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‘Change in education depends on what teachers do and think
– it’s as simple and complex as that.’
Michael Fullan, The new meaning of educational change.
New York: Teachers’ College Press, , p. 



Mevrouw de Rector Magnificus,
Geachte leden van het curatorium,
Zeer gewaardeerde toehoorders,

In het denken over onderwijs staat het overdragen van kennis centraal. De
leraar en het lesmateriaal zijn daarbij lange tijd beschouwd als de meest fun-
damentele en sturende factoren in het primaire proces van lesgeven. Om die
reden is er in het onderwijsonderzoek altijd veel aandacht geweest voor de rol
van de leraar in relatie tot het verbeteren van instructiegedrag. De verschui-
ving van de aandacht voor de rol van docent en leermaterialen naar de leer-
processen die op het niveau van de leerling plaatsvinden, is eigenlijk van meer
recente datum. Pas in de jaren ’-’ begon in Nederland het denken in leer-
processen goed door te dringen tot onderzoek en onderwijs (vgl. Parreren,
). Wat betreft leertheorieën gaat het hier om een paradigmaverschuiving
van ‘behaviorisme’ naar ‘cognitivisme’. Van nadruk op instructie naar nadruk
op leerproces.

De verschuiving naar het denken in leerprocessen heeft er onder andere toe
geleid dat in het toenmalige advies van de Stuurgroep Profiel van de Tweede
Fase () het begrip ‘zelfstandig leren’ werd geïntroduceerd. Er zou in het
onderwijs van leerlingen een andere manier van denken en organiseren moe-
ten worden gevraagd: niet alleen aandacht hebben voor kennisverwerving,
maar ook voor het leren omgaan met informatie en de toepassing ervan
(praktische en sociale vaardigheden). In het onderwijs niet alleen aandacht
besteden aan leerstofoverdracht, maar ook aandacht voor het leerproces (het
proces van kennisverwerving door de leerling). De docent heeft daarbij de rol
van instructeur of kennisoverdrager, maar ook die van coach en begeleider. In
feite lag aan het studiehuis het pedagogisch-didactisch concept ten grondslag
dat een leerling leerstof meer zelfstandig tot zich neemt en verwerkt. In dat
kader kwam toentertijd ook de term ‘leren leren’ in zwang. Leerlingen moeten
leren hoe ze kennis kunnen verwerven en hoe ze vervolgens via zelfreflectie
kunnen nagaan of dat gelukt is (zie KNAW, ).

Het onderliggende construct van het studiehuis was grotendeels gebaseerd
op de cognitieve theorie van het constructivisme (Phillips, ) met als stam-
vaders Piaget en Vygotsky. Vaak wordt daarbij ook verwezen naar het sociaal





constructivisme van Mead en Dewey (vgl. Lagerweij & Lagerweij-Voogt,
). De grondgedachte van het constructivisme is dat een leerling be-
schouwd wordt als iemand die actief kennis en inzicht construeert in inter-
actie met zijn of haar omgeving. Tijdens het leerproces wordt nieuwe infor-
matie verwerkt op grond van reeds aanwezige kennis, en vervolgens vindt een
koppeling plaats tussen deze nieuwe informatie en de reeds aanwezige kennis.
Hierdoor ontstaat bij elke leerling een unieke, subjectieve representatie van de
werkelijkheid. Constructivisten zien leren ook wel als een synoniem van be-
tekenis geven aan een ervaring (vgl. Taylor, ). Het idee achter deze ma-
nier van actief leren, is dat leerlingen meer betrokken raken (‘involvement’)
en dat het leren daardoor meer plaatsvindt vanuit de eigen (intrinsieke) moti-
vatie (Ryan & Deci, ).

De bovengenoemde paradigmaverschuiving van instructie naar cognitie
heeft de complexiteit van het concept onderwijsleerproces enerzijds vergroot,
maar anderzijds ook aangescherpt en verhelderd. Het centrale onderwijsdoel
is nog steeds het overdragen van kennis, maar daarbij gaat het niet meer uit-
sluitend om de leraar en het lesmateriaal die bepalend zijn voor wat leerlingen
moeten doen. Leren is bovenal een actief proces waarbij leerlingen continu
kennisrepresentaties opbouwen op grond van individuele leerervaringen en
eigen interpretaties.

Het onderzoek dat in de afgelopen decennia is uitgevoerd vanuit leerpsy-
chologische theorieën heeft steeds meer inzichten opgeleverd over de wijze
waarop dergelijke cognitieve leerprocessen verlopen en welke factoren daarop
van invloed zijn (vgl. Boekaerts & Simons, ). Ook in de neuroweten-
schappen wordt steeds meer ontdekt over de werking van de netwerken in
onze hersenen met betrekking tot het leren (Jolles, ; Crone, ). Zo is
inmiddels bekend dat de hersenen gemiddeld genomen pas bij een leeftijd
tussen  en  jaar zijn uitontwikkeld en dat de inrichting en kwaliteit van
de leeromgeving daarop mede van grote invloed kunnen zijn (‘content shapes
the brain’).

Het studiehuis is verleden tijd, maar het onderliggende concept van het
cognitivisme is onderwijskundig erfgoed. In de onderwijspraktijk is het on-
dertussen vanzelfsprekend dat het verwerven van kennis en vaardigheden
mede afhankelijk is van de mentale processen die zich in de hoofden van leer-
lingen afspelen. Leren wordt niet langer beschouwd als een ‘passief, kennis-
absorberend en extern gestuurd proces’ (Lagerweij & Lagerweij-Voogt, ).
Het beeld van de leraar die kennis door een trechter in de hoofden van zijn
leerlingen giet, is verleden tijd, alhoewel deze beeldvorming in voorkomende
gevallen misschien nog wel treffend van toepassing kan zijn in specifieke on-
derwijspraktijken.
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Het uitgangspunt dat het werkzame bestanddeel van leren het actief con-
strueren van kennis en inzicht betreft, heeft ertoe geleid dat in het onderwijs
steeds meer nadruk is komen te liggen op de vraag op welke wijze het leer-
proces zo goed mogelijk kan worden ondersteund en begeleid. Voor de on-
derwijspraktijk is de verschuiving van behaviorisme naar cognitivisme te ver-
talen als de overgang van onderwijzen naar leren. Daarbij heeft het inzicht dat
elke lerende vanuit zijn eigen persoonlijke ervaring en interpretaties kennis
construeert ervoor gezorgd dat er steeds meer aandacht is gekomen voor de
onderlinge verschillen tussen leerlingen. In het verlengde daarvan is het af-
stemmen van de onderwijsleersituatie op de individuele onderwijsbehoeften
en ontwikkelingskansen van leerlingen inmiddels een centraal aandachtspunt
in de onderwijspraktijk en de lerarenopleidingen (vgl. Oostdam, ).

In deze rede ga ik nader in op belangrijke factoren die van invloed zijn op
onderwijsleerprocessen en hun opbrengsten. Daarbij gaat de aandacht in het
bijzonder uit naar de rol van de leraar. Centrale premisse is dat goed onder-
wijs ertoe doet en dat de toegevoegde waarde van de leraar groot kan zijn. Het
is overigens niet alleen volkswijsheid dat leraren het onderwijs kunnen maken
en breken, maar ook de conclusie uit wetenschappelijk onderzoek. Het den-
ken en doen van leraren en de kwaliteit van hun pedagogisch-didactisch han-
delen is doorslaggevend voor het realiseren van goed onderwijs (vgl. Hattie &
Timperley, ; MacKinsey & Company, ; Marzano, ; Slavin et al.,
, ; Mourshed, Chijioke & Barber, ). Hiermee wordt aangesloten
bij de bevinding uit een rapport van de Koninklijke Nederlandse Academie
voor Wetenschappen (KNAW, ) over het rekenonderwijs dat er binnen
didactieken vaak grotere verschillen bestaan in leerlingprestaties dan tussen
didactieken. De verklaring die daarvoor gegeven wordt, is dat de specifieke
uitwerking van een didactiek en de interactie tussen leraar en leerling kenne-
lijk een grotere rol spelen dan algemeen didactische principes – een inzicht
dat zelfs de troonrede van  heeft gehaald: ‘Het onderwijs is zo goed als
de leraar voor de klas.’

De laatste jaren wordt vanuit de overheid veel aandacht gegeven aan het
verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Daarbij wordt onder het adagi-
um van ‘beter presteren’ stevig ingezet op het verhogen van de cognitieve
leerprestaties van leerlingen. Het is echter de vraag of deze nadruk op beter
presteren ook leidt tot betere leraren en beter onderwijs. Mede op grond van
resultaten uit onderzoek zal ik beargumenteren dat het vigerende beleid,
waarbij sprake is van een sterke inzet op het verhogen van leerprestaties op
cognitieve maten, de centrale rol en positie van de leraar in het onderwijs
eerder ondermijnt en uitholt dan verstevigt en verbetert. Als we niet oppas-
sen, brengt het cognitief prestatiedenken, ondanks alle leerpsychologische in-
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zichten, het archaïsche beeld van de leraar die kennis via een trechter bij zijn
leerlingen naar binnen giet weer prominent in beeld.

Uiteindelijk zal dit niet leiden tot kwaliteitsverbetering van het onderwijs,
maar eerder tot verslechtering en inhoudelijke verschraling. Dat wil niet zeg-
gen dat er geen normen of eisen gesteld mogen worden aan leerprestaties. Het
wil ook niet zeggen dat er niets meer valt te verbeteren aan de huidige onder-
wijspraktijk. Zoals ik zal aangeven, zijn er in dat opzicht nog genoeg zorgen
voor onze juffen en meesters. Het impliceert wel een perspectiefwisseling in
het kijken naar de kwaliteit van het onderwijs en thema’s voor onderzoek.
Kwalitatief goed onderwijs laat zich niet afdwingen door van bovenaf almaar
hogere eisen te stellen aan cognitief presteren. Alleen maar roepen dat het
beter moet, leidt niet tot beter onderwijs.

Goed onderwijs vereist gemotiveerde en professionele leraren die oog heb-
ben voor individuele verschillen tussen leerlingen, in staat zijn tot kritische
reflectie op hun handelen en bereid zijn het eigen onderwijs continu aan te
passen en te verbeteren. Onderwijsverbetering en -innovatie kunnen alleen
plaatsvinden met inhoudelijk betrokken leraren. Het is daarom van groot be-
lang dat onze juffen en meesters niet uitsluitend worden afgerekend op cogni-
tieve prestatiemetingen, maar vooral worden gestimuleerd en ondersteund in
het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijsleerproces in relatie tot hun
pedagogisch en vakdidactisch handelen.

Onderwijsleerprocessen en hun opbrengsten

Een eerste vraag die opkomt wanneer we het hebben over de rol van de leraar
in relatie tot onderwijskwaliteit betreft de samenhang tussen onderwijsleer-
processen en leeropbrengsten. Vanuit het hiervoor geschetste concept van
het onderwijsleerproces mag het duidelijk zijn dat wat leerlingen tijdens hun
opleiding opdoen aan kennis en vaardigheden door zeer uiteenlopende facto-
ren wordt bepaald. Samenvattend bespreek ik enkele belangrijke factoren die
van invloed zijn op het onderwijsleerproces en waarmee rekening moet wor-
den gehouden in de lespraktijk en de lerarenopleidingen. Het betreft factoren
die in diverse onderzoeken keer op keer zijn geïdentificeerd en waarvoor de
nodige bewijsvoering voorhanden is dat ze de leerprestaties positief beïnvloe-
den (vgl. Marzano, ; Hattie, , ). Uitgaande van het bio-ecologi-
sche model van Bronfenbrenner en Morris () zijn in relatie tot het onder-
wijsleerproces globaal drie categorieën te onderscheiden met determinanten
van leeropbrengsten. Het gaat dan om omgevings- en achtergrondkenmer-
ken, individuele attributen, en de leeromgeving op school.
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In de eerste plaats is bekend dat schoolse prestaties in hoge mate correleren
met diverse omgevings- en achtergrondkenmerken van leerlingen. Zo is de so-
ciaaleconomische status van het thuismilieu in relatie tot het opleidingsniveau
van ouders zeer bepalend voor de prestaties van leerlingen op school. Ook een
positieve attitude en perceptie van de ouders tegenover de school en de wijze
waarop zij het werk dat verricht moet worden voor school stimuleren en mo-
tiveren, is bevorderlijk voor de ontwikkeling en leerprestaties van leerlingen
(vgl. Epstein, ; Blok et al., ; Oostdam & Hooge, ). En in relatie
tot een specifiek aspect als taalontwikkeling is het bijvoorbeeld van invloed
welk taalaanbod leerlingen thuis krijgen. Het kan dan gaan om de hoeveel-
heid woorden en de complexiteit van de zinnen die leerlingen thuis horen of
de aandacht die er is voor lezen (vgl. Hoff, ).

In velerlei onderzoek is eveneens de samenhang aangetoond tussen leer-
prestaties en individuele attributen. Metingen van schoolse vaardigheden bin-
nen het cognitieve domein hangen bijvoorbeeld sterk samen met scores op
algemene intelligentietests (vgl. Neisser et al., ). Een andere belangrijke
factor is motivatie (vgl. Veen & Peetsma, ; Peetsma & Veen, ). Leer-
lingen die om welke reden dan ook niet gemotiveerd zijn voor school, zullen
niet snel tot leren komen. In de ‘self-determination’-theorie (Ryan & Deci,
) wordt het onderscheid gemaakt tussen intrinsieke en extrinsieke moti-
vatie. Leerlingen die intrinsiek gemotiveerd zijn, voeren een leeractiviteit uit
omdat ze deze leuk, interessant en waardevol vinden. In geval van extrinsieke
motivatie voeren leerlingen een bepaalde leeractiviteit uit omdat ze er iets
voor terugkrijgen in de vorm van een onmiddellijke beloning (een goed cijfer)
of een toekomstige beloning (het behalen van een diploma).

In verschillende motivatietheorieën is inmiddels ook aandacht voor nega-
tieve motivatie of amotivatie (vgl. Skinner et al., ), wat kan worden aan-
geduid als de afwezigheid van een intentie tot handelen. Amotivatie kan
voortkomen uit een gebrek aan waardering voor een activiteit, een gevoel van
incompetentie of uit het idee dat de activiteit niets oplevert wat van belang is.
In recent eigen onderzoek is gekeken naar de invloed van motivatie en amoti-
vatie op de leesvaardigheid van vmbo-leerlingen (Steensel, Oostdam & Gelde-
ren, ). Daaruit kwam onder andere naar voren dat amotivatie inderdaad
theoretisch te onderscheiden is van positieve motivatie en dat daarmee extra
verschillen in leesvaardigheid zijn te verklaren tussen leerlingen, bovenop de
verschillen die al werden verklaard door positieve motivatie. De uitkomsten
bevestigen bevindingen uit eerder onderzoek (Coddington, ; Guthrie,
Coddington & Wigfield, ) dat een leerling die het niet eens is met een
stelling als ‘Ik vind lezen leuk’ het niet per se eens hoeft te zijn met een stel-
ling als ‘Ik haat lezen’. Anders gezegd: lezen niet leuk vinden, is nog iets an-
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ders dan lezen haten. Mede op grond van deze inzichten met betrekking tot
positieve en negatieve motivatie wordt gekeken naar onderwijsmodellen die
de leesmotivatie en leesvaardigheid bevorderen en de negatieve motivatie zo-
veel mogelijk reduceren (Guthrie, McRea & Klauda, ; Guthrie, Mason-
Singh & Coddington, ).

Naast bovengenoemde factoren is ook de leeromgeving op school van in-
vloed op de prestaties van leerlingen. In het vele (internationale) onderzoek
dat is verricht naar school- en leraareffectiviteit zijn verschillende factoren
geïdentificeerd die een positief effect hebben op de prestaties van leerlingen
(vgl. Walberg & Haertel, ; Creemers, ; Scheerens & Bosker, ;
Scheerens et al., ; Marzano, ). Steeds wordt in dergelijk onderzoek
gezocht naar verbanden tussen onderwijsvariabelen en leerlingprestaties,
waarbij wordt gecontroleerd op uiteenlopende achtergrondkenmerken. Hoe-
wel de als effectief geïdentificeerde factoren in de diverse studies soms op uit-
eenlopende wijze worden geoperationaliseerd, zijn globaal drie clusters te on-
derscheiden (vgl. Oostdam, ).

Een eerste cluster kan worden aangeduid met de noemer resultaatgericht-
heid. Het gaat dan om het stellen van duidelijke leerdoelen, het hebben van
hoge verwachtingen en het goed monitoren van leervorderingen. Duidelijke
leerdoelen en het goed monitoren van leervorderingen dragen ertoe bij dat
het onderwijs in de verschillende leerjaren goed op elkaar wordt afgestemd,
hetgeen uiteindelijk leidt tot een sterke samenhang binnen lerarenteams om-
dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gecreëerd (vgl. Schmo-
ker, ). Hoge verwachtingen hebben ten aanzien van leerlingprestaties ver-
onderstelt een actieve en positieve houding van leraren, erop gericht om er uit
te halen wat erin zit (vgl. Essink, ).

Een tweede cluster betreft het onderwijsleerklimaat. Het realiseren van een
veilig, ordelijk en stimulerend schoolklimaat is een belangrijke – hoewel niet
voldoende – voorwaarde voor het realiseren van goede leerprestaties (vgl. Es-
sink, ; Marzano, ; Scheerens, ). Daarnaast is de kwaliteit van de
interactie tussen leraar en leerling van belang (Roorda et al., ). Het gaat
dan om het effect van affectieve en motivationele aspecten in de onderlinge
interactie tussen leraar en leerling(en). Met name een persoonsgerichte bena-
dering van leerlingen, waarbij de leraar zijn vertrouwen uitspreekt in wat een
leerling kan en deze aanmoedigt en stimuleert, draagt bij aan het welbevinden
van leerlingen en het behalen van optimale leerprestaties (vgl. Wubbels &
Brekelmans, ; Jennings & Greenberg, ; Mainhard et al., ). Overi-
gens laat een recente reviewstudie zien dat een goede onderlinge interactie
tussen leraar en leerling ook een positief effect heeft op het gevoel van wel-
bevinden van leraren zelf (Spilt, Koomen & Thijs, ).
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Een derde cluster laat zich samenvatten als het verzorgen van gestructu-
reerd onderwijs. Het gaat dan om zaken als doelgericht en planmatig werken,
het bieden van een uitdagende leeromgeving en het geven van passende on-
dersteuning en feedback, afgestemd op de individuele leerbehoeften van leer-
lingen. Doelgericht en planmatig werken worden vaak opgevat als indicatoren
van een goed klassenmanagement waardoor de efficiënte leertijd toeneemt.
Onder een uitdagende leeromgeving wordt over het algemeen een leeromge-
ving verstaan waarin duidelijke instructies worden gegeven en betekenisvolle
opdrachten worden aangeboden die leerlingen uitdagen en stimuleren tot ac-
tief leren, zelfregulatie, reflectie en zelfevaluatie (vgl. Collins, Brown & New-
man, ; Simons, Linden & Duffy, ; Marzano & Miedema, ).

Toegevoegde waarde van de school

Gezien het hieraan voorafgaande is een tweede belangrijke vraag wat de mate
is waarin de verschillende determinanten van het onderwijsleerproces de leer-
lingprestaties beïnvloeden. Het gaat hier om een lastige kwestie met veel
methodologische valkuilen. Met betrekking tot het percentage verklaarde va-
riantie, dat aangeeft hoe goed bepaalde variabelen de leerlingprestaties voor-
spellen, worden in diverse publicaties uiteenlopende getallen genoemd. Wan-
neer we ons baseren op grootschalige internationale reviewstudies (vgl.
Marzano, ; Hattie, ), dan verklaren schoolse factoren gemiddeld ge-
nomen ongeveer  tot maximaal % van de variantie van leerlingscores. Dit
komt overeen met de bevindingen uit Nederlandstalig onderzoek. Van de
Grift () concludeert op grond van nationaal onderzoek dat leraren met
hun onderwijs ongeveer % van de verschillen in prestaties van leerlingen
kunnen beïnvloeden.

Maar wat zegt een percentage verklaarde variantie eigenlijk? Het toont in
het kader van onderzoek naar schooleffectiviteit aan dat verschillen tussen
leerlingen in hoge mate bepaald worden door buitenschoolse factoren waarop
de leraar relatief weinig invloed kan uitoefenen. Het geeft ook aan dat wat er
door leerlingen geleerd wordt niet in alle opzichten een directe uitkomst is
van het onderwijsleerproces op school – vanuit de theorie van het cogniti-
visme bezien geen opmerkelijke inzichten. Leerlingen komen immers met di-
verse persoonskenmerken, uiteenlopende beheersingsniveaus en verschil-
lende sociaaleconomische en etnische achtergronden de school binnen.

Wel zou een gering aandeel verklaarde variantie vanuit schoolse factoren
ten onrechte de suggestie kunnen wekken dat de school of de leraar er maar
weinig toe doen. Dat is zeker niet het geval. Een percentage van % ver-
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klaarde variantie is wellicht niet heel groot, maar ook niet heel klein. Boven-
dien moet worden benadrukt dat de uitkomsten van de genoemde onderzoe-
ken naar school- en leraareffectiviteit uitsluitend gerelateerd zijn aan ‘harde’
cognitieve prestatiematen en niet aan allerlei lastig meetbare ontwikkelings-
en vormingsdoelen die eveneens centraal staan in het onderwijs. Wat ik hier-
mee wil zeggen, is dat de invloed van bepaalde factoren feitelijk maar in zeer
geringe mate een getrouw beeld geeft van de toegevoegde waarde van een
school.

Een school is een bijzonder complexe organisatie en de invloed daarvan op
de ontwikkeling en vorming van leerlingen laat zich niet gemakkelijk bepalen.
Tot op heden is er nog geen onderzoek uitgevoerd waarin alle belangrijke
schoolse en buitenschoolse factoren tegelijk zijn betrokken om de toege-
voegde waarde van scholen te bepalen. Wel zijn er onderzoeken gedaan waar-
in een deel van de genoemde factoren is meegenomen. De bekendste repre-
sentant van dergelijk onderzoek vormen de lijsten van schoolprestaties voor
het primair en voortgezet onderwijs zoals opgesteld door Jaap Dronkers. Zijn
aanpak bij het opstellen van de scholenlijsten is in beginsel gebaseerd op de
methodiek van regressieanalyse, waarmee wordt nagegaan welke verschillen
er tussen scholen resteren op eindtoetsen wanneer er gecorrigeerd wordt
voor specifieke verschillen in achtergrondkenmerken van leerlingen en de
samenstelling van de schoolpopulatie. De uitkomst is een onderlinge verge-
lijking van scholen op basis van hun gecorrigeerde eindscores, op grond
waarvan wordt vastgesteld of een school een voldoende of onvoldoende eind-
niveau weet te realiseren als indicator van toegevoegde waarde.

Uit de nationale lijsten van schoolprestaties blijkt dat de verschillen tussen
scholen in toegevoegde waarde, zoals in dat kader is gedefinieerd, soms be-
hoorlijk kunnen uiteenlopen. Ook onderzoek van de Inspectie laat zien dat de
verschillen tussen scholen groot kunnen zijn (vgl. Inspectie van het Onder-
wijs, , , b, c). In onderzoek naar de behaalde scores op de
Eindtoets Basisonderwijs zijn scholen, op grond van het aantal aanwezige ge-
wichtenleerlingen, onderverdeeld in een zevental schoolgroepen (van scholen
met % leerlingen zonder gewicht tot scholen met meer dan % gewogen
leerlingen). Zoals verwacht, scoorden scholen met veel gewogen leerlingen
gemiddeld lager dan scholen met weinig gewogen leerlingen. Tegelijkertijd
bleek er sprake te zijn van een grote spreiding tussen scholen binnen een
schoolgroep – een verschil van soms meer dan % goede antwoorden. Bo-
vendien was er ook sprake van een grote overlap tussen schoolgroepen. Som-
mige scholen met relatief veel gewogen leerlingen scoorden gemiddeld hoger
dan scholen met minder gewogen leerlingen (Inspectie van het Onderwijs,
b, ).
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Op grond van het bovenstaande is het zeer plausibel dat goed onderwijs er
wel degelijk toe kan doen. Er is de nodige evidentie dat de onderlinge ver-
schillen tussen scholen groot kunnen zijn, ongeacht de invloed van buiten-
schoolse variabelen en de samenstelling van de schoolpopulatie. Gerichte in-
terventies op schoolniveau kunnen dus een positieve bijdrage leveren aan de
verbetering of innovatie van het onderwijs, al is de invloed van persoonlijke
attributen en de buitenschoolse context soms onverminderd groot. Het is
daarom van groot belang dergelijke onderwijsverbeteringen of innovaties te
stimuleren en zo nodig te faciliteren.

Kwaliteit van onderwijs en de rol van de leraar

Wanneer goed onderwijs een verschil kan uitmaken en leraren daarbij een
doorslaggevende rol kunnen vervullen, is een voor de hand liggende vervolg-
vraag in hoeverre leraren hun professionele ruimte ook volledig benutten om
goed onderwijs te verzorgen. Zoals hiervoor is aangeven, wordt er de laatste
jaren vanuit de overheid stevig aangestuurd op verbetering van het onderwijs
en het verhogen van de leerprestaties. Sinds het rapport van de commissie-
Dijsselbloem () staan met name de beheersingniveaus met betrekking tot
taal en rekenen/wiskunde prominent op de kwaliteitsagenda en gaat daar de
meeste aandacht naar uit.

Het stellen van duidelijke leerdoelen voor de verschillende fasen van het
onderwijs heeft uiteindelijk zijn beslag gekregen in het rapport van de com-
missie-Meijerink (Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen,
). In dat rapport worden zogeheten ‘referentieniveaus’ geformuleerd die
aangeven wat leerlingen precies moeten kennen en kunnen op een aantal
overgangsmomenten tussen schooltypen. De referentieniveaus – al ruim
daarvoor geïntroduceerd door de Onderwijsraad () onder de aanduiding
‘leerstandaarden’ – maken aan scholen en leraren duidelijk waar ze naartoe
moeten werken in hun onderwijs. Referentieniveaus zijn feitelijk niets anders
dan vastgelegde beheersingsniveaus. Het opstellen van dergelijke referentie-
niveaus zou vooral zwakke scholen moeten stimuleren meer aandacht te be-
steden aan hun onderwijskwaliteit in relatie tot de leeropbrengsten.

Een belangrijke vraag bij dit soort maatregelen die passen binnen het ada-
gium van de actieplannen voor beter presteren (vgl. Ministerie van OC&W,
a/b) is natuurlijk of ze de kwaliteit van het onderwijs daadwerkelijk ver-
hogen. Terecht is al de vraag opgeworpen of de gestelde referentieniveaus
moeten gelden voor alle scholen, ongeacht het aantal achterstandsleerlingen
(vgl. Blok, ). Scholen met veel van dergelijke leerlingen worden daarmee
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voor een onmogelijke opgave gesteld, hetgeen alleen maar frustratie zal ople-
veren. Scholen daarentegen met weinig achterstandsleerlingen krijgen er ook
niet echt een impuls door om hun kwaliteit te verbeteren, want de gestelde
niveaus worden toch wel gehaald.

Ondanks het vastleggen van communale referentieniveaus zal op schoolni-
veau differentiatie moeten plaatsvinden naar instructie- en leertijden. Niet
elke leerling kan vastgelegde leerdoelen binnen dezelfde tijd bereiken. Als de
eerdergenoemde paradigmaverschuiving van behaviorisme naar cognitivisme
– van onderwijzen naar leren – iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat
er grote onderlinge verschillen tussen leerlingen bestaan en dat in het onder-
wijs meer maatwerk moet worden geleverd om de onderwijssituatie beter af te
stemmen op de individuele behoeften en ontwikkelingskansen van leerlingen.
Omgaan met verschillen is uitgaan van verschillen (Oostdam, ). Om te
zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen de voor hen haalbare referentieniveaus
bereiken, moeten scholen hun instructie- en leertijden variëren afhankelijk
van de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen. Wie dat uitgangspunt
niet onderschrijft, moet accepteren dat bij gelijke onderwijstijd voor alle leer-
lingen de leeropbrengsten per leerling aanzienlijk kunnen verschillen. Onder-
wijs met gelijke onderwijstijd voor alle leerlingen, ongeacht hun verschillende
onderwijsbehoeften, komt feitelijk neer op gelijke kansen op ongelijke leer-
resultaten (vgl. Blok, ; Oostdam, ).

Zoals hiervoor is betoogd, is de leraar een alles bepalende factor in het on-
derwijs en kan de toegevoegde waarde van goed onderwijs groot zijn. Hoewel
er al veel bekend is over aspecten van de leeromgeving die invloed hebben op
de prestaties van leerlingen, zijn er ten aanzien van het pedagogisch-didac-
tisch handelen van leraren en het kunnen omgaan met verschillen tussen leer-
lingen minder gegevens bekend uit onderzoek naar school- en leraareffectivi-
teit.

In recent onderzoek (Grift, ) is door middel van observaties gekeken
naar de ontwikkeling van beroepsvaardigheden van leraren in het basisonder-
wijs. Doel van het onderzoek was het construeren van een maatverdeling –
een soort meetlint – voor het pedagogisch-didactisch handelen. De maatver-
deling loopt op van vaardigheden van een lagere orde, zoals het zorgen voor
een ontspannen sfeer, naar vaardigheden van een hogere orde, zoals het af-
stemmen van instructie en verwerking van leerstof op de verschillen tussen de
leerlingen. Onderzoeksresultaten laten zien dat leraren die op een hoger in-
terventieniveau werken hun leerlingen beter bij de les kunnen houden en ook
meer leerwinst weten te realiseren (Grift & Lam, ; Grift, , ).

Ook in het recentelijk verschenen Onderwijsverslag van de Inspectie van
het Onderwijs () zijn gegevens terug te vinden over de kwaliteit van het
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didactisch handelen van leraren. Daaruit blijkt dat de meeste leraren in het
primair en voortgezet onderwijs de benodigde basisvaardigheden voldoende
beheersen. Dan gaat het om het geven van een duidelijke uitleg, het realiseren
van een taakgerichte werksfeer en het actief betrekken van leerlingen bij de
les. Een behoorlijk deel van de leraren in zowel het primair als voortgezet
onderwijs heeft er echter moeite mee hun lessen goed af te stemmen op de
verschillen tussen leerlingen. Dan gaat het bijvoorbeeld om complexe vaar-
digheden als het hanteren van gedifferentieerde instructie, het variëren van
werkvormen, het geven van adequate ondersteuning en feedback, of het af-
stemmen van de onderwijstijd op verschillen in ontwikkeling tussen leerlin-
gen. Opvallend is daarbij dat er gemiddeld genomen geen grote verschillen
zijn tussen leraren in het primair en voortgezet onderwijs qua beheersing van
de belangrijkste vaardigheden. Eveneens opvallend is het gegeven dat er bin-
nen het voortgezet onderwijs een grote variatie bestaat tussen de verschillende
schooltypen. Het aantal leraren dat alle gemeten basisvaardigheden en com-
plexe vaardigheden in voldoende mate beheerst, is procentueel het hoogst bij
het praktijkonderwijs (%) en de beroepsgerichte leerwegen in het vmbo
(%), en het laagst bij de gemengde leerweg (%) en havo/vwo (-%).

Het werken op hogere interventieniveaus, gericht op het realiseren van
maatwerk in het onderwijs, is zeker geen eenvoudige opgave. Onderzoek heeft
aangetoond dat de mate waarin onderwijs als adaptief of gedifferentieerd kan
worden bestempeld over het algemeen beperkt is en ook niet altijd leidt tot de
beoogde effecten. Naast kennis en vaardigheden van leraren spelen namelijk
diverse contextfactoren een belangrijke rol, zoals de groepssamenstelling en
het gebruikte lesmateriaal (vgl. Blok & Breetvelt, ; Reezigt, Houtveen &
Grift, ; Smeets & Poulisse, ; Blok, ). Vooral voor beginnende en
onervaren leraren is het pedagogisch-didactisch handelen op een hoog inter-
ventieniveau vaak een groot probleem. Het is daarbij een illusie te veronder-
stellen dat het aanleren van dergelijke hogere-ordevaardigheden volledig ge-
realiseerd kan worden binnen de kaders van de opleiding. Uit diverse
onderzoeken is gebleken dat beginnende leraren gedurende de eerste jaren
dat ze lesgeven verschillende stadia doorlopen voordat ze een goed beeld heb-
ben van de eisen die het beroep aan hen stelt (vgl. Fuller & Brown, ;
Veenman, ; Huberman, Thompson & Weiland, ; Darling-Hammond
& Bransford, ; Day et al., , ). Centrale knelpunten waar pas
afgestudeerden tegenaan lopen, zijn gevoelens van onzekerheid ten aanzien
van ordehandhaving, het evalueren van leeropbrengsten, het omgaan met ver-
schillen tussen leerlingen en het onderhouden van contacten met ouders. Pas
na één tot twee jaar onderwijservaring hebben de meeste leraren een zodanig
kennis- en vaardigheidsniveau bereikt dat ze zicht hebben op verschillen tus-
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sen leerlingen en adequaat kunnen inspelen op de onderliggende leerproces-
sen. Zorg dragen voor een effectieve professionele ontwikkeling van begin-
nende leraren is om die reden van groot belang (vgl. Veen et al., ).

Hoewel veel leraren de vrijheid die zij in de klas hebben hogelijk waarderen
(eigen baas), zorgt deze vrijheid er tegelijkertijd voor dat het beroep een tame-
lijk individuele en eenzame aangelegenheid is. Stevens () heeft dit wel
aangeduid als de ‘ontmenselijking’ van het beroep. Mede om die reden is het
belangrijk om beginnende leraren goed te laten begeleiden door ervaren colle-
ga’s of (interne) begeleiders, om ze ruimte te geven voor verdere professiona-
lisering en te voorkomen dat ze het beroep na de eerste ‘onderdompeling’
verlaten (vgl. Ministerie van OC&W, ). De trajecten rond opleiden in de
school geven daar al vorm aan. Scholen voor basisonderwijs, voortgezet on-
derwijs en middelbaar beroepsonderwijs leiden studenten op in nauwe sa-
menwerking met de lerarenopleiding. Hierdoor wordt de afstand tussen op-
leiding en school kleiner en vindt er een goede wisselwerking plaats tussen
theorie en praktijk, waardoor de opleiding aantrekkelijker wordt voor studen-
ten. Daarnaast zouden de opleidingen meer faciliteiten moeten krijgen om –
al dan niet in samenwerking met schoolbesturen – inductietrajecten te kun-
nen opzetten in de vorm van bijvoorbeeld terugkomdagen, ‘coaching-on-the-
job’, intervisiebijeenkomsten of periodieke consultaties (vgl. Oostdam, ;
OECD, ; Grift, Wal & Torenbeek, ; Ministerie van OC&W, ). Met
name het krijgen van goede feedback en coaching van naaste collega’s met
ervaring kan een positief effect hebben op de ontwikkeling van leraren, waar-
door ze sneller de fase bereiken waarin ze op het hoogste bekwaamheidsni-
veau functioneren.

Het is eveneens van groot belang dat leraren een kritische houding ontwik-
kelen ten opzichte van hun eigen onderwijs en bereid zijn zich steeds te blij-
ven ontwikkelen en te verbeteren (vgl. Frost, ; Zwart, Veen & Meirink,
; Admiraal, ). In de opleidingen is het uitvoeren van praktijkgericht
onderzoek daartoe een goed middel. Bij dergelijk onderzoek komt een wissel-
werking tot stand tussen theorie en praktijk met als doel studenten inzicht te
laten verwerven in het eigen handelen en de onderwijspraktijk (vgl. Griffioen,
). Voor leraren die reeds werkzaam zijn, kan dat waarschijnlijk het beste
gerealiseerd worden binnen een school die te karakteriseren is als een lerende
organisatie van professionals (‘community of practice’). De academische op-
leidingsscholen zijn daarvan een voorbeeld. Binnen zo’n organisatie is sprake
van gezamenlijk onderzoeken en leren. Leraren doen nieuwe kennis en vaar-
digheden op door praktische vraagstukken waar ze in hun onderwijspraktijk
tegenaan lopen aan elkaar voor te leggen en er gezamenlijk oplossingen voor
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te bedenken (vgl. Bolhuis ; Kwakman, ; Tillema & Westhuizen,
, Snoek & Moens, ; Zwart, Veen & Meirink, ).

Peiling van het onderwijsniveau

Zijn er naar aanleiding van de verschillende kanttekeningen die geplaatst
kunnen worden bij het pedagogisch-didactisch handelen van leraren indica-
ties dat het slecht gaat met het onderwijs? Wanneer gekeken wordt naar de
kwaliteit van het Nederlandse onderwijs vanuit het perspectief van cognitieve
leeropbrengsten, dan moet die vraag ontkennend worden beantwoord. De
uitkomsten van internationale onderzoeken zoals ‘Programme for Internatio-
nal Student Assessment’ (PISA), ‘Progress in International Reading Literacy
Study’ (PIRLS) en ‘Trends in International Mathematics and Science Study’
(TIMSS) laten zien dat de scores van de Nederlandse leerlingen gemiddeld op
een ruim voldoende niveau liggen. Binnen Europa moet Nederland alleen
Finland laten voorgaan, en ook op de mondiale ranglijsten eindigt Nederland
steevast in de hoogste regionen. Nederland zit zelfs in de top drie van landen
waar alle leerlingen, ook de zwak presterende, het basisniveau halen (vgl.
Meelissen et al., ). Zo behaalt % van de Nederlandse leerlingen in groep
zes het basisniveau voor rekenen en natuurwetenschap (‘science’), en voor
leesvaardigheid geldt dit zelfs voor alle leerlingen – een unieke prestatie ver-
geleken met andere deelnemende landen.

Hoewel in de pers vaak sterk de nadruk wordt gelegd op teruglopende leer-
prestaties, gaat het te ver om te stellen dat er sprake is van een duidelijke
achteruitgang (vgl. Scheerens, Ruyten & Ravens, ). Des te opvallender is
daarentegen de constatering dat men evenmin kan spreken van vooruitgang.
Een vergelijking van de resultaten van internationale peilingen over de jaren
heen levert een stabiel beeld op van de kwaliteit van het onderwijs. Ook de
uitkomsten van de nationale Periodieke Peilingen van het Onderwijs Niveau
(PPON) over de afgelopen twintig jaar bevestigen een dergelijke stabilisering
(Van der Schoot, ). Wel zijn er over de jaren heen soms positieve of
negatieve verschuivingen waarneembaar binnen een bepaald domein, zoals
rekenen/wiskunde (Scheltens, Hemker & Vermeulen, ). Daarnaast is het
opvallend dat de spreidingen van de toetsscores in Nederland over het alge-
meen relatief klein zijn. Er zijn dus weinig zwakke, maar ook weinig excel-
lente leerlingen – een bevinding die wordt bevestigd door de uitkomst van
internationale peilingen. Uit de resultaten van TIMSS en PIRLS blijkt dat
slechts tussen de  tot % van de leerlingen in groep zes het hoogste niveau
voor de verschillende vakgebieden haalt (Meelissen et al., ).
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Het onderwijsverslag van de Inspectie voor het Onderwijs () schetst
evenmin een negatief beeld van de kwaliteit van het onderwijs, maar maakt
wel duidelijk dat de nodige verbeterpunten zijn aan te wijzen. Het aantal
zwakke scholen daalt wellicht, maar het percentage scholen dat voldoet aan
alle normindicatoren is nog steeds laag. Van de basisscholen heeft % alle
normindicatoren op orde en van het voortgezet onderwijs slechts %. Bo-
vendien is op de meeste scholen de basiskwaliteit wel gegarandeerd, maar
stagneert de kwaliteitsverbetering. De Inspectie constateert feitelijk eveneens
een stabiel beeld met betrekking tot het realiseren van een basiskwaliteit,
maar stelt tegelijkertijd dat dit voor scholen geen einddoel mag zijn. Vooral
op het gebied van het pedagogisch-didactisch handelen van leraren is ruimte
voor verbetering, waarbij het gaat om de hiervoor besproken meer complexe
vaardigheden, zoals het bieden van maatwerk: het afstemmen van de onder-
wijsleersituatie op verschillen tussen leerlingen. Het is een van de grote aan-
dachtspunten voor de onderwijspraktijk om daarin een kwaliteitsslag te ma-
ken, en ook voor opleidingen en onderwijsonderzoek ligt hier een zorgtaak.
Opleidingen moeten de toekomstige leraren beter toerusten en vanuit het on-
derzoek moeten inzichten en handvatten worden aangereikt voor de vaak
complexe problemen waarmee leraren in hun lespraktijk geconfronteerd wor-
den (vgl. Ministerie van OC&W, ).

Hoewel al snel met geheven vinger naar de juf of mees wordt gewezen, is
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs niet een taak van scholen en/of
opleidingen alleen. Ook de overheid heeft een zorgplicht in dezen. Van over-
heidswege gestelde criteria ten aanzien van bijvoorbeeld instroomniveaus van
studenten, beschikbare financiële middelen en gestelde eisen aan onderwijs-
kwaliteit en leeropbrengsten zijn immers in sterke mate sturend en leidend bij
opleidingen en in de onderwijspraktijk.

Vanuit de overheid en de Inspectie voor het Onderwijs wordt in toene-
mende mate de nadruk gelegd op het verhogen van de leerprestaties voor
kernvakken als Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde. Daarmee lijkt de
vraag wat goed onderwijs is zich steeds meer toe te spitsen op de vraag of het
onderwijsleerproces efficiënt en effectief verloopt (vgl. Biesta, ; Onder-
wijsraad, ). De laatste jaren zijn er diverse publicaties verschenen met
adviezen om hogere leerprestaties in het onderwijs te bereiken (vgl. Onder-
wijsraad, ) en zijn er diverse actieplannen verschenen met veelzeggende
titels als ‘Basis voor beter presteren’ of gewoon kortweg ‘Beter Presteren’ (Mi-
nisterie van OC&W, a/b). Algemeen doel is het verbeteren van de kwali-
teit van het onderwijs, maar het accent ligt overduidelijk op het verhogen van
toetsscores. Het realiseren van hogere leeropbrengsten is daarmee een cen-
traal criterium geworden voor onderwijskwaliteit. Deze visie sluit aan bij het
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gedachtegoed van de zogeheten ‘accountability’: programma’s die zijn opgezet
in de Verenigde Staten naar aanleiding van de ‘No Child Left Behind Act’
(Schraw, ). Deze wet verplicht Amerikaanse staten jaarlijks een toetspro-
gramma af te nemen bij leerlingen in grade drie t/m acht. Deze verplichte
toetsing moet leiden tot een hoger onderwijspeil, onder andere doordat leer-
lingen en scholen die onder de maat presteren zo gesignaleerd kunnen wor-
den. Om scholen in beweging te krijgen, worden zelfs sancties verbonden aan
negatieve uitkomsten. Hargreaves en Shirley () bestempelen deze ont-
wikkelingsfase in het onderwijsbeleid als een periode met extreme aandacht
voor onderlinge vergelijking van scholen vanuit een autocratische overheid
die veel waarde hecht aan ‘evidence based’ onderwijs en van bovenaf opge-
legde leerdoelen.

In wankel evenwicht

Op zichzelf is het gegeven dat de overheid aan scholen eisen stelt en verant-
woording vraagt wat betreft opbrengsten begrijpelijk. Binnen de rijksbegro-
ting wordt jaarlijks een fors bedrag uitgegeven aan onderwijs, en het is der-
halve legitiem om te bepalen of al die investeringen uiteindelijk resulteren in
kwalitatief goed onderwijs. Om die reden is het ook zeer verdedigbaar om op
gezette tijden (inter)nationale peilingen van het onderwijsniveau uit te voe-
ren. Ook maatregelen om scholen te stimuleren met een kritisch oog te kijken
naar de leeropbrengsten die ze gerealiseerd hebben, kan een adequaat middel
zijn om schooldirecties, leraren, interne begeleiders en zorgcoördinatoren be-
wuster en doelgerichter te laten kijken naar de eigen onderwijspraktijk (vgl.
Blok, Sleegers & Karsten, ). Zo kan een intensiever en effectiever gebruik
van toetsgegevens uit een leerlingvolgsysteem ertoe leiden dat er beter en
planmatiger gewerkt wordt aan de ontwikkeling van individuele leerlingen.
Dergelijk opbrengstgericht werken (‘data driven teaching’) wordt op veel
scholen inmiddels ook steeds meer beschouwd als een effectief middel voor
het verbeteren of aanpassen van het eigen onderwijs en het verbeteren van
leeropbrengsten (vgl. Ledoux, Blok & Boogaard, ; Inspectie van het On-
derwijs, ).

Het is echter de vraag of het vigerende onderwijsbeleid waarin nadrukkelijk
wordt gestreefd naar een algemene cognitieve prestatieverbetering uiteindelijk
resulteert in kwaliteitsverbetering van het onderwijs (zie Darling-Hammond,
, ). Een sterke en eenzijdige inzet op verhoging van leerprestaties op
cognitieve maten is een risicovolle onderneming waaraan grote nadelen vast-
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zitten. Dat gaat uit van een beperkt perspectief op de kwaliteit van het onder-
wijs en zal om die reden eerder leiden tot kwaliteitsverlies.

Een groot en niet te onderschatten risico van alle actieplannen die gericht
zijn op beter presteren, is de negatieve impact die daarvan kan uitgaan op de
onderwijspraktijk. In plaats van aandacht voor positieve ontwikkelingen,
wordt de kwaliteit van het onderwijs in een kwalijk daglicht gesteld door tel-
kenmale te verkondigen dat de leerlingprestaties onvoldoende zijn of achter-
blijven in (inter)nationaal perspectief. Dat is niet erg stimulerend voor lera-
ren, noch bevorderend voor het imago van het beroep. Daar zou meer
zorgvuldigheid bij in acht genomen moeten worden, want het zijn uiteindelijk
wel de juffen en meesters die het moeten doen. De uitkomsten van alle natio-
nale en internationale peilingen en onderzoeken geven op dit moment in ie-
der geval geen enkele onderbouwing aan de stelling dat het Nederlandse on-
derwijs aan het infuus moet vanwege een slechte conditie of noodlijdende
situatie. In dat opzicht lijkt er eerder sprake te zijn van een overtrokken pa-
niekreactie van de beleidsmakers naar aanleiding van specifieke bevindingen
dat met name de groep excellente leerlingen onvoldoende bediend en uitge-
daagd wordt.

Daarnaast is het zeer de vraag of beoogde beleidseffecten ook daadwerkelijk
worden gerealiseerd of dat er binnen het onderwijs niet eerder een verslechte-
ring en inhoudelijke verschraling gaat optreden. Een belangrijke functie van
het onderwijs betreft het kwalificeren van leerlingen. Het gaat dan primair om
het aanleren van kennis en vaardigheden met het oog op hun toekomstige
functioneren in onze maatschappij. En hoewel aandacht voor prestatieverbe-
tering in het kader van deze kwalificatiefunctie natuurlijk prima is, brengt een
sterke en eenzijdige nadruk op cognitieve prestatiematen het risico met zich
mee dat de socialisatiefunctie van het onderwijs steeds verder uit zicht raakt
(vgl. Biesta, ; Dijkstra, ). Het gaat dan bijvoorbeeld om minder ‘har-
de’ en moeilijk meetbare, maar daarom niet minder belangrijke onderwijs-
doelen, zoals kritisch denken en reflecteren, leren samenwerken en het bij-
brengen van maatschappelijke en culturele waarden en normen (vgl. Winter,
; Wilschut, ; Wilschut et al., ). En wat te denken van minder
grijpbare onderwijsdoelen gericht op persoonsvorming en talentontwikkeling,
zoals het ontwikkelen van zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, zelfwerk-
zaamheid en creativiteit (vgl. Volman, ). De toegevoegde waarde van de
school ten aanzien van deze doelen zou wel eens cruciaal kunnen zijn (vgl.
Lienden, ). In termen van Biesta () kan gesteld worden dat onderwijs
niet alleen een functie heeft op het gebied van kwalificatie en socialisatie,
maar ook altijd een bijdrage dient te leveren aan persoonsvorming.
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Inmiddels is hier en daar al een duidelijke disbalans tussen de kwalificatie-
en socialisatiefunctie in de onderwijspraktijk waarneembaar. Scholen worden
stevig afgerekend op cognitieve prestatiematen en gaan zich daarop vanuit
een strategisch oogpunt steeds meer richten. Dit leidt tot ongewenste neven-
effecten, zoals het trainen voor een specifieke toets of examen, omdat de uit-
slagen daarvan steeds vaker worden ingezet voor selectiedoeleinden in relatie
tot vervolgtrajecten of voor schoolevaluaties. Het beeld van de leraar die ken-
nis via een trechter bij een leerling naar binnen giet, komt op die manier –
ondanks alle leerpsychologische inzichten – weer nadrukkelijk in beeld.

Een extra nadeel van het benadrukken van prestatieverbetering is dat scho-
len er alles aan zullen doen om aan vastgestelde communale beheersingsni-
veaus te voldoen. Niet voldoen aan referentieniveaus kan immers vervelende
gevolgen hebben, zoals een verscherpt toezicht van de Inspectie of het label
van een zwakke school. De meeste scholen besteden om die reden veel aan-
dacht aan het behalen van het basisniveau van hun zwakke leerlingen, maar
komen daardoor niet meer toe aan het verzorgen van passend onderwijs voor
de groep excellente leerlingen. Wellicht is dit een verklaring voor de bevin-
dingen uit nationale en internationale peilingen dat er in Nederland sprake is
van een regressie naar het gemiddelde: weinig zwak presterende leerlingen
maar ook weinig leerlingen op excellent niveau. Overigens moet daarbij wor-
den opgemerkt dat scholen ook nauwelijks middelen van de overheid krijgen
voor het inrichten van onderwijs aan excellente leerlingen. Scholen die bij-
voorbeeld aparte plusklassen of afdelingen opzetten voor snellere of hoogbe-
gaafde leerlingen krijgen daarvoor geen financiële ondersteuning en moeten
dat grotendeels uit eigen middelen bekostigen. Misschien wordt het tijd om
ook eens na te denken over een gewichtenregeling voor excellerende leerlin-
gen.

Een sterke en eenzijdige nadruk op cognitief presteren brengt scholen, lera-
ren en opleidingen in wankel evenwicht. Aan de ene kant stimuleert de over-
heid onderwijsvernieuwing en streeft ze ernaar het onderwijs te optimalise-
ren, maar door de druk op prestatieverbetering constant op te voeren, wordt
onderwijsvernieuwing op schoolniveau eerder gefrustreerd en tegengewerkt
dan bevorderd. Op scholen die goed presteren overeenkomstig de gestelde
normen is de prikkel tot aanpassing van het eigen onderwijs gering of zal
men – uit angst voor negatieve effecten – al snel neigen alles maar bij het
oude te laten. Op scholen die ondermaats presteren, zal daarentegen alles op
alles worden gezet om te voldoen aan de centraal gestelde normen met be-
trekking tot de cognitieve prestatiematen waar men op wordt afgerekend. In
beide situaties gunnen leraren zich nauwelijks de tijd en ruimte om kritisch te
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reflecteren op hun eigen pedagogisch-didactisch handelen en te werken aan
algemene onderwijsverbetering of -innovatie.

Dat is een onwenselijke situatie, want om het onderwijs te optimaliseren en
goed af te stemmen op onderlinge verschillen is het van belang dat leraren in
hun lessen aansluiten bij de belevingswereld en interesses van leerlingen, als-
ook inspelen op hun persoonlijke en sociaalemotionele ontwikkeling. Onder
dergelijke voorwaarden krijgen leerlingen de kans om actiever te leren en
wordt hun betrokkenheid bij het onderwijs op school gerealiseerd (vgl. Vol-
man, ). Om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen, is het dan ook van
doorslaggevend belang dat leraren hun onderwijs continu verbeteren en aan-
dacht blijven besteden aan verschillen tussen leerlingen, zonder dat ze daarbij
de delicate balans tussen de verschillende functies van het onderwijs uit het
oog verliezen. Onderwijs waarin niet meer gewerkt wordt aan professionalise-
ring, inhoudelijke verbetering en/of innovatie belandt onherroepelijk in een
neerwaartse spiraal.

Nadruk op almaar hogere of excellente prestaties zal ongetwijfeld op papier
uiteindelijk leiden tot (wat) hogere cijfers op cognitieve prestatiematen. Zo
concludeert Wiliam in een overzichtsartikel () dat er enige steun is voor
de stelling dat summatief toetsen in combinatie met negatieve sancties leidt
tot verbeterde leerresultaten, al is de mate van de verbetering bescheiden. Een
en ander betekent echter niet dat er door leerlingen beter geleerd wordt en ze
meer betrokken en gemotiveerd raken. Het kan op leerlingniveau zelfs resul-
teren in negatieve effecten. Zo heeft Volman () al gewezen op het risico
van een sterke tweedeling in de schoolpopulatie. Aan de ene kant de succes-
volle leerlingen die kunnen voldoen aan alle eisen, maar aan de andere kant
degenen die het streven naar hoge prestaties niet kunnen bijbenen en voor
wie het steeds moeilijker wordt school en leren als zinvol en betekenisvol te
zien.

Als de verschuiving in het denken over onderwijsleerprocessen iets duide-
lijk heeft gemaakt, dan is het dat leren bovenal een actief proces is. In het
onderwijs gaat het niet uitsluitend om almaar nog efficiënter te werken en
nog beter te presteren. Het gaat er ook niet om dat leerlingen passief kennis
tot zich nemen. Waar het wel om gaat, is dat er door leerlingen betekenisvol
geleerd wordt met het oog op hun persoonlijke (burgerschaps)ontwikkeling,
maatschappelijk-culturele vorming en wereldoriëntatie (vgl. Dam, ; Vol-
man, ; Winter, ; Wilschut, ). Betere leeruitkomsten worden niet
bereikt door alleen maar hogere eisen te stellen, maar door leerlingen te sti-
muleren en te motiveren. Zo laat de kwaliteit van onderwijs zich niet uitslui-
tend vangen in scores op cognitieve prestatiemetingen, maar vereist dit een
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integrale kijk op de kwaliteit van het onderwijsleerproces, waarbij ook andere
leer- en ontwikkelingsdoelen centraal staan.

Een en ander impliceert niet dat er op geen enkele wijze normen of eisen
gesteld mogen worden aan leerprestaties. Het betekent wel dat leerlingscores
op gestandaardiseerde toetsen niet gehanteerd zouden moeten worden als een
absoluut criterium voor het meten van de onderwijskwaliteit, om scholen op
af te rekenen en onderling te vergelijken. Het primaire doel van toetsing in
het onderwijs moet gericht zijn op het in kaart brengen van de ontwikkeling
van individuele leerlingen, waarbij rekening gehouden dient te worden met
hun mogelijkheden en kansen op verdere ontwikkeling (vgl. Darling-Ham-
mond, ). Bovendien gaat het daarbij niet uitsluitend om de ontwikkeling
van specifieke cognitieve vaardigheden, maar om de algemene ontwikkeling
van leerlingen met het oog op een latere constructieve deelname aan de maat-
schappij. Met andere woorden, het bijhouden van leervorderingen moet
plaatsvinden in het kader van een leerling- en onderwijsvolgsysteem in plaats
van een leerling- en onderwijsachtervolgsysteem. Een Eindtoets Basisonder-
wijs moet weer gaan fungeren als eindtoets voor het geven van een zo goed
mogelijke doorverwijzing vanuit de basisschool – zoals de naam al aangeeft –
en niet als criteriumtoets voor onderwijskwaliteit.

Zoals hiervoor betoogd, is de kwaliteit van de leraar in samenhang met de
gehanteerde didactiek een doorslaggevende factor in het onderwijsleerproces
en is het belangrijk dat het onderwijs goed wordt afgestemd op verschillen
tussen leerlingen. Dat vraagt van leraren dat ze leren kijken naar individuele
leerbehoeften, in staat zijn tot kritische reflectie op hun eigen handelen en de
bereidheid hebben hun onderwijs continu aan te passen en te verbeteren (vgl.
Oostdam, ; Snoek, a). Om dit te bereiken is het bovendien nodig dat
leraren goede didactieken en praktische handvatten aangereikt krijgen om
hun onderwijs op gedifferentieerde wijze in te richten. Beleidsmakers zouden
daarom meer gericht moeten zijn op het stimuleren en ondersteunen van
onze juffen en meesters in het verbeteren van hun onderwijs dan op het sti-
muleren en in stand houden van een cultuur waarin de kwaliteit van het on-
derwijs meer wordt afgemeten aan de hand van toetsprestaties dan van het
leren.

Leerstoelopdracht en onderzoeksthema’s

Het voorafgaande brengt mij tot een nadere invulling van de leerstoelop-
dracht. Binnen de leerstoel wordt onderzoek geëntameerd dat zowel empi-
risch als theoretisch van aard is. Het onderzoek moet bijdragen aan theorie-
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vorming rond de kwaliteit van onderwijsleerprocessen en het ontwikkelen
van effectieve didactieken in relatie tot leeropbrengsten. Doel is een bijdrage
te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in het primair
en voortgezet onderwijs, maar ook aan de curricula van educatieve opleidin-
gen. Speciale aandacht wordt gegeven aan vraagstukken met betrekking tot
specifieke leerbehoeften van leerlingen en het realiseren van passend onder-
wijsaanbod, waarbij de interactie tussen leraar en leerling een belangrijke rol
speelt. Een centraal onderwerp binnen de leerstoel betreft de rol van de leraar
in het onderwijsleerproces. Het realiseren en doen slagen van onderwijsverbe-
tering of -innovatie is immers in grote mate afhankelijk van de opvattingen en
denkbeelden van leraren (Fullan, ). Om die reden zal bij onderzoek naar
onderwijsleerprocessen en effectieve didactieken nadrukkelijk(er) gekeken
moeten worden naar het pedagogisch-didactisch handelen van de leraar.

Voor het realiseren van maatwerk in het onderwijs is het uitvoeren van
aptitude-treatment onderzoek van belang, met aandacht voor essentiële do-
centvaardigheden om effectieve instructie te geven (vgl. Oostdam, Branden &
Spaans, ). In dergelijk onderzoek gaat het om de interactie tussen ken-
merken van de leerlingen (‘aptitude’) in relatie tot de gehanteerde didactische
werkwijze (‘treatment’). Onderzoek naar interacties die een modificerende rol
kunnen spelen bij het effect van interventies wordt relatief weinig verricht,
terwijl de soms grote niveauverschillen tussen leerlingen vanuit de praktijk
veel problemen en vragen oproepen met betrekking tot gedifferentieerde in-
structie, ondersteuning en feedback. Meestal ligt bij onderzoek de nadruk op
het effect voor alle betrokken leerlingen, ongeacht hun niveau. Het is echter
aannemelijk – en voor de onderwijspraktijk zeer van belang om te weten – dat
interventies meer of minder effectief kunnen zijn voor leerlingen met een
sterk van het gemiddelde afwijkend niveau (vgl. Oostdam, ).

In relatie tot de leerstoelopdracht worden vakdidactische vraagstukken met
betrekking tot betekenisvol leren onderzocht. Zo wordt in een lopend promo-
tietraject van Dick van Straaten een didactiek ontwikkeld voor maatschappe-
lijk betekenisvol geschiedenisonderwijs. De opzet is om leerlingen in de bo-
venbouw van het vmbo aan de hand van historische onderwerpen te leren
denken en oordelen over hedendaagse politiek-maatschappelijke thema’s.
Geen losse feiten meer maar betekenisvolle en toepasbare begrippen. Op die
wijze wordt niet alleen geleerd wat er vroeger is gebeurd, maar gaan leerlin-
gen zich tevens realiseren dat kennis over het verleden van belang is voor het
duiden en innemen van standpunten en posities ten opzichte van heden-
daagse gebeurtenissen. Doel is om van geschiedenis een beter leerbaar vak te
maken voor leerlingen en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan hun bur-
gerschapsvorming. In het promotietraject van Eline van Batenburg worden,
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bij vmbo-leerlingen, de effecten onderzocht van de didactiek voor taakgericht
taalonderwijs (‘task-based learning’) met betrekking tot het verbeteren van
hun mondelinge taalvaardigheid Engels. Voor deze leerlingen is het van be-
lang dat hun spreekvaardigheid goed ontwikkeld wordt, omdat zij, binnen de
context van hun latere beroepspraktijk, vaak effectief moeten kunnen com-
municeren. Docenten vinden het echter moeilijk de spreekvaardigheid Engels
van hun leerlingen te ontwikkelen en hun taallessen een communicatief ka-
rakter te geven. In het onderzoek worden experimentele lessenseries ontwor-
pen met betekenisvolle en beroepsgerichte spreektaken waarmee leerlingen
worden gestimuleerd en gemotiveerd tot effectieve communicatie in het En-
gels.

Naast het vakdidactische onderzoek rond betekenisvol leren zijn in het ka-
der van de leerstoel een drietal bredere onderzoeksthema’s benoemd die aan-
dacht verdienen in relatie tot het verbeteren van de kwaliteit van het onder-
wijsleerproces. Het betreft thema’s die van direct belang zijn voor de
onderwijspraktijk en de opleidingen, omdat ze gerelateerd zijn aan de hier-
voor besproken complexe docentvaardigheden in relatie tot het omgaan met
verschillen tussen leerlingen.

Formatieve evaluatiemethodieken

Een eerste onderzoeksthema betreft het inzetten van formatieve evaluaties. In
tegenstelling tot summatieve evaluaties is de formatieve evaluatiepraktijk nog
nauwelijks onderwerp van onderzoek geweest. Voor wat betreft het toepassen
van effectieve evaluatieprocedures wordt het onderscheid gehanteerd tussen
formatieve evaluaties, ofwel ‘assessment for learning’, en summatieve evalua-
ties: ‘assessment of learning’ (Hattie & Timperley, ). Uit onderzoek komt
naar voren dat scholen en leraren formatieve evaluatieprocedures die leiden
tot meer handelingsgericht werken met passende en taakgerichte feedback op
het leerproces nauwelijks effectief inzetten (vgl. Black & Wiliam, ; Pin-
trich, ; Hattie & Timperley, ). Tegelijkertijd is duidelijk dat een
goede evaluatie en diagnose van leerlingprestaties van groot belang is voor
het optimaliseren van de wijze van instructie en het leerstofaanbod, en bij-
draagt aan het vermogen van leerlingen om hun leren te reguleren. Het maakt
leraren bovendien meer bewust van de problemen waar individuele leerlingen
tegenaan lopen bij het uitvoeren van taken, waardoor ze meer oog krijgen
voor belangrijke leermomenten en relevant leergedrag (vgl. Berg, ).

Volgens de review van Black & Wiliam () bestaat er inmiddels vol-
doende steun voor de stelling dat summatief toetsen in combinatie met for-
matieve evaluatieprocedures de schooleffectiviteit in relatie tot gestelde refe-
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rentieniveaus kan vergroten. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat leraren en
scholen weinig gebruikmaken van formatieve evaluatieprocedures, dat wil
zeggen evaluaties die in de vorm van feedback worden teruggekoppeld naar
de leerlingen. Ook op de lerarenopleidingen wordt hier weinig aandacht aan
besteed (vgl. Dale, ). Dit is een tekortkoming, omdat een effectief gebruik
van dergelijke evaluatieprocedures aantoonbaar tot betere leeropbrengsten
kan leiden. Het zijn de zwakste leerlingen die hiervan het meest de dupe zijn,
omdat zij voor hun leren sterk afhankelijk zijn van regelmatige en passende
feedback.

Er spelen in dit verband twee problemen. Het eerste probleem is dat leraren
geneigd zijn hun leerlingen vooral persoonsgerichte feedback te bieden en
maar weinig taakgerichte feedback (Hattie & Timperley, ). Ze appelleren
zodoende vooral aan ‘performance orientation’ in plaats van ‘mastery orienta-
tion’ (Pintrich, ). Persoonsgerichte feedback wakkert de competitie tus-
sen leerlingen aan en zorgt ervoor dat zwakkere leerlingen de moed in de
schoenen zinkt. Taakgerichte feedback versterkt daarentegen bij leerlingen de
inzet om te leren en biedt hun effectieve handvatten om zich te verbeteren.
Het tweede probleem is hiervoor al uitvoerig besproken. Op leraren wordt
een steeds grotere druk gelegd om summatieve toetsen, zoals die uit het Cito-
leerlingvolgsysteem, te gebruiken ter verantwoording van hun onderwijsop-
brengsten. Die druk, onder andere afkomstig van schooldirecties, schoolbe-
sturen en de Inspectie – die op hun beurt weer onder druk staan van het
landelijke onderwijsbeleid –, draagt eraan bij dat de toetspraktijk uit balans
raakt (vgl. Stiggins, ; Janssens, ). Idealiter zouden leraren en scholen
van beide evaluatieprocedures, formatief én summatief, gebruik moeten ma-
ken.

In de literatuur worden belangrijke aanwijzingen gegeven over de wijze
waarop men de effectiviteit van het onderwijs kan vergroten met behulp van
formatieve evaluatieprocedures (vgl. Shepard, , ; Black et al., ;
Pol, Volman & Beishuizen, ; Castelijns, Segers & Struyven, ; Pol,
). Globaal is een vijftal suggesties te onderscheiden. Deze hebben met el-
kaar gemeen dat ze liggen op het snijvlak van instructie en formatieve evalua-
tie. Ze sluiten bovendien goed aan bij hedendaagse cognitieve, constructivis-
tische en sociaal-culturele leertheorieën.

De eerste suggestie is om stelselmatig aanwezige voorkennis op te roepen.
Leraren moeten zich in het gesprek met de leerlingen afvragen welke voor-
kennis ze al hebben. Immers, nieuwe kennis moet daarmee worden geïnte-
greerd om te voorkomen dat een verbrokkelde kennisbasis ontstaat. Een
tweede suggestie betreft het soort vragen dat leraren stellen als ze instructie
geven. Belangrijk zijn vragen die leerlingen aanzetten tot denken en niet
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slechts tot reproductie van reeds verworven kennis. Leerlingen moeten bo-
vendien voldoende tijd krijgen om over hun antwoord na te denken (‘increa-
sing the wait time’). Daarbij is het van belang passende ondersteuning en
feedback te bieden, rekening houdend met de verschillende ontwikkelingsni-
veaus van leerlingen. Een derde suggestie raakt aan de manier waarop leraren
schriftelijk werk becommentariëren. Ze zouden zich in hun annotaties veel
meer moeten richten op inhoudelijke of taakgerichte feedback, in plaats van
alleen maar cijfers te geven. De vierde suggestie houdt in dat leraren meer
gebruik gaan maken van ‘peer teaching’ (leerlingen helpen andere leerlingen),
‘peer assessment’ (leerlingen die elkaar feedback geven) en ‘self-assessment’
(leerlingen die zichzelf beoordelen). Peer teaching en assessment zijn waarde-
vol vanwege de perspectiefwisseling die het van leerlingen vraagt, zelfbeoor-
deling is waardevol omdat het vereist dat leerlingen weten wat ze moeten
leren. Een laatste suggestie is erop gericht dat summatieve toetsen ook wor-
den ingezet met een formatief oogmerk. Prospectief kan met de leerlingen
overlegd worden hoe ze zich kunnen voorbereiden op summatieve toetsing.
Retrospectief kan met leerlingen het gemaakte werk worden nabesproken, in-
clusief het opstellen van een plan voor het wegwerken van eventuele manco’s.

Vanuit de onderwijs- en opleidingspraktijk wordt een grote handelingsver-
legenheid ervaren ten aanzien van de wijze waarop formatieve evaluatiepro-
cedures effectief kunnen worden ingezet in combinatie met summatieve eva-
luaties. Intensieve professionalisering op de werkplek, met de inzet van
gevarieerde werkvormen en nadruk op samenwerkend leren, lijkt een goede
weg te zijn waarlangs een verbeterde evaluatiepraktijk tot stand kan komen
(vgl. Kennedy, ; Hawley & Valli, ; Knapp, ; Little, ; Borko,
Jacobs & Koellner ; Veen et al., ). Leraren kunnen elkaar dan in zo-
genoemde ‘leer- of verbeternetwerken’ onder leiding van een expert of na-
scholer bijstaan in het optimaliseren van hun evaluatieroutines (vgl. Blok &
Eck, ). Nuttige werkvormen zijn: het bestuderen en bespreken van rele-
vante literatuur, groepsbijeenkomsten, ‘coaching on the job’, elkaars lessen
observeren, en persoonlijke ontwikkelingstrajecten ontwerpen en documente-
ren (vgl. Wiliam et al., ; Meirink ). Effectieve transfer van nieuw
ontwikkelde competenties lijkt overigens mede afhankelijk te zijn van de
mate waarin de doelen van de professionalisering op één lijn liggen met de
doelen van de school en de wijze waarop ze zijn ingebed in de organisatie-
structuur en het organisatieklimaat (vgl. Arthur et al. ; Snoek b). In-
terne adoptie van een professionaliseringstraject (bijvoorbeeld door een
schoolleider en een interne coördinator) is daarmee van groot belang (Snoek,
b).
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Binnen dit thema wordt onderzoek gedaan naar de wijze waarop forma-
tieve evaluaties zijn in te zetten in het primair en voortgezet onderwijs, en
naar de effecten die daarvan uitgaan op de prestaties van leerlingen. Het doel
daarvan is om praktisch uitvoerbare methodes te ontwikkelen waarmee lera-
ren goed uit de voeten kunnen en ze hun onderwijs beter kunnen afstemmen
op de verschillen tussen leerlingen. Zo is Patricia Kruit op dit moment bezig
met een promotieonderzoek waarin leerlingen in de bovenbouw van het
basisonderwijs door middel van de didactiek van het onderzoekend leren
(‘Inquiry Based Learning’) kritische denk- en onderzoeksvaardigheden krij-
gen aangeleerd. Daartoe wordt een nadere operationalisatie van deze vaardig-
heden gegeven en worden betrouwbare en valide meetinstrumenten ontwik-
keld. Vervolgens worden de effecten van een experimentele serie lessen over
wetenschap en techniek onderzocht. In deze lessen worden uiteenlopende on-
derwerpen behandeld en doen de leerlingen zelf onderzoek. De leraren wor-
den daarbij getraind in het verzorgen van instructie, het begeleiden van de
leerlingen en het toepassen van formatieve evaluaties bestaande uit het stellen
van diagnoses en het geven van ondersteuning en feedback.

Omgaan met gedragsproblemen

Een tweede thema betreft de invloed van gedragsmatige aspecten op het on-
derwijsleerproces en de wijze waarop de leraar daar adequaat op kan inspelen.
Uit onderzoek is bekend dat ernstige gedragsproblemen voorkomen bij een
kleine % van de kinderen en adolescenten (vgl. Bongers et al., ). Het
gaat dan om fysieke agressie, vandalisme, spijbelen of van huis weglopen. Le-
raren worden daarnaast geconfronteerd met allerlei gedragsproblematiek die
wellicht minder ernstig van karakter is, maar daarmee niet minder ingrijpend
in de dagelijkse werksituatie.

In  heeft de Onderwijsraad een rapport uitgebracht over de omgang
met probleemgedrag. De belangrijkste aanbevelingen zijn dat de school niet
alleen moet zorgen voor structuur en duidelijke regels, maar dat er ook
ruimte moet zijn voor een goede relatie tussen leerkracht en leerlingen. Het
gaat hier om factoren waarvan diverse onderzoeken hebben aangetoond dat
ze essentieel zijn om ongewenst gedrag in de klas en op school te verminde-
ren. In haar rapport richt de Onderwijsraad zich voor een belangrijk deel op
ongewenst gedrag van leerlingen met gediagnosticeerde gedragsproblemen.
Veel ongewenst gedrag wordt echter gepleegd door gewone leerlingen, in ge-
wone klassen, op gewone scholen. De meest voorkomende vormen zijn ver-
storend gedrag tijdens de les, zoals niet meedoen of kletsen, niet aan het werk
gaan of allerlei excuses aandragen om opdrachten niet te hoeven doen. Daar-
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naast komt ongewenst gedrag voor dat persoonsgericht is, zoals het uitschel-
den of belachelijk maken van leraren of medeleerlingen (Koerhuis & Oost-
dam, ). Het is dan ook niet verwonderlijk dat het goed kunnen omgaan
met gedragsproblemen bij veel leraren bovenaan het lijstje met aandachtspun-
ten staat.

Zoals hiervoor besproken, is het realiseren van een goed klassenmanage-
ment een belangrijke voorwaarde om adequaat te kunnen inspelen op ver-
schillen tussen leerlingen. Een centrale factor daarbij betreft het omgaan met
gedragsproblemen. Leerlingen met gedragsproblemen hebben bij uitstek een
grote impact op het onderwijsleerklimaat en doen een sterk beroep op de
pedagogisch-didactische kwaliteiten van de leraar. Het is daarom van groot
belang voor scholen en opleidingen om inzicht te krijgen in de oorzaken van
probleemgedrag, de invloed ervan op het onderwijsleerproces, en effectieve
interventies om dergelijk gedrag te voorkomen of te doorbreken.

Gedragsproblemen kunnen al op jonge leeftijd invloed hebben op de ont-
wikkeling van kinderen. Om die reden wordt in buitenlands onderzoek naar
de effecten van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) de laatste jaren in
toenemende mate aandacht besteed aan de invloed van gedragsproblematiek.
Zo onderzochten Bulotsky-Shearer en Fantuzzo () in een longitudinaal
onderzoek bij een cohort vierjarigen de invloed van gedrags- en aanpassings-
problemen op de ontwikkeling van hun geletterdheid en taalvaardigheid tij-
dens de transitieperiode naar de lagere school. De onderzoeksresultaten wij-
zen op een consistent patroon van negatieve relaties tussen gedrags- en
aanpassingsproblemen, en de taalontwikkeling. Ook eerder onderzoek had al
laten zien dat vroege gedragsproblemen in gestructureerde leersituaties
slechte(re) resultaten op cognitieve schoolprestaties voorspellen (vgl. Raver &
Knitzer, ; Klein & Knitzer, ; Bulotsky-Shearer et al., ). Deze uit-
komsten onderstrepen hoe belangrijk het is om rekening te houden met de
emotionele en gedragsmatige problemen van kinderen die deelnemen aan
voor- en vroegschoolse programma’s.

Tot op heden zijn de effecten van VVE-programma’s in Nederland teleur-
stellend (vgl. Nap-Kolhoff et al., ; Schooten & Sleegers, ; Tavecchio
& Oostdam, ). Bij de aangedragen verklaringen voor uitblijvende effecten
ligt de nadruk op gebreken in de uitvoering (vooral op een gebrekkige pro-
gramma-integriteit) en onderzoekstechnische beperkingen. Wat in deze ver-
klaringen echter ontbreekt, is aandacht voor kindkenmerken en de kwaliteit
van de relatie tussen kinderen en (professionele) opvoeders (Tavecchio, ,
). Niet-opgeloste of onopgemerkte gedrag- en aanpassingsproblemen
staan de bereidheid en het vermogen tot leren in de weg (vgl. Howes et al.,
). Als daarmee niet, te weinig, of te laat rekening wordt gehouden, is het
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zeer de vraag of de VVE-programma’s in Nederland het beoogde en zo sterk
gewenste effect zullen kunnen sorteren. Het is daarom hard nodig dat ook in
Nederlands onderzoek de (eenzijdige) nadruk op cognitieve schoolrijpheid
afneemt ten gunste van meer aandacht voor gedragsaspecten (Tavecchio &
Oostdam, ).

Met betrekking tot preventie van gedragsproblemen gedurende de basis-
schoolperiode zijn in Nederland verschillende interventieprogramma’s be-
schikbaar. Slechts twee van deze programma’s zijn zowel binnen als buiten
Nederland onderzocht op hun effectiviteit (Lier et al., ; Lier, Vuijk &
Crijnen, ; Louwe & Overveld, ). Het ene programma heet ‘Taakspel’
(Sar & Goudswaard, ; Sar, ), dat in het Engels bekendstaat onder de
naam ‘Good Behavior Game’ (Barish, Saunders & Wolfe, ; Dolan et al.,
). Het andere betreft het ‘Programma Alternatieve Denkstrategieën’
(Greenberg, Kusché & Mihalic, ; Greenberg et al., ).

Taakspel is in essentie een programma voor klassenmanagement. Het biedt
leerkrachten een krachtig middel om een gestructureerd en veilig klasklimaat
te creëren, onder andere door het scheppen van een heldere en positieve
structuur, het bevorderen van een goede interactie tussen leerkracht en leer-
ling en het versterken van positieve relaties tussen leerlingen onderling. Taak-
spel biedt leerlingen echter niet de mogelijkheid sociale vaardigheden aan te
leren. Het Preventieprogramma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) doet dat
wél. Het leert leerlingen emoties te herkennen en effectieve prosociale en
emotionele vaardigheden toe te passen.

Door hun verschillende aanpak, maar dankzij een overlap in hun uiteinde-
lijke doelen zijn de twee programma’s complementair. Taakspel creëert een
context waarin leerlingen zich veilig voelen en zich prosociaal kunnen gedra-
gen, terwijl PAD kinderen vaardigheden aanleert die nodig zijn om gedrags-
problemen te voorkomen. In een lopend promotieonderzoek van Myrthe
Haster, dat plaatsvindt in samenwerking met het Kohnstamm Instituut, de
afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Vrije Universiteit en het Seminari-
um voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht, wordt gekeken of het
inzetten van Taakspel in combinatie met PAD in de groepen drie en vier van
het primair onderwijs tot een grotere reductie van gedragsproblemen leidt
dan het toepassen van Taakspel alleen of een controleconditie waarin geen
interventieprogramma wordt toegepast.

De eerste resultaten lijken de bevindingen te bevestigen van het onderzoek
van Bulotsky-Shearer en Fantuzzo () dat gedragsproblematiek een nega-
tieve impact kan hebben op de taalontwikkeling van kinderen. Daarmee
groeit het bewijs dat gedragsproblemen op (zeer) jonge leeftijd negatief sa-
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menhangen met de (latere) cognitieve ontwikkeling, en dat vroegtijdige inter-
venties van belang zijn.

Samen werken aan leren

Een derde onderzoeksthema betreft het educatief partnerschap tussen ouders
en school. Zoals hiervoor is aangegeven, is de gezins- en thuissituatie waarin
kinderen opgroeien een belangrijke factor in relatie tot het onderwijsleerpro-
ces. Het gaat dan niet alleen om verschillen in het opleidingsniveau van
ouders, maar ook om hun attitudes en percepties ten aanzien van maatschap-
pij en onderwijs. Zo weten we uit onderzoek dat het combineren van ontwik-
kelingsstimulering op school en in de thuissituatie bij jonge kinderen een po-
sitief effect heeft op hun cognitieve ontwikkeling (vgl. Blok et al., ). Ook
is bekend dat het bevorderlijk is voor de leerprestaties en ontwikkeling van
kinderen wanneer zij thuis worden ondersteund, gestimuleerd en gemoti-
veerd (vgl. Epstein, ; Smit et al., ; Steensel et al., ; Oostdam &
Hooge, ). Met name in de basisschoolleeftijd kan een positief effect uit-
gaan van betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen.

Tientallen jaren van veranderingen in de structuur en samenstelling van
gezinnen hebben ertoe bijgedragen dat kinderen steeds meer opgroeien in
allerlei alternatieve gezinsvormen en daarbij veel wisselingen en overgangssi-
tuaties meemaken. De resultaten uit onderzoek (vgl. Kleisner Walker & Mac-
Phee, ; Sun & Li, ) laten zien dat zowel de gezinssamenstelling als de
overgangssituatie waarin het gezin verkeert, samenhangen met de onderwijs-
prestaties van kinderen en dat kinderen uit instabiele gezinnen zwakker pres-
teren (vgl. Cavanagh, Schiller & Riegle-Crumb, ). Dergelijke bevindingen
onderstrepen de noodzaak om het onderwijsleerproces van kinderen in een
breder ecologisch kader te plaatsen: wat gebeurt er thuis, hoe ziet het gezin
eruit, hoe (in)stabiel is het, hoe wordt er opgevoed, worden de kinderen voor-
bereid op school en, zo ja, hoe? De sterke nadruk op het leveren van prestaties
in het huidige onderwijsbeleid heeft de focus vaak sterk verengd tot het sti-
muleren en meten van cognitieve vaardigheden ten koste van de zo essentiële
aandacht voor tal van belangrijke en invloedrijke factoren in de gezins- en
thuissituatie.

Scholen en leraren vervullen een sleutelpositie als het gaat om het bevorde-
ren van ouderbetrokkenheid en een goede uitwisseling van informatie over
wat er op school en thuis gebeurt (Smit, Sluiter & Driessen, ; Vries,
). Daarbij moet dan niet gedacht worden aan het benaderen van ouders
om actief te worden in een medezeggenschapsraad, behulpzaam te zijn bij het
organiseren van een schoolreisje, of te helpen bij het onderhouden van de

 RROONN OOOOSSTTDDAAMM



schooltuin. Veel belangrijker is het actief betrekken van ouders bij het onder-
wijsleerproces van hun kind op school (vgl. Oostdam & Loo, ; Oostdam &
Hooge, ). Ouders worden meestal geïnformeerd over het functioneren
van hun kind door middel van rapportgesprekken en informatieavonden,
maar daarnaast ondernemen de meeste scholen niet zo veel om ouders te be-
trekken bij de ontwikkeling van hun kind.

De afgelopen jaren is een onderzoeksproject uitgevoerd waarbinnen een
theoretisch raamwerk is ontwikkeld om meer grip te krijgen op het vraagstuk
van samenwerking tussen ouders en school (Menheere & Hooge, ; Hooge
& Oostdam, ; Oostdam & Hooge, ). Binnen dit project zijn diverse
vormen van samenwerking tussen school en ouders gedefinieerd. Voor het
betrekken van ouders bij het onderwijsleerproces van hun kind op school is
de term ‘educatief partnerschap’ gekozen. Daaronder wordt het gezamenlijk
optrekken van school en ouders ten aanzien van pedagogische en didactische
vraagstukken verstaan.

Op dit moment worden verschillende onderzoeken uitgevoerd om te kijken
in hoeverre een educatieve samenwerking tussen ouders en school een posi-
tieve bijdrage kan leveren aan de taalontwikkeling van kinderen binnen de
voor- en vroegschoolse educatie en het basisonderwijs. De benadering binnen
de VVE is op dit moment vooral centrum- of schoolgericht en de aandacht
voor de rol van de ouders is relatief beperkt. Dat is een ongewenste situatie,
omdat de invloed die ouders hebben op de talige, geletterde, cognitieve en
sociaalemotionele ontwikkeling van hun kind juist in deze vroege fase het
grootst is. Het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling
van kinderen lijkt daarom zeker in de voor- en vroegschoolse periode van be-
lang te zijn. Bovendien laat internationaal onderzoek zien dat combinaties
van centrum- en gezinsgerichte programma’s de grootste effecten vertonen –
effecten die bovendien ook op de langere termijn behouden blijven (vgl. Blok
et al., ).

Mede gezien de hiervoor reeds besproken tegenvallende effecten van VVE-
programma’s tot nu toe is het zinvol om na te gaan of de combinatie van een
centrum- en gezinsgerichte aanpak de werking van het huidige aanbod kan
versterken. Daarnaast wordt gekeken op welke wijze een thuisprogramma
voor de ontwikkeling van geletterdheid kan worden doorgezet in het basison-
derwijs, door ouders actief te betrekken bij het voortgezet technisch leeson-
derwijs in de groepen vier, vijf en zes. Daartoe wordt onder andere onderzoek
gedaan naar de effectiviteit van een cursus leeshulp voor ouders, met prakti-
sche werkvormen en tips, waarmee ze hun kind thuis kunnen ondersteunen
en stimuleren (Blok, Oostdam & Boendermaker, ; Blok & Oostdam,
).
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Tot slot

In deze rede heb ik in vogelvlucht de verschuiving omtrent het denken over
onderwijsleerprocessen weergegeven – een verschuiving die ik heb getypeerd
als een overgang van onderwijzen naar leren, van leren als een passief en ex-
tern gestuurd proces, aangeduid met het trechtermodel, naar leren als een
actief proces waarbij elke lerende vanuit zijn eigen persoonlijke ervaringen en
interpretaties kennis, inzichten en vaardigheden verwerft.

Uit onderzoek is het nodige bekend over verschillende factoren die van
invloed zijn op het onderwijsleerproces. Een groot deel daarvan heeft betrek-
king op omgevings- en achtergrondkenmerken van de leerlingen, alsook op
hun persoonlijke attributen. Het betreft hier factoren waarop vanuit de school
over het algemeen slechts in beperkte mate invloed kan worden uitgeoefend.
Tegelijkertijd is onderbouwd dat goed onderwijs er wel degelijk toe doet en
dat de kwaliteit van de leraar en een goede interactie met de leerlingen daarbij
van doorslaggevend belang zijn. Voor een groot deel is het onderwijs zo goed
als de leraren voor de klas.

Kijken we meer specifiek naar het functioneren van de leraar, dan komt uit
onderzoek naar voren dat de overgrote meerderheid van de leraren in het
primair en voortgezet onderwijs de benodigde basisvaardigheden in vol-
doende mate beheerst. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen zorgen zijn
voor de juffen en meesters. Vooral het werken op hogere interventieniveaus,
waarbij het onderwijs meer wordt afgestemd op verschillen tussen leerlingen,
blijft een belangrijk aandachtspunt. Uit diverse onderzoeken en inspectierap-
porten blijkt dat veel leraren moeite hebben met het toepassen van deze com-
plexe vaardigheden. Dat dit met name voor beginnende leraren een knelpunt
is, zal geen verbazing wekken. Pas afgestudeerde leraren doorlopen na hun
eerste ‘onderdompeling’ in de praktijk verschillende stadia voordat ze een
goed beeld hebben van de eisen die het beroep aan hen stelt. Een goede bege-
leiding en nadere professionalisering van beginnende leraren is om die reden
van groot belang om te voorkomen dat ze het onderwijs verlaten.

Hoewel de nodige verbeterpunten zijn aan te wijzen voor de onderwijs-
praktijk is er vanuit nationale en internationale peilingsonderzoeken geen on-
dersteuning voor de stelling dat het slecht gaat met ons onderwijs. Wel kan
gesteld worden dat er sprake is van stabilisering van de kwaliteit en dat het
verzorgen van afstemmend onderwijs voor de betere en excellente leerlingen
meer aandacht verdient. Desondanks wordt er vanuit de overheid nadrukke-
lijk en in toenemende mate ingezet op het verhogen van de leerprestaties voor
alle leerlingen, in het bijzonder voor kernvakken als Nederlands, Engels en
rekenen/wiskunde.

 RROONN OOOOSSTTDDAAMM



Een sterke nadruk op cognitieve prestatiematen gaat uit van een beperkt
perspectief op onderwijskwaliteit en brengt grote risico’s met zich mee. In
deze rede heb ik gesteld dat nadruk op almaar beter presteren uiteindelijk
niet zal leiden tot kwaliteitsverbetering van het onderwijs, maar eerder tot
verslechtering en verschraling. In beginsel is er niets mis met aandacht voor
het verbeteren van de leerprestaties, maar in het onderwijs gaat het om veel
meer dan uitsluitend efficiënt werken en almaar beter presteren. Het gaat om
het betekenisvol leren van leerlingen gericht op hun persoonlijke ontwikke-
ling, maatschappelijk-culturele vorming en wereldoriëntatie. In dat opzicht
laat kwaliteit van onderwijs zich niet eenvoudig en eenduidig vangen in sco-
res op cognitieve prestatiemetingen. Belangrijk is een integrale kijk op de
kwaliteit van het onderwijsleerproces waarbij ook algemene leer- en ontwik-
keldoelen centrale criteria zijn.

Wanneer gekeken wordt naar de verschuiving in het denken over onder-
wijsleerprocessen, dan is steeds meer nadruk komen te liggen op de vraag op
welke wijze het individuele leerproces van leerlingen zo goed mogelijk kan
worden ondersteund en begeleid. Tijdens die paradigmaverschuiving van ‘be-
haviorisme’ naar ‘cognitivisme’, oftewel van onderwijzen naar leren, is de fun-
damentele en sturende rol van de leraar echter een constante factor gebleven.
Zonder goede juf en mees geen goed onderwijs. Het kan niet vaak genoeg
worden gezegd: verbetering van de kwaliteit van het onderwijs is onlosmake-
lijk verbonden met het verbeteren van de kwaliteit van de leraar. Dat is een
belangrijke zorgtaak voor de educatieve opleidingen die toekomstige leraren
voorbereiden, en het legt ook een grote verantwoordelijkheid bij het onder-
wijsonderzoek van waaruit inzichten, effectieve didactieken en praktische
handvatten moeten worden aangereikt voor het oplossen van problemen
waarmee leraren geconfronteerd worden.

Ten slotte heeft de overheid eveneens een cruciale taak in dezen. Juist van-
wege de alles bepalende rol van de leraar in het onderwijsleerproces mag van
beleidsmakers verwacht worden dat ze goed zorgen voor onze juffen en mees-
ters. Dat kan beter gebeuren door de inhoudelijke kwaliteit van het onder-
wijsleerproces te ondersteunen dan door het stimuleren en in stand houden
van een cultuur van prestatiedenken waarin de kwaliteit van onderwijs in de
eerste plaats wordt afgemeten aan toetsresultaten. Kwalitatief goed onderwijs
is namelijk zoveel meer dan onderwijzen en leren zoveel meer dan cognitief
presteren.
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Aan het eind gekomen van mijn rede sluit ik af met enkele woorden van
dank. Het College van Bestuur van de Universiteit en Hogeschool van Am-
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het in mij gestelde vertrouwen. Ook wil ik de voormalige voorzitter van het
Domein Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam, Mar-
jan Freriks, bedanken voor haar inzet en enthousiasme bij het realiseren van
deze leerstoel.

Ik ben nu ruim anderhalf jaar werkzaam bij het domein Onderwijs en Op-
voeding als lector ‘Maatwerk in Leren en Instructie’ en onderzoeksdirecteur
van het Kenniscentrum. De unieke combinatie met de leerstoel Onderwijs-
leerprocessen bij de Universiteit van Amsterdam biedt mij de mogelijkheid te
profiteren van het beste van twee werelden en mij in te zetten voor nadere
samenwerking. De synergie die daarmee wordt nagestreefd, kan het onder-
zoeksklimaat op zowel de hogeschool als de universiteit stimuleren en verster-
ken door integratie van wetenschappelijke theorievorming en praktijkgerichte
toepassing.

Vanzelfsprekend wil ik hier mijn vele nieuwe collega’s van het domein On-
derwijs en Opvoeding noemen. Ik heb mijn komst als een warm bad ervaren
en voelde mij vanaf het eerste moment welkom. Bijzondere dank gaat uit naar
de nieuwe domeinvoorzitter Ietje Veldman en mijn naaste collega-lectoren
van het kenniscentrum: Marco Snoek, Arie Wilschut, Ed van den Berg en
Ruben Fukkink. Ik prijs mezelf gelukkig met jullie te mogen samenwerken.
Ook Louis Tavecchio mag ik niet onvermeld laten. Hoewel formeel geen lec-
tor bij ons kenniscentrum en als hoogleraar reeds met emeritaat, profiteer ik
nog volop van zijn bevlogenheid en kennis.

Als onderzoeksdirecteur krijg je te maken met managementtaken, kwesties
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duidelijk zijn dat jullie inzet, nieuwsgierigheid en enthousiasme een belang-
rijke bron en voedingsbodem zijn voor het realiseren van een onderzoekscul-
tuur.
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aantal van jullie ken ik al heel lang en ik zie uit naar verdere samenwerking.
Mijn oud-collega’s van het Kohnstamm Instituut bedank ik voor de vele in-
spirerende onderzoeksjaren die ik met hen heb beleefd. Het instituut heeft
heel wat bewogen periodes meegemaakt, maar staat gelukkig nog steeds fier
overeind. Het zal voor altijd een beetje ‘mijn’ instituut blijven. Uiteindelijk
heeft daar mijn wetenschappelijke wieg gestaan en ben ik daar opgegroeid.
Gelukkig werk ik nog steeds met een aantal Kohnstammers samen en ik hoop
dat in de toekomst ook te blijven doen.

Ten slotte noem ik hier in willekeurige volgorde de kritische meelezers van
mijn rede: Ietje Veldman, Monique Volman, Marjan Freriks, Marco Snoek,
Ed van den Berg, Arie Wilschut, Ruben Fukkink en Louis Tavecchio. Jullie
waardevolle, constructieve en kritische reflecties hebben mij gescherpt bij het
schrijven van deze rede.

Goed functioneren op het werk kan voor mij niet zonder een goede kwali-
teit van het thuisfront. Yvonne en mijn twee zonen Quinten en Roeland vor-
men de basis die aan alles betekenis geeft. En met een schoolleider als vrouw
is ‘zorgen voor de juf en mees’ nooit ver weg en regelmatig onderwerp van
gesprek en discussie. Ik ben Yvonne ongelooflijk dankbaar voor haar inhou-
delijke inbreng en het kritisch meelezen bij het afronden van deze rede, maar
ook voor haar liefdevolle ondersteuning en relativeringsvermogen. Werk is
maar werk. Waar het echt om gaat, laat zij mij elke dag weer zien en ervaren.

Ik heb gezegd.
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