andere leerlingen meer vrijheid geeft? De conclusie was dat de
verschillende tools – zeker bij leerlingen met meer ervaring – ‘op maat’ ingezet moeten worden. Het is daarbij
ook belangrijk dat een docent verschillende scaffolds heeft, die variëren in mate van structuur en openheid. Aan
de ene kant bleek keuzevrijheid belangrijk, om leerlingen gemotiveerd te houden en met hen het gesprek te
kunnen aangaan over zelfregulatie. Aan de andere kant is het ook belangrijk dat leerlingen – zeker in het begin –
gestructureerd oefenen. Er zou een soort opbouw in zelfstandigheid moeten zitten. Bijvoorbeeld eerst geleid,
daarna met behulp van stappenplan, daarna alleen de rubric bij een complexe opdracht. Voor leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben kun je dan terugvallen op scaffolds die meer begeleiden en structureren.

5.3 Wat hebben docenten van het project geleerd en waardoor?
We bespraken met de docenten na afloop van de pilotlessen ook de opbrengsten van het project. Waarvan
hebben ze geleerd? En wat hebben ze vooral geleerd? De leeropbrengsten die de docenten benoemden waren
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meer kennis van de M&M-vaardigheid en hoe deze te onderwijzen, meer kennis van zelfregulatie en hoe deze te
bevorderen en inzichten met betrekking tot de inrichting van het curriculum als geheel.

Leeropbrengst 1: Kennis van M&M-vaardigheden en
didactische aanpakken om deze te onderwijzen.
Docenten gaven aan dat zij door het project beter in staat waren om de vaardigheid te expliciteren, leerlingen te
‘diagnosticeren’ en hen hierop gerichte feedback te geven. De docenten hadden meer zicht gekregen op deze
doelen, de problemen waar leerlingen tegen aan kunnen lopen en mogelijke misconcepties en konden dit
vervolgens beter ondersteunen met (zelfontworpen) scaffolds. Eén docent zei: “ik zie beter waar leerlingen
vastlopen en waar ik me op moet richten”. De rubrics boden houvast om de les ook daadwerkelijk vanuit de
vaardigheden in te steken, ook voor de docenten die het materiaal alleen maar uitvoerden. De docenten voelden
zich kortom zelfverzekerder in het aanleren van de M&M-vaardigheden, ook wanneer het ging om de meer
epistemologische of houdingsaspecten van een vaardigheid. In het project over het stellen van onderzoeksvragen
werden de doelen uiteindelijk op een heel nieuwe manier geoperationaliseerd. Bovendien had de docent in de
tussentijdse evaluatie veel concrete oefeningen en werkvormen aangereikt gekregen om met leerling aan de slag
te gaan. Daarmee had het project zowel de inhoudelijke, als de didactische ‘verlegenheidssituatie’ sterk
verminderd. De MAW-docent, had in het project (weer) ervaren hoe lastig het is om de doelen van het vak en de
relevantie ervan goed aan leerlingen uit te leggen op een manier dat ze er ook iets mee kunnen. Het is belangrijk
dat je als docent de tijd en feedback krijgt om met deze doelen en met de vertaalslag naar leerlingen te worstelen.
Alle docenten hadden ervaren dat het leren toepassen van complexe M&M-vaardigheden tijd, herhaling en veel
feedback vragen. De MAW-docent zei: “je moet leerlingen echt aan de hand nemen bij het oefenen met deze
vaardigheden. Het is erg abstract en dat heeft veel tijd en reflectie nodig. Je moet ze er eigenlijk steeds opnieuw
mee confronteren en hier vragen over stellen”.

Leeropbrengst 2: Kennis van zelfregulerende
vaardigheden en didactische aanpakken om deze te
onderwijzen.
De docenten noemden in de interviews verschillende inzichten met betrekking tot zelfregulatie en het
onderwijzen daarvan. Ze hadden bij de inzet van de ontwikkelde scaffolds ervaren dat leerlingen de complexiteit
van de vaardigheid veel minder zagen dan zijzelf. Dit riep vragen op over de mate waarin leerlingen zelf in staat
zijn om hun leren te reguleren. Uit alle ervaringen bleek dat de docent daarbij een belangrijke rol speelt. Een
ander inzicht was dat metacognitieve vaardigheden net zozeer een expliciet leerdoel moeten vormen, als de
vakspecifieke vaardigheden. Ook deze vaardigheden ontwikkelen leerlingen slechts door veel te oefenen,
feedback te krijgen en hierop (met de docent) te reflecteren. De kennis van de te reguleren vaardigheid en het
vermogen tot zelfregulatie leken met elkaar samen te hangen. Naarmate je een vaardigheid beter kent, kun je je
aanpak ook beter reguleren. In de interviews gaven docenten aan dat zij zelfregulatie meer zijn gaan zien als een
continu proces, een cyclus. Je moet goed opletten dat je scaffolds niet te snel wegneemt, want qua afbouwen van
scaffolds zijn leerlingen zelf vaak een beetje overmoedig. Tegelijkertijd bleek ook dat te veel oefening in kleine
stapjes door leerlingen snel als saai werd ervaren en de prikkels tot zelfregulatie wegnam. Leerlingen hebben ook
behoefte aan autonomie. De docenten constateerden tot slot dat er grote verschillen tussen leerlingen bestaan
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in het vermogen tot zelfregulatie en dat je daarin zou moeten differentiëren. Hoe hier goed op in te spelen vonden
docenten nog wel lastig. Toch hielp het dat ze konden verwijzen naar verschillende materialen.

Leeropbrengst 3: De beschikbaarheid van materialen, zoals een
introductie-video, stappenplannen, voorbeelduitwerkingen en rubrics
zijn ondersteunend voor het ontwerpen van lessen gericht op het (meer
zelfstandig) toepassen van M&M-vaardigheden.

De ontworpen materialen bleken goed overdraagbaar aan andere docenten. De docent geschiedenis die de
producten in zijn eigen lessen uitprobeerde had ervaren dat deze materialen hem hielpen om een brug te slaan
tussen de eigen kennis en vaardigheden en de vraag hoe je leerlingen daarmee aan de slag kunt zetten. Je hebt
namelijk als docent vaak wel inzicht in de grote concepten van het vak, maar de aangereikte materialen bieden
concrete tools om die kennis te vertalen naar leerlingen. De materialen lieten een opbouw zien in de vaardigheid
en de docent kon ze gebruiken om eigen opdrachten mee te structureren. Dit bleek al te lukken na een relatief
korte workshop, waarin de materialen werden gedeeld, de uitgangspunten besproken en de wijze waarop deze
waren ingezet in de les. De geschiedenisdocent was na afloop van de pilot bij meerdere jaarlagen met de
vaardigheid aan de slag gegaan.

Leeropbrengst 4: Nieuwe inzichten met betrekking tot
de inrichting van het curriculum als geheel.
De docenten in de projectgroep concludeerden dat de ervaringen van het project hen ook hadden gestimuleerd
om kritisch naar de opbouw van het programma, het curriculum en de opdrachten daarin te kijken. De rubric
bood daarbij goede ondersteuning. Voorbeelden van curriculumvragen die in de interviews naar boven kwamen
waren: Welke concrete contexten of thema’s zijn geschikt om leerlingen te laten oefenen met de complexe
vaardigheden? Hoe ondersteun je leerlingen bij MAW bij enerzijds het leren van vakinhoudelijke concepten,
terwijl je ze (tegelijkertijd) oefent in het benaderen van maatschappelijke fenomenen vanuit verschillende
conceptuele perspectieven? In hoeverre laat ik leerlingen maatschappelijke problemen vanuit meerdere
perspectieven verkennen? Hoe verstevig je de onderzoeksvaardigheden van je leerlingen en zet je het proces van
het doen van onderzoek meer centraal bij het profielwerkstuk? Bij het profielwerkstuk stimuleerde de rubric niet
alleen het ontwikkelen van passende opdrachten, maar dacht de docent ook na over de organisatorische kant.
Alle docenten hadden ervaren dat de vakspecififieke vaardigheden beter ingebed moeten worden in het
programma en gedurende meerdere jaren in toenmenende complexiteit moeten terugkeren om leerlingen echt
naar een hoger niveau te brengen. Samenwerking binnen de school hierbij is belangrijk. De docenten uit de
projectgroep gaven aan dat de volgende stap is om de materialen binnen de eigen secties en op andere plekken
te bespreken, zodat het gaat leven. Het samen bespreken van de rubrics en leerlingantwoorden lijkt daarvoor een
effectieve professionaliseringsactiviteit. Een rubric wordt ook pas concreet als er leerlingproducten onder liggen.
Uit de interviews en reflecties van de docenten kwamen vier kenmerken van het samen ontwerpen in de PLG naar
voren die volgens de docenten veel hadden bijgedragen aan de ontwikkeling van hun kennis, vaardigheden en
visie.
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Leerzaam 1: De combinatie van het bestuderen van
onderzoeksliteratuur en feedback van experts
(vakdidactici, onderzoekers, collega-docenten).

De voorbereidende fase was voor de docenten erg belangrijk, omdat docenten daar de ruimte kregen om de
vaardigheid te operationaliseren en de materialen te ontwerpen. Daardoor waren de lessen doelgericht en
beredeneerd opgebouwd. In deze uitwerking speelde volgens de docenten onderzoeksliteratuur een belangrijke
rol . Normaal hadden ze daar weinig tijd voor en toegang toe. Daarnaast waren de discussies, voorbeelden en
feedback binnen de groep, maar vooral de gesprekken met de experts erg waardevol. Docenten haalden veel
inzichten uit de feedback van vakdidactici, andere docenten en onderzoekers. We zagen dat ook terug in de
aanpassingen die na de tussentijdse evaluatie van de prototypen nog werden gedaan aan de rubric.

Leerzaam 2: De reacties van leerlingen en collegadocenten na het experimenteren met de ontwikkelde
materialen in de praktijk.

Het zelf geven van de lessen en de feedback van andere docenten die de lessen ook gegeven hebben
beschouwden alle deelnemers als een cruciale activiteit. Daar kwam al het werk samen en werden de prototypes
aan de praktijk getoetst. Docenten vonden het heel leerzaam om te zien waar leerlingen in de praktijk tegen aan
liepen en wat allemaal nodig is om hen een stapje verder te helpen. De mogelijkheid om de materialen daarna
weer te verbeteren, maakte dat deze niet alleen theoretisch valide waren, maar ook praktisch bruikbaar. In het
verlengde van het beproeven van de materialen in de klas, gaven de docenten aan dat zij het ook nuttig vonden
om vooraf en na afloop van de uitvoering met leerlingen over de materialen te spreken. Snappen ze het? Lijkt het
ze leuk? Zij zijn immers de eindgebruikers. Interessante suggesties die daaruit voorkwamen waren bijvoorbeeld
dat scaffolding gedurende de opdrachten moet worden afgebouwd en dat leerlingen enige keuzevrijheid willen.

Leerzaam 3: Aansluiting bij de eigen praktijk.
Een lastig aspect van het samenwerken in de PLG was volgens de deelnemers dat hun projecten inhoudelijk erg
van elkaar verschilden en bij verschillende vakken werden uitgevoerd. De samenhang zat vooral in de focus op
zelfregulatie en instrumenten om dit te bevorderen. Daardoor was er inhoudelijk niet zo veel synthese en
kruisbestuiving in de projectgroep. De groepsgenoten functioneerden vooral als elkaars critical friends. Toch
ervaarden de docenten de uitwisseling in de groep als nuttig en hield dit ook het proces in stand. De kracht van
het kunnen werken aan een ‘eigen vaardigheid’, was dat de onderwerpen goed aansloten bij ieders eigen praktijk.
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Een leerzame actitviteit die in alle interviews werd genoemd, was de ontwikkeling van de video. Dit proces dwong
de docenten namelijk om de vaardigheid in stappen en in begrijpelijke taal uit te leggen aan een relatieve
buitenstaander (de student die verantwoordelijk was voor de productie van de video’s) en deze uitleg vervolgens
te vertalen naar een korte voice-over, met concrete voorbeelden. Meer dan dat de onderzoekers vooraf verwacht
hadden, ondersteunende dit de deelnemers om zelf goed grip op de vaardigheid te krijgen. Het werken aan een
concreet product waarin een en ander krachtig gedefinieerd moest worden, bleek dus leerzaam.

6 Conclusie en aanbevelingen

AANBEVELINGEN 1

De centrale vraag van dit onderzoek was hoe docenten in de M&Mvakken het zelfsturend vermogen van leerlingen bij het toepassen van
M&M-vaardigheden kunnen bevorderen. De ervaringen met het
expliciteren van M&M-vaardigheden, beheersingsniveaus en
relevantie met behulp van instructie-video’s, scaffolds en rubrics
waren over het algemeen positief. Het onderzoek liet zien dat deze
materialen docenten helpen om expliciete en geïnformeerde
instructie te geven en leerlingen ondersteunen bij het oriënteren,
monitoren en evalueren. Hieronder bespreken we de belangrijkste
inzichten en doen we op grond daarvan aanbevelignen.

Verwevenheid van metacognitieve en cognitieve vaardigheden en
motivatie
In klassen waarin leerlingen zelf mochten bepalen of ze gebruik
maakten van scaffolds, zoals een voorbeelduitwerking of stappenplan,
werden deze vaak niet gebruikten. Een verklaring hiervoor is te vinden
in de in de literatuur benadrukte sterke verwevenheid van cognitieve
vaardigheden, metacognitieve vaardigheden en motivatie (zie o.a.
Quicley e.a., 2018). Leerlingen gaven aan dat ze het wel zonder de
scaffolds konden. Ze positioneerden zichzelf vaak op de hogere
beheersingsniveaus. Docenten gaven echter aan dat leerlingen
zichzelf overschatten en ook uit de learner reports en interviews bleek
dat leerlingen na de lessen nog moeite hadden om uit te leggen waar
je op moet letten bij het toepassen en wat je precies doet bij de
vaardigheid. Het niet goed kunnen inschatten van het eigen niveau,
was waarschijnlijk gerelateerd aan de beperkte kennis over en
ervaring met het toepassen van de vaardigheid. In hoeverre kunnen
leerlingen die nog over weinig kennis en vaardigheid beschikken het
toepassen van die vaardigheid reguleren? We concludeerden dat het
belangrijk is om te zorgen voor een goede opbouw (zie
aanbevelingen).

Balans tussen expliciete instructie / begeleide oefening en keuzeruimte
/ zelfregulatie mogelijk maken
Expliciete instructie en begeleide oefening zijn nuttig om de scaffold
te leren begrijpen en procedurele kennis van de vaardigheid te
verwerven, maar de leerling krijgt door deze docentsturing weinig
gelegenheid om te oefenen met zelfregulatie en het kan de motivatie
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•

•

•

•

•

Zorg voor een passende balans
tussen expliciete instructie /
begeleide oefening en
leerlingen zelfverantwoordelijkheid geven voor het
oriënteren, monitoren en
evalueren. Uittesten en goed
evalueren van de aanpak
helpen bij het vinden van deze
balans.
Sta in de voorbereidingsfase
niet alleen stil bij de relevantie
en de inhoud van de complexe
vaardigheid, maar zorg dat
leerlingen ook zicht krijgen op
hun beginniveau ( bv. met een
voldoende complexe startopdracht die je – aan de hand
van criteria - nabespreekt.)
Verwerk bij leerlingen op
beginnersniveau de scaffolds
eerst in opdrachten, zodat
leerlingen ermee oefenen.
Bouw docentsturing af en laat
leerlingen na begeleide
oefening het eigen werk
plannen, monitoren en
evalueren m.b.v. de
ontwikkelde scaffolds.
Werk met meer en minder
gestructureerde scaffolds om
beter te kunnen differentiëren.

van leerlingen remmen. De leerling zelf verantwoordelijk maken voor het oriënteren, monitoren en evalueren,
biedt deze gelegenheid wel en de autonomie en keuzemogelijkheden (om scaffolds bijvoorbeeld wel of niet te
gebruiken) kunnen bijdragen aan motivatie. Het is voor leerlingen echter moeilijk om het leren zelf te reguleren
bij taken waarin ze vaardigheden moeten toepassen die ze nog nauwelijks beheersen. Dit spanningsveld dat de
docenten in het onderzoek hebben ervaren, sluit aan bij de aanbeveling in de theorie om niet voor de ene of
andere aanpak te kiezen, maar te zorgen voor een goede balans (zie o.a. Dignath-van Ewijk, 2016; 2013) en voor
een geleidelijke overgang van docentsturing naar zelfregulatie door de leerling. In dit onderzoek bleek dat het
vinden van een goede balans en het bepalen van de mate van leerling/docentsturing voor docenten bij het
onderwijzen van complexe vaardigheden een uitdaging is. De systematische aanpak van ontwerpen, met
tussentijdse evaluatie, herhaald uittesten, evalueren en herzien van materialen en lesopzetten droeg bij aan
reflectie op en het vinden van een betere balans.

Ontwikkeling en inzet van instructievideo, scaffolds en rubric
We ontwikkelden in dit onderzoek materialen die bedoeld waren om zelfregulatie te bevorderen in de
verschillende fases van taakuitvoering. De introductie-video was vooral voor de voorbereidingsfase bedoeld, de
scaffolds voor de uitvoeringsfase en de rubric voor de evaluatiefase. In de tussentijdse evaluatie werden echter
al veel suggesties gegeven voor het breder inzetten van de materialen en in de pilots bleek dat docenten en
leerlingen de materialen in meerdere fases gebruikten. De introductie-video werd er bijvoorbeeld ook tijdens de
lessen bij gepakt, de rubric en scaffolds werden al in de voorbereidingsfase geïntroduceerd en leerlingen namen
tijdens het werken aan de taak de rubric er al bij om te kijken of ze aan de eisen voldeden. Metacognitieve
activiteiten zijn in de praktijk dus niet zo eenduidig verbonden aan de fases zoals onderscheiden door Zimmerman
(2002). In onderzoek naar zelfregulatie zou meer aandacht kunnen zijn voor deze verwevenheid.
Bij alle materialen stond het exliciteren van de vaardigheid, de beheersingsniveaus en relevantie centraal. Het
expliciteren van de M&M-vaardigheden was een uitdaging. Bij complexe vaardigheden zijn in de vakdidactische
literatuur vaak geen eenduidige beschrijvingen voorhanden waarover iedereen het eens is. Bovendien ontbreken
in de literatuur vaak op onderzoek gebaseerde beschrijvingen van beheersingsniveaus. De docenten gaven aan
dat ze naast het bestuderen van wetenschappelijke en praktijkgerichte literatuur over de vaardigheid veel gehad
hadden aan de feedback die ze op hun beschrijvingen kregen van collega’s, vakdidactici en onderzoekers. Ook
feedback van leerlingen hielp om tot praktisch bruikbare beschrijvingen te komen. Na de tussentijdse evaluatie
met experts en leerlingen hadden de deelnemende docenten ook allemaal hun explicitering van de vaardigheid
in deelaspecten, stappen en niveaus op basis van de feedback aangepast, op een aantal onderdelen was zelfs
sprake van een volledige herformulering.
De video’s gaven een bruikbare introductie op de vaardigheid. Er werd op basis van de video met leerlingen
nagedacht over eigen voorbeelden om de vaardigheid mee te concretiseren en de scaffolds en rubrics werden
geïntroduceerd. De video’s werden er op een later moment soms weer bij gepakt. Bij het maken van de
introductie-video’s kwamen belangrijke aandachtspunten naar voren. Deels waren dat algemene
aandachtspunten, zoals dat de video’s niet te lang mochten zijn (en dus geen volledige uitleg konden bevatten
over hoe de vaardigheid precies aan te pakken), concrete en aansprekende voorbeelden moeten bevatten, sprake
moet zijn van een enthousiaste voice-over (stem) en beeld en geluid goed op elkaar moeten aansluiten. Meer
specifiek was de wens om in de video ook zicht te geven op het interpretatieve karakter van kennis in het domein
van M&M. In de introductie-video’s werd kort aandacht besteed aan de relevantie van de vaardigheid. In de
learner reports en interviews zagen we een deel van deze uitleg terug. Deels beperkte de uitleg zich tot de
relevantie voor school, terwijl de relevantie ook gekoppeld kan worden aan persoonlijke ontwikkeling en
toerusting voor deelname aan een democratische, pluriforme en dynamische samenleving. Vakdidactische
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literatuur, curriculumdocumenten en visiedocumenten van
vakverenigingen zouden een goede ingang kunnen bieden om deze
relevantie ook aan leerlingen duideiljk te maken.
AANBEVELINGEN 2
Bij het ontwikkelen van scaffolds bleek het belangrijk om goed na te
denken over geschikte voorbeelden en contexten en over de inzet van
samenwerkend leren. Aansluitend bij de specifieke vaardigheid, kozen
• Leerlingen hebben bij
de docenten voor verschillende soorten scaffolds, zoals een
stappenplannen en rubrics
stappenplan, uitgewerkt voorbeeld en woordenlijst. Deze konden
vooral moeite met abstracte
gekoppeld worden aan opdrachten, waardoor meer sprake was van
geleide inoefening of door leerlingen – naar eigen inzicht – ingezet
handelingswerkwoorden. Zorg
worden ter ondersteuning bij de taakuitvoering.
altijd voor een (klassikale)
De ervaringen met de rubrics waren wisselend. Een belangrijk
bespreking en toelichting en
aandachtspunt is de begrijpelijkheid. Leerlingen vonden sommige
kom geregeld op de
rubrics nog moeilijk te begrijpen. Deze begrijpelijkheid is belangrijk,
beschrijving terug.
omdat uit de meta-analyse van Panadero en Jonsson (2013) bleek dat
• Denk bij het uitleggen van het
de begrijpelijkheid van de rubric een belangrijke factor is die bijdraagt
nut van een vaardigheid niet
aan positieve effecten van het gebruik van rubrics. Uit ons onderzoek
alleen aan relevantie in de
bleek overigens dat leerlingen kunnen aangeven dat ze een beschrijving
context van de school, maar
van een vaardigheid en beheersingsniveaus duidelijk vinden, maar toch
ook aan persoonlijke
moeite hebben met het begrijpen van de abstracte
handelingswerkwoorden. Wanneer we in de interviews ingingen op de
ontwikkeling en
criteria en omschrijvingen in de rubric, bleken veel woorden nog weinig
burgerschapsvorming.
concreet te zijn voor leerlingen. Wat betekenen woorden als evalueren,
• Probeer goed zicht te krijgen
in brede context plaatsen, creëren precies? Het is bij een complexe
op wat voor leerlingen lastig is
vaardigheid soms lastig om eenvoudige woorden te kiezen. De
bij de vaardigheid. Naast het
bespreking van de rubric met leerlingen is daarom belangrijk. Leerlingen
benutten van praktijkervaring
gaven in de interviews meerdere keren aan dat ze de rubric na de uitleg
en literatuur, is het het zinvol
van de docent wel begrepen.
om leerlingen in een learner
Er bleken nog twee andere lastigheden bij het ontwikkelen en inzetten
report de vaardigheid en de
van rubrics. Dat leerlingen zich overschatten bij de zelfevaluatie, riep de
relevantie te laten uitleggen of
vraag op of een rubric niet te veel de indruk wekt dat een complexe
vaardigheid makkelijk en in korte tijd (in een taak) te leren is, en dat je
ze hierover mondeling te
vooral aan een aantal ‘technische’ deelkenmerken moet voldoen. Hoe
bevragen.
kun je een rubric zo maken dat je deze gedurende een langere periode
• Stel niet alleen doelen met
bij meerdere (vergelijkbare) taken kunt gebruiken? Vervolgonderzoek is
betrekking tot de vakspecifieke
nodig om hier antwoorden op te kunnen geven. En bij het beschrijven
vaardigheid, maar ook met
van de hogere beheersingsniveaus bleek de opdeling in deelaspecten of
betrekking tot zelfregulatie.
componenten van de vaardigheid (de ‘rijen’) in de weg te zitten. Bij
Integreer deze waar mogelijk in
complexe vaardigheden blijkt een hoger beheersingsniveau vooral uit
scaffolds en/of rubrics.
het in samenhang kunnen toepassen van die deelvaardigheden (zoals
het in samenhang met elkaar beschrijven van aspecten van verandering
en continuïteit).
Twee docenten hadden aan de rubric ook doelen en criteria met betrekking tot zelfregulatie toegevoegd. Die
doelen kunnen betrekking hebben op het kunnen bepalen van de beginsituatie; het stellen van doelen, het
bedenken van geschikte aanpakken, het monitoren van de voortgang en het evalueren van de uitkomsten en
het proces. Het zichtbaar maken van die doelen in relatie tot doelen met betrekking tot de vakspecifieke
vaardigheid sloot goed aan bij de doelen van het project, het bevorderen van zelfregulatie bij het toepassen van
M&M-vaardigheden.
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Leeropbrengsten voor deelnemende docenten
De derde onderzoeksvraag betrof het leren van de deelnemende docenten. Wat hebben ze geleerd en
waardoor? Uit de interviews met de docenten kwamen verschillende leeropbrengsten naar voren: kennis van
M&M-heden en hoe deze te onderwijzen en kennis over zelfregulatie en hoe deze te bevorderen en
ondersteunen. Ze gingen nadenken over hoe het curriculum als geheel het (meer zelfstandig) leren toepassen
van M&M-vaardigheden beter kan ondersteunen.
Docenten gaven aan dat zij door het project beter in staat waren om de M&M-vaardigheid te expliciteren,
leerlingen te ‘diagnosticeren’ en hen hierop gerichte feedback te geven. De docenten hadden meer zicht
gekregen op deze doelen, op de problemen waar leerlingen tegen aan kunnen lopen, op mogelijke
misconcepties en konden dit vervolgens beter ondersteunen met (zelfontworpen) scaffolds. Alle docenten
hadden ervaren dat het leren toepassen van complexe M&M-vaardigheden tijd, herhaling en veel feedback
vragen.
De docenten verwierven ook nieuwe inzichten met betrekking tot zelfregulatie en het bevorderen daarvan.
Docenten hadden bij de inzet van de ontwikkelde scaffolds ervaren dat leerlingen de complexiteit van de
vaardigheid veel minder zagen dan zijzelf. Dit riep vragen op over de mate waarin leerlingen zelf in staat zijn om
hun leren te reguleren. Uit alle ervaringen bleek dat de docent daarbij een belangrijke rol speelt. Een ander
inzicht was dat metacognitieve vaardigheden ook een expliciet leerdoel moeten vormen, zoals de vakspecifieke
vaardigheden.
De beschikbaarheid van materialen, zoals de video’s, stappenplannen, voorbeelduitwerkingen en rubrics (met
daarbij een uitleg over doelen en aandachtspunten) waren voor docenten die deze niet ontwikkeld hadden
ondersteunend voor het ontwerpen van lessen gericht op het (meer zelfstandig) toepassen van M&Mvaardigheden.
De docenten zijn door het project kritisch gaan kijken naar de opbouw van het curriculum en de opdrachten
daarin. Alle docenten hadden ervaren dat de vakspecififieke vaardigheden beter ingebed moeten worden in het
programma en gedurende meerdere jaren in toenmenende complexiteit moeten terugkeren om leerlingen echt
naar een hoger niveau te brengen.
De docenten gaven aan dat met name de volgende aspecten van het ontwerponderzoek bij hadden gedragen
aan deze professionele groei:
•
•
•
•

De combinatie van het bestuderen van onderzoeksliteratuur en feedback van experts (vakdidactici,
vakdidactisch onderzoekers, collega-docenten)
De reacties van leerlingen en collega-docenten bij het experimenteren met de ontwikkelde materialen
in de praktijk
De aansluiting bij de eigen praktijk
Het ontwerpen van een introductie-video waarin de vaardigheid en de relevantie van de vaardigheid
kort en helder moest worden uitgelegd

Deze bronnen van leren sluiten aan bij theorie over professionalisering van leraren (zie bv. Clarke &
Hollingsworth, 2002; Zwart e.a., 2010).
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat dit praktijkgericht onderzoek de docenten heeft geholpen om de
kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren. Ze hebben door de toepassing van wetenschappelijke kennis over
zelfregulatie en M&M-vaardigheden en het doorlopen van de stappen van ontwerponderzoek materialen
ontwikkeld en inzichten verworven die ze inzetten in hun praktijk. De inzichten en ontwikkelde materialen zijn
bovendien bruikbaar voor andere M&M- en vakdocenten en voor lerarenopleiders. Het onderzoek liet zien dat
het vruchtbaar is om inzichten uit de theorie over M&M-vaardigheden en zelfregulatie te combineren en toe te
passen, maar ook dat dit verschillende uitdagingen met zich meebrengt. Het samen en systematisch ontwerpen
van concrete materialen, zoals educatieve video’s, scaffolds en rubrics bleek een goede aanpak om theorie in de
praktijk te brengen. Het onderzoek roept bovendien vragen op voor nieuw onderzoek.
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BIJLAGE 1A Resultaten van de vragenlijst over de introductie-video (categorieën sterk oneens en oneens zijn bij
de percentages samengevoegd tot oneens; categorieën sterk eens en eens zijn samengevoegd tot eens)

DUIDELIJKHEID

Het filmpje was makkelijk
te begrijpen
In het filmpje werd de
vaardigheid duidelijk
uitgelegd
De beelden en de voiceover (stem) pasten goed
bij elkaar
In het filmpje kwamen
dingen voor die ik niet
snapte
PLEZIER

Onderzoeksvragen
formuleren (N = 23)

Verandering en continuïteit
beschrijven (N = 30)

Maatschappelijke
vraagstukken analyseren
(N=27)

Gemiddelde 3.75, SD .52

Gemiddelde 3.53, SD .57

Gemiddelde 3.49, SD .50

oneens

neutraal

eens

oneens

neutraal

eens

oneens

neutraal

eens

0%

13%

87%

13%

23%

63%

6%

21%

72%

4%

35%

61%

10%

33%

57%

19%

44%

37%

9%

52%

39%

10%

33%

57%

4%

11%

85%

74%

13%

13%

43%

37%

20%

22%

41%

37%

Gemiddelde 3.05, SD .63

Gemiddelde 3.47, SD .64

Gemiddelde 3.62, SD .39

oneens

neutraal

eens

oneens

neutraal

eens

oneens

neutraal

eens

Ik vond het leuk om het
filmpje te bekijken
Het filmpje maakte me
nieuwsgierig naar het
vervolg in de lessen
Het filmpje was boeiend

34%

30%

35%

13%

40%

47%

0%

26%

74%

65%

22%

13%

20%

23%

57%

26%

41%

33%

13%

52%

35%

10%

30%

60%

0%

22%

78%

Ik kon tijdens het filmpje
mijn aandacht er goed
bijhouden
ZELFREGULATIE

22%

26%

52%

10%

20%

70%

7%

15%

78%

Dankzij het filmpje
begreep ik beter waarom
we apart gingen oefenen
met de vaardigheid
Door het filmpje begreep
ik beter hoe ik de
vaardigheid precies kan
aanpakken
Het filmpje maakte goed
duidelijk wat we in de
lessen gingen leren
Door het filmpje snapte ik
het nut van de
vaardigheid

Gemiddelde 3.36, SD .53

Gemiddelde 3.58, SD .49

Gemiddelde 3.29, SD .48

oneens

neutraal

eens

oneens

Neutraal

eens

oneens

neutraal

eens

13%

35%

52%

7%

23%

70%

4%

52%

44%

17%

52%

30%

20%

13%

67%

22%

56%

22%

13%

35%

52%

10%

27%

63%

11%

41%

48%

13%

30%

57%

13%

33%

53%

11%

59%

30%

48

BIJLAGE 1B Resultaten van de vragenlijst over de opdrachten/stappenplannen (categorieën sterk oneens en
oneens zijn bij percentages samengevoegd tot oneens; categorieën sterk eens en eens tot eens)

DUIDELIJKHEID

De opdrachten waren
makkelijk te begrijpen
Ik kon de opdrachten
gemakkelijk uitvoeren
zonder extra hulp van de
docent
De opdrachten die we
deden vond ik onduidelijk
De opdrachten bevatten
veel moeilijke woorden
PLEZIER

Ik vond het prettig om
aan de opdrachten te
werken
Ik kon tijdens het werken
aan de opdrachten mijn
aandacht er goed bij
houden
Het werken aan de
opdrachten vond ik saai
Ik zou de volgende keer
graag weer met dit soort
opdrachten werken
ZELFREGULATIE

Door de opdrachten weet
ik beter hoe …
De opdrachten die we
deden hielpen me om de
vaardigheid uiteindelijk
zelfstandig te kunnen
doen
Door de opdrachten snap
ik beter wat ik moet doen
wanneer ik ….
Door de opdrachten weet
ik beter of ik op de goede
weg zit bij …

Onderzoeksvragen
formuleren (N = 23)

Verandering en continuïteit
beschrijven (N = 30)

Maatschappelijke
vraagstukken analyseren
(N=27)

Gemiddelde 3.60, SD .51

Gemiddelde 3.62, SD .64

Gemiddelde 2.96, SD .48

oneens

neutraal

eens

oneens

Neutraal

eens

oneens

neutraal

eens

13%

35%

61%

3%

27%

70%

7%

41%

63%

17%

39%

43%

7%

30%

63%

40%

30%

30%

52%

26%

22%

63%

30%

7%

37%

30%

33%

65%

35%

0%

60%

23%

17%

44%

26%

30%

Gemiddelde 2.84, SD .64

Gemiddelde 3.08, SD .52

Gemiddelde 2.93, SD .59

oneens

neutraal

eens

oneens

Neutraal

eens

oneens

neutraal

eens

30%

52%

17%

27%

30%

43%

30%

44%

26%

26%

39%

35%

16%

47%

37%

33%

48%

19%

17%

48%

34%

17%

57%

26%

26%

59%

15%

48%

35%

17%

13%

63%

23%

29%

52%

19%

Gemiddelde 3.28, SD .55

Gemiddelde 3.44, SD .49

Gemiddelde 3.19, SD .77

oneens

neutraal

eens

oneens

Neutraal

eens

oneens

neutraal

eens

26%

35%

39%

7%

40%

53%

18%

26%

56%

9%

50%

41%

13%

30%

57%

41%

26%

33%

17%

39%

44%

13%

47%

40%

18%

41%

41%

13%

52%

35%

7%

30%

63%

18%

37%

44%

49

BIJLAGE 1C Resultaten van de vragenlijst over de rubric (categorieën sterk oneens en oneens zijn bij de
percentages samengevoegd tot oneens; categorieën sterk eens en eens zijn samengevoegd tot eens)

DUIDELIJKHEID

Ik vond het makkelijk om
te werken met de rubric
De rubric was erg
duidelijk
Ik vond het lastig om in de
rubric te zien wat je nu
precies moet kunnen als ..
In de rubric stonden
dingen die ik niet goed
begreep
PLEZIER

Ik vond het interessant
om met de rubric te
werken
Ik zou liever niet nog een
keer met de rubric
werken
Het werken met de rubric
maakte de lessen
interessanter
Ik heb met plezier met de
rubric gewerkt
ZELFREGULATIE

Dankzij de rubric snap ik
beter wat ik bij … goed
doe en wat nog beter kan
Door de rubric begrijp ik
nu beter waar ik op kan
letten als …
Door de rubric kan ik nu
beter controleren of ik …
Door de rubric kan ik
opdrachten waar ik …
beter aanpakken

Onderzoeksvragen
formuleren (N = 23)

Verandering en continuïteit
beschrijven (N = 30)

Maatschappelijke
vraagstukken analyseren
(N=27)

Gemiddelde 3.23, SD .51

Gemiddelde 3.30, SD .59

Gemiddelde 2.20, SD .59

oneens

Neutraal

eens

oneens

neutraal

eens

oneens

neutraal

eens

9%

61%

30%

3%

57%

40%

81%

15%

4%

26%

57%

17%

23%

60%

17%

18%

22%

59%

26%

57%

17%

27%

57%

17%

15%

7%

78%

13%

35%

52%

3%

43%

53%

74%

19%

7%

Gemiddelde 2.79, SD .58

Gemiddelde 3.14, SD .40

Gemiddelde 2.50, SD .56

oneens

Neutraal

eens

oneens

neutraal

eens

oneens

neutraal

Eens

26%

39%

35%

10%

67%

23%

37%

41%

22%

17%

44%

39%

17%

73%

10%

22%

26%

52%

35%

44%

22%

7%

60%

33%

70%

22%

7%

35%

57%

9%

13%

73%

13%

63%

37%

0%

Gemiddelde 3.27, SD .51

Gemiddelde 3.33, SD .39

Gemiddelde 2.78, SD .72

oneens

neutraal

eens

oneens

Neutraal

eens

oneens

neutraal

Eens

17%

61%

22%

0%

67%

33%

26%

41%

33%

4%

65%

30%

3%

60%

37%

37%

48%

15%

17%

26%

56%

7%

50%

43%

44%

33%

22%

9%

56%

35%

3%

67%

30%

52%

30%

18%

50

