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Samenvatting
Basisschool ‘De Zonnebloem’ 2 is een school met 242 leerlingen in Amsterdam. In schooljaar
2013-2014 telt de school 12 groepen, waaronder twee schakelklassen en een
Nieuwkomersgroep. De schoolpopulatie op ‘De Zonnebloem’ kan getypeerd worden als een
populatie met een complexe zorgbehoefte.
De leeropbrengsten van de leerlingen van ‘De Zonnebloem’ (uitgaande van de M-toetsen
van januari 2014) zijn onvoldoende. Uit een ronde klassenbezoeken, afgelegd in februari
2014, blijkt dat in de groepen 3 tot en met 8 de kwaliteit van het pedagogisch en didactisch
handelen tijdens de geobserveerde rekenlessen onvoldoende is. Hierbij wordt op de
indicatoren gerelateerd aan instructie en feedback relatief lager gescoord dan op de overige
indicatoren. Dit is problematisch, aangezien uit de literatuur blijkt dat juist met betrekking
tot het handelen van de leerkracht, de instructie en feedback de grootste invloed hebben op
de leerresultaten van leerlingen.
Uit de literatuur blijkt tevens dat gericht oefenen kan leiden tot expertise. Discipline en
precisie in de uitvoering is daarbij van groot belang gebleken. Gezien de grote invloed van
het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht, is het vergroten van de kwaliteit
hiervan wenselijk. Gericht oefenen kan daarbij een belangrijke rol spelen.
Op basis van het hiervoor beschreven ‘specifieke veldprobleem-in-context’, is de
onderzoeksvraag in dit onderzoek als volgt gedefinieerd:
In welke mate leidt het gericht oefenen van leerkrachten op ‘De Zonnebloem’, volgens de
gestelde kwaliteitsnorm, op het met discipline en precisie pedagogisch en didactisch
handelen tijdens de rekenles tot een verbetering van dit handelen?
Tevens is daarbij onderzocht wat de rol is van informatieve feedback en het stellen van
ambitieuze doelen.
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is een ontwerpgericht interventie onderzoek
uitgevoerd volgens de OPERA methode, waarbij vier leerkrachten gericht hebben geoefend
op het met discipline en precisie pedagogisch en didactisch handelen tijdens de rekenles. Bij
het werken volgens deze methode wordt een kennisstroom aan het onderzoek toegevoegd
door het uitvoeren van negen stappen. Deze negen stappen zijn verwerkt in de diverse
onderdelen van dit onderzoeksverslag.
Uit het onderzoek blijkt dat gericht oefenen, onder de beschreven omstandigheden, bij drie
van de vier betrokken leerkrachten leidt tot een dusdanige verhoging van de kwaliteit van
het pedagogisch en didactisch handelen, dat aan de kwaliteitsnorm wordt voldaan. Het
ontvangen van informatieve feedback en het stellen van ambitieuze doelen zorgen er daarbij
voor dat desbetreffende drie leerkrachten meer inzicht krijgen in hoeverre ze met discipline
en precisie pedagogisch en didactisch handelen tijdens de rekenles en wat het gewenste
niveau van het pedagogisch en didactisch handelen is. Ook geeft het hen handvatten hoe ze
daar, door te oefenen en daarbij steeds uit te gaan van hun zone van naaste ontwikkeling,
naar toe kunnen groeien.
2
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Het specifieke veldprobleem-in-context is, na uitvoering van het onderzoek, nog niet volledig
opgelost. Wel heeft het onderzoek bijgedragen aan de oplossing van een deel van het
probleem. Immers bij drie van de vier deelnemende leerkrachten is de kwaliteit van het
pedagogisch en didactisch handelen dusdanig verbeterd dat ze voldoen aan de
kwaliteitsnorm.
Het leerpotentieel van de leerkrachten en de beschikbare voorkennis lijken in dit onderzoek
een belangrijke rol te spelen bij het wel of niet succesvol gericht kunnen oefenen. Het is
daarom in een eventueel vervolgonderzoek interessant om te onderzoeken in hoeverre het
aanwezig zijn van voldoende leerpotentieel een randvoorwaarde is om door gericht oefenen
tot een structurele verbetering van het pedagogisch en didactisch handelen te kunnen
komen. Ook zou daarbij onderzocht kunnen worden wat de invloed is van de aanwezige
kennisbasis van de leerkrachten op het gericht oefenen en of deze kennisbasis vergroot kan
worden door de informatieve feedback die gegeven wordt.
In dit onderzoek zijn de betrokken leerkrachten begeleid door de directeur van ‘De
Zonnebloem’. Het verdient echter aanbeveling om bij een volgende interventie de
professionele leergemeenschap die bij het gericht oefenen wordt gevormd niet aan te
sturen vanuit de zogenaamde ‘expertrol’ maar als leidinggevende te sturen op zelfsturing,
waardoor de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor collectief leren en
ontwikkelen wordt vergroot. Hetgeen bij kan dragen aan het verder oplossen van het
specifieke veldprobleem-in-context.
Tot slot kan gesteld worden dat de gebruikte onderzoeksmethode (gebaseerd op de negen
stappen van de OPERA methode) en de daarbij gehanteerde CIMO logica, in dit onderzoek
naar verwachting hebben gefunctioneerd.

IV
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Summary
‘The Sunflower’ 3 is a primary school in Amsterdam with 242 pupils divided into twelve
classes. The school population of ‘The Sunflower’ can be defined as having complex
educational needs.
The learning outcomes of the pupils of the ‘Sunflower’ are insufficient, based on the M-tests
of January 2014. Several class-visits, conducted in February 2014, revealed that the teaching
skills 4, observed during math classes of grades three to eight, were insufficient too. It was
also found that the scores on the indicators relating to instruction and feedback were lower
than those on the other indicators. This is problematic as literature reveals that, as far as the
role of the teacher is concerned, instruction and feedback have the greatest impact on
students’ learning outcomes.
Furthermore literature tells us that deliberate practice can result in gaining expertise in
teaching, where practicing with discipline and precision plays a crucial role.
As teaching skills, especially those relating to instruction and feedback, have a large
influence on the learning outcomes of pupils, improving these teaching skills, for example by
means of deliberate practice, is highly desirable.
The research question in this study, based on the problem specified, can be formulated as
follows:
To what extent do the teaching skills of teachers at ‘The Sunflower’ improve in line with the
set quality criterion if those teachers apply deliberate practice of teaching with discipline and
precision during maths class?
To answer this question, a study was conducted using the OPERA method 5 in which four
teachers used deliberate practice to improve their teaching skills. The role of giving
informative feedback and setting ambitious goals was also studied in this context.
When using the OPERA method new knowledge is generated as a result of a ‘nine step
process’. These nine steps have all been incorporated in the various chapters of this paper.
The study shows that for three out of four teachers involved the deliberate practice under
the conditions specified enhanced their teaching skills during maths class to meet the set
criterion.
In this context, having teachers receive informative feedback and having them set ambitious
goals results in an increase of their insight into their own teaching skills and the required
level of performance.
Finally, it is shown that deliberate practice can provide teachers with the necessary tools to
reach a higher level of performance, starting from their zone of proximal development.

3

For reasons of privacy the name of the school is fictional.
Including classroom management and content-related teaching skills.
5
The OPERA method is a form of design-based research.
4
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This study does not completely solve the problem specified. It does however contribute to a
partial solution for the problem, as for three out of four teachers involved, the deliberate
practice under the conditions specified enhanced their teaching skills during maths class to
meet the set criterion.
During this study the learning potential of the teachers involved and their previous
knowledge seems to play an important role in determining whether or not deliberate
practice can successfully be carried out. Similar findings have also been reported in previous
studies by Ericsson et al.
For further research it would therefore be interesting to examine if sufficient learning
potential is a prerequisite for gaining a lasting improvement of the teaching skills by
deliberate practice. The influence of the teacher’s existing knowledge base on deliberate
practice would also be a worthwhile subject for further investigation, as would the
possibility to improve the knowledge base of teachers by providing informative feedback.
In this study feedback was provided by the principal of ‘The Sunflower’. For future learning
interventions it is recommended that the professional learning community adopts selfdirected learning rather than being led by the principal in his expert role. This should
enhance the personal and joint responsibility towards collective learning, which in turn can
contribute to a further solution of the problem specified.
Finally, it is worth noting that the research methodology used which is based on the nine
steps of OPERA and the employed CIMO logic performed in accordance with expectations.

VI
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1.

Context en probleemstelling

1.1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de probleemstelling, waarvan in dit onderzoek uit
wordt gegaan. Ook wordt stilgestaan bij de context waarin het probleem zich voordoet en
het vooronderzoek dat reeds heeft plaatsgevonden. Vervolgens wordt de verlegenheidssituatie beschreven en het sturingsvraagstuk gedefinieerd, waarna de doelstelling van het
onderzoek en de onderzoeksvragen geformuleerd worden. Het hoofdstuk wordt afgesloten
met een korte samenvatting en een vooruitblik naar hoofdstuk 2.

1.2. De school
Basisschool ‘De Zonnebloem’ 6 is een school met 242 leerlingen in Amsterdam. De school ligt
tussen hoogbouwflats en laagbouw. De wijk waarin de school staat, verandert momenteel
sterk. Een deel van de flats wordt (of is reeds) gerenoveerd en de komende jaren wordt
meer laagbouw gebouwd. In schooljaar 2013 - 2014 telt ‘De Zonnebloem’ 12 groepen,
waaronder twee schakelklassen en een Nieuwkomersgroep.
Het team bestaat uit 13 leerkrachten, 2 IB-ers, 1 administratief medewerker en een
conciërge. De directie van ‘De Zonnebloem’ bestaat uit een directeur en een adjunctdirecteur.

1.3. De leerlingenpopulatie
De leerlingenpopulatie op ‘De Zonnebloem’ is behoorlijk complex. Enkele kengetallen zijn
(percentages op schoolniveau, peildatum 30 maart 2014):
• 5 % van de leerlingen heeft een OTS (onder toezichtstelling);
• 4 % heeft problematiek rondom de verblijfsstatus;
• bij 6 % van de leerlingen is sprake van intensieve externe hulpverlening;
• 3 % van de leerlingen woont bij pleegouders;
• bij 37 % van de leerlingen is de voertaal thuis niet de Nederlandse taal;
• 9 % van de leerlingen zit korter dan 1 jaar op ‘De Zonnebloem’ (zij-instromers);
• 9 % van de leerlingen is korter dan 4 jaar in Nederland (Nieuwkomers);
• 17 % van de leerlingen heeft een eigen leerlijn (OPP ofwel ontwikkelingsperspectief);
• bij 12 % van de leerlingen is het IQ onder de 81 (dit percentage kan hoger zijn, aangezien
niet alle daarvoor in aanmerking komende leerlingen zijn onderzocht);
• 37 % van de leerlingen (uit de groepen 3 tot en met 8) mag met betrekking tot
leeropbrengsten buiten de berekeningen van de onderwijsinspectie gelaten worden;
Op basis van voorgaande kengetallen kan geconcludeerd worden dat de schoolpopulatie op
‘De Zonnebloem’ getypeerd kan worden als een populatie met een complexe zorgbehoefte.
Het is dan ook niet reëel om voor de gehele schoolpopulatie te verwachten dat de landelijke
normen met betrekking tot leeropbrengsten worden gehaald. Dit wordt ook, mede door een
goede onderbouwing met leerlingendossiers, door de onderwijsinspectie erkend.
6
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1.4. De diagnose
1.4.1. Probleemanalyse en centrale vraagstelling

Probleemanalyse

Om van de Probleemanalyse naar de Centrale vraagstelling te
komen, kan de route bewandeld worden zoals hiernaast is
afgebeeld. Van belang hierbij is de context waarin het
probleem zich voordoet. Hier wordt dieper op ingegaan in
paragraaf 1.4.2.

Verlegenheidsituatie

Sturingsvraagstuk

1.4.2. Context waarin het probleem zich voordoet
De kwaliteit van het onderwijs en de leeropbrengsten op
Basisschool ‘De Zonnebloem’ staan al jaren onder druk. In
2007 heeft de school van de onderwijsinspectie het predicaat
‘zwak’ gekregen.

Doelstelling van het onderzoek

Centrale vraagstelling en deelvragen

De in 2007 nieuw aangetreden directeur kreeg dan ook de
opdracht om de onderwijskwaliteit weer naar een dusdanig
niveau te brengen dat de school in aanmerking kon komen
voor een basisarrangement. De complexe leerlingenpopulatie
is daarbij een complicerende factor.

Afbeelding 1.4.1-1: van Probleemanalyse naar Centrale vraagstelling.

Vanaf 2008 heeft ‘De Zonnebloem’ deelgenomen aan het Amsterdamse
kwaliteitsverbeteringsprogramma KBA. Als gevolg van het planmatig werken aan de kwaliteit
en de vele scholings- en begeleidingstrajecten is met betrekking tot een groot aantal
teamleden duidelijk geworden dat ze niet in staat waren om ondanks alle scholing en
begeleiding naar een acceptabel functioneringsniveau toe te groeien. Van veel collega’s is
dan ook afscheid genomen.
In maart 2013 kreeg ‘De Zonnebloem’ het zo fel begeerde basisarrangement. Momenteel
werkt er een enthousiast team met veel potentie.
In schooljaar 2013-2014 zijn 5 nieuwe leerkrachten op ‘De Zonnebloem’ gestart. Dit als
gevolg van natuurlijk verloop en diverse verlofsituaties. Ook zijn twee goed functionerende
leerkrachten intern doorgestroomd naar een IB functie.
Op dit moment wordt er op ‘De Zonnebloem’ gewerkt aan de volgende
onderwijsinhoudelijke thema’s:
 Kwaliteit van de uitvoering van het handelingsgericht werken;
 Het pedagogisch en didactisch handelen bij het reken- en leesonderwijs (technisch- en
begrijpend lezen);
 Leerlijn executieve functies en spelend leren (advanced play) in de kleuterbouw;
 Invoeren van het observatie-instrument KIJK in de kleuterbouw;
 Leerlingenportfolio’s met daarbij een verschuiving van een summatieve beoordeling naar
een meer formatieve beoordeling;

2
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Specifiek voor het rekenonderwijs geldt dat er aandacht wordt besteed aan:
 Handelingsmodel en Drieslag, beide uit het protocol ERWD (Groenestijn, Borghouts, &
Janssen, 2011);
 Rekenwerkgesprekken met leerlingen (Logtenberg, 2014);
 Lesson Study (Yoshida & Fernandez, 2004);
1.4.3. Probleemanalyse
De Probleemanalyse kan gemaakt worden aan de hand van de 6W formule (zie afbeelding
1.4.3-1):
1.

Wat is het probleem?

Ten behoeve van de schoolontwikkeling
en professionalisering van het team
1. Wat is het probleem?
worden op basisschool ‘De Zonnebloem’
2. Wie heeft het probleem?
regelmatig klassenbezoeken afgelegd door
3. Wanneer is het probleem ontstaan?
IB en directie. Bij deze klassenbezoeken
4. Waarom is het een probleem?
wordt gebruik gemaakt van een (in bijlage
5. Waar doet het probleem zich voor?
2 weergegeven) aangepaste KBA
6. Wat is de aanleiding? (Hoe is het
Kijkwijzer-2.0 (Drewes & van Dael, 2013).
probleem ontstaan?)
Het pedagogisch en didactisch handelen
van de leerkracht kan beoordeeld worden
aan de hand van deze Kijkwijzer. De
Afbeelding 1.4.3-1: de 6W formule (Verhoeven, 2007).
klassenbezoeken leveren dus waardevolle
informatie op met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs en
professionaliseringstrajecten van teamleden.
Op ‘De Zonnebloem’ wordt, voor wat betreft het percentage indicatoren dat tijdens een
klassenbezoek voldoende scoort (het kwaliteitscriterium), een norm gehanteerd van 75 %
van de beoordeelde indicatoren. Dit geldt zowel op leerkracht- als op schoolniveau. Deze
normering, alhoewel arbitrair, wordt (op schoolniveau) ook gehanteerd door de experts van
de KBA. De gedachte achter deze norm is dat als op een school het pedagogisch en
didactisch handelen bij maximaal 25 % van de leerkrachten onvoldoende is, de overige
leerkrachten eventuele ontstane lacunes in de ontwikkeling van de leerlingen kunnen
opvangen.
De indeling van de Kijkwijzer is zodanig dat hij aansluit bij vier van de zeven SBL
competenties, te weten: Interpersoonlijk competent, Pedagogisch competent, Vakdidactisch
en vakinhoudelijk competent en Organisatorisch competent. De afkorting SBL staat hierbij
voor ‘Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel’.
De school heeft in de schooljaren 2011-2012 en 2012-2013 een grote ontwikkelingsgroei
laten zien wat betreft de leerresultaten. De resultaten van de M-toetsen (januari 2014)
stellen echter teleur. Ook blijkt uit de ronde klassenbezoeken van februari 2014 (afgelegd
tijdens het vooronderzoek) dat in de groepen 3 tot en met 8 de kwaliteit van het
pedagogisch en didactisch handelen tijdens de geobserveerde rekenlessen onvoldoende is.
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Hierbij wordt op de indicatoren met betrekking tot de instructie en feedback relatief lager
gescoord dan op de overige indicatoren. Dit is problematisch, aangezien uit de literatuur
blijkt dat juist met betrekking tot het handelen van de leerkracht de instructie en feedback
de grootste invloed hebben op de leerresultaten van leerlingen (Hattie, 2003).
2.

Wie heeft het probleem?

De directeur van ‘De Zonnebloem’ is op schoolniveau eindverantwoordelijk voor de kwaliteit
van het onderwijs en de leeropbrengsten en staat nu voor de uitdaging om met betrekking
tot het pedagogisch en didactisch handelen en de leerresultaten de stijgende lijn die was
ingezet te continueren.
Ook voor de leerlingen en ouders heeft het gevolgen als de kwaliteit van het pedagogisch en
didactisch handelen van de leerkrachten onvoldoende is. De kans dat als gevolg van een
dergelijk kwaliteitsprobleem didactische verwaarlozing optreedt, is zeer reëel. Hierdoor
kunnen leerlingen wellicht niet op het juiste niveau uitstromen naar het Voortgezet
Onderwijs.
Voor leerkrachten betekent het een verzwaring van hun lesgevende taken. Doordat de
leerlingen de lesstof niet goed aangereikt krijgen, kunnen deze minder goed zelfstandig
werken, zijn hun leerprestaties lager en wordt de kans op ordeproblemen vergroot.
3.

Wanneer is het probleem ontstaan?

Zoals reeds eerder aangegeven staan de kwaliteit en de leeropbrengsten op ‘De
Zonnebloem’ al jaren onder druk. Het was tot 2008 op ´De Zonnebloem’ niet echt
gebruikelijk om sterk op kwaliteitsverbetering in te zetten. Leerkrachten werden in het
algemeen niet adequaat beoordeeld en de deskundigheidsbevordering stond op een laag
pitje of was niet effectief. Door het niet passend ontwerpen van leerinterventies (Ruijters,
2006), vaak veel plenaire scholing en training met als criterium met betrekking tot het
beheersingsniveau meestal alleen een aanwezigheidsplicht, was er in veel gevallen sprake
van een transferprobleem van theorie naar praktijk. Leerkrachten kregen hierbij tevens
onvoldoende informatieve feedback op hun handelen en functioneren.
4.

Waarom is het een probleem?

Op ‘De Zonnebloem’ zitten veel leerlingen uit gezinnen die vaak al generaties lang gebukt
gaan onder zware sociaaleconomische en sociaalemotionele problematiek. Goed onderwijs
is vaak de enige manier om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Op dit moment krijgen de
leerlingen van ‘De Zonnebloem’ niet datgene wat ze nodig hebben.
5.

Waar doet het probleem zich voor?

Zoals uit het vooronderzoek blijkt, scoort geen van de geobserveerde leerkrachten boven de
75 % norm (het kwaliteitscriterium). Op ‘De Zonnebloem’ zijn twaalf groepen aanwezig,
waaronder drie kleutergroepen en een Nieuwkomersgroep. Deze laatste vier groepen zijn
niet bezocht vanwege de afwijkende werkwijze in de groep. In de overige acht groepen heeft
een observatie plaatsgevonden van een rekenles. In zeven van de acht groepen staat een
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fulltime leerkracht. In de groep met een parttime leerkracht is de leerkracht geobserveerd
die vier dagen per week voor de groep staat. Er kan dus gesteld worden dat het
kwaliteitsprobleem zich in ieder geval in acht van de twaalf groepen voordoet.
6.

Wat is de aanleiding? Hoe is het probleem ontstaan?

Hierover is al een en ander gezegd bij vraag 3 (‘Wanneer is het probleem ontstaan?’). Door
de tegenvallende resultaten van de M-toetsen van januari 2014 en de resultaten van de
klassenbezoeken die in februari 2014 zijn afgelegd, is de urgentie om een flinke
kwaliteitsslag te maken nog eens extra zichtbaar geworden.

1.5. Vooronderzoek
Tussen 22 januari en 7 februari 2014 zijn op ‘De Zonnebloem’ klassenbezoeken afgelegd bij
acht verschillende leerkrachten, waarbij steeds bij elk klassenbezoek door de directeur en
adjunct-directeur van ‘De Zonnebloem’ een Kijkwijzer is ingevuld. Deze Kijkwijzer is
weergegeven in bijlage 2. Tijdens elk klassenbezoek zijn steeds 42 indicatoren uit de
Kijkwijzer beoordeeld. De klassenbezoeken duurden gemiddeld 70 minuten en omvatten
een complete rekenles. Alle groepen (3 tot en met 8) zijn geobserveerd, zodat er naast over
individuele leerkrachten ook conclusies op schoolniveau getrokken kunnen worden. Bij vraag
5 ‘Waar doet het probleem zich voor?’ is reeds beschreven waarom voor desbetreffende
groepen gekozen is.
Tabel 1.5-1: overzicht totaalscores en hun absolute afstand tot de 75 % norm.

Leerkracht

Totaalscore (%)

Absolute afstand (%)

(42 indicatoren beoordeeld)

(van totaalscore tot de 75 % norm)

(norm 75 %)

Leerkracht 1

19

56

Leerkracht 2

43

32

Leerkracht 3

33

42

Leerkracht 4

36

39

Leerkracht 5

24

51

Leerkracht 6

49

26

Leerkracht 7

55

20

Leerkracht 8

48

27

De totaalscores van de leerkrachten zijn opgenomen in tabel 1.5-1. Er scoren geen
leerkrachten hoger dan de 75 % norm. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat de
kwaliteit van het pedagogisch en didactisch handelen van alle leerkrachten tijdens de
geobserveerde rekenlessen onvoldoende is. Er zijn grote verschillen tussen de totaalscores
van de leerkrachten. Niet alleen ten opzichte van elkaar maar ook ten opzichte van de 75 %
norm. De kwaliteitsverschillen tussen de geobserveerde rekenlessen zijn dus aanzienlijk.

5

Onderzoeksverslag ontwerpgericht interventieonderzoek - Peter Snijders –MIL 3 – 2014-2015

Uit het feit dat geen enkele geobserveerde leerkracht hoger scoort dan de 75 % norm, valt af
te leiden dat de centrale onderzoeksvraag, die in het kader van dit onderzoek wordt gesteld,
relevant is. Dit aangezien de geobserveerde leerkrachten niet voldoen aan het
kwaliteitscriterium en zouden kunnen profiteren van coaching en begeleiding bij het gericht
oefenen met betrekking tot het pedagogisch en didactisch handelen tijdens de rekenles.
Ten aanzien van de vier SBL competenties, waarover de indicatoren in de Kijkwijzer zijn
verdeeld, kan op basis van het vooronderzoek opgemerkt worden dat op schoolniveau
alleen bij competentie 1 - Interpersoonlijk competent - sprake is van een (relatief) groot
aantal positief beoordeelde indicatoren. Hier zijn namelijk 5 van de 8 beoordeelde
indicatoren op schoolniveau als positief beoordeeld. Dit is, evenals de verdeling van de
diverse indicatoren over de vier competentiegebieden, weergegeven in bijlage 7.
Voor competentie 2 - Pedagogisch competent - is slechts 1 indicator van de 7 beoordeelde
indicatoren op schoolniveau positief beoordeeld.
Voor competentie 3 - Vakinhoudelijk en didactisch competent - zijn 3 van de 22 beoordeelde
indicatoren op schoolniveau positief beoordeeld.
Voor competentie 4 - Organisatorisch competent - ten slotte, zijn 2 van de 5 beoordeelde
indicatoren op schoolniveau positief beoordeeld.
Alleen de groepen 3 tot en met 8 (dit zijn 8 van de 12 groepen) zijn geobserveerd tijdens het
vooronderzoek. Omdat dit alle reguliere groepen betreft, wordt dit hier om praktische
redenen aangeduid als ‘op schoolniveau’.
Tabel 1.5-2: overzicht totaalscores met betrekking tot indicatoren gerelateerd aan instructie en feedback.

Leerkracht

Aantal positief gescoorde
indicatoren

Aantal positief gescoorde
indicatoren

(26 aan instructie gerelateerde
indicatoren zijn beoordeeld)

(14 aan feedback gerelateerde
indicatoren zijn beoordeeld)

Leerkracht 1

2

1

Leerkracht 2

9

6

Leerkracht 3

7

2

Leerkracht 4

8

4

Leerkracht 5

3

2

Leerkracht 6

11

5

Leerkracht 7

11

9

Leerkracht 8

10

3

Instructie en feedback hebben een grote invloed op de leerresultaten van leerlingen (Hattie,
2003). Het is dan ook interessant om te kijken naar het aantal positief beoordeelde
indicatoren ten opzichte van het totaal aantal, voor instructie of feedback relevante,
indicatoren. Een overzicht hiervan is opgenomen in tabel 1.5-2. Er is geen norm beschikbaar
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waarmee deze scores vergeleken kunnen worden. Verder is er, gezien het geringe aantal
indicatoren dat gerelateerd is aan instructie of feedback (respectievelijk 26 en 14), voor
gekozen om de score bij deze aspecten niet als percentage weer te geven maar als ‘aantal
positief gescoorde indicatoren’.
Er zijn ook bij de voor instructie of feedback relevante indicatoren, grote verschillen
gevonden tussen de scores van de geobserveerde leerkrachten. De scores zijn in het
algemeen laag te noemen. Een uitzondering hierop vormt wellicht de score van leerkracht 7
met betrekking tot de indicatoren die gerelateerd zijn aan feedback. Bij desbetreffende
leerkracht zijn namelijk 9 van de 14 indicatoren positief beoordeeld.
Het pedagogisch en didactisch effectief handelen, zoals geformuleerd in de competenties
‘Pedagogisch competent’ en ‘Vakinhoudelijk en didactisch competent’ van de Kijkwijzer, is
essentieel voor het leerproces van leerlingen (Hattie & Yates, 2014). De meeste indicatoren
met betrekking tot instructie en feedback, twee aspecten die voor wat betreft het handelen
van de leerkracht de meeste invloed hebben op de leerresultaten, behoren namelijk tot deze
twee competentiegebieden (Hattie, 2003). Het lage aantal positief beoordeelde indicatoren
met betrekking tot deze twee competenties, is dan ook ronduit zorgelijk te noemen. Dit laat
onverlet dat ook competentie 4 – Organisatorisch competent - op schoolniveau de nodige
aandacht verdient.

1.6. Verlegenheidssituatie en sturingsvraagstuk
1.6.1. Verlegenheidsituatie
Uit klassenbezoeken bij acht leerkrachten (afgelegd tijdens het vooronderzoek) is gebleken
dat geen van de geobserveerde leerkrachten voldoet aan de kwaliteitsnorm met betrekking
tot de SBL competenties: Interpersoonlijk competent, Pedagogisch competent,
Vakdidactisch en vakinhoudelijk competent en Organisatorisch competent. Een leerkracht
voldoet aan de kwaliteitsnorm als 75 % van de beoordeelde indicatoren als voldoende
kunnen worden aangemerkt. Het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten
verliest door dit gebrek aan discipline en precisie in de uitvoering sterk aan effectiviteit.
1.6.2. Sturingsvraagstuk
Het sturingsmodel van Lengkeek (Lengkeek, 2003) kan gebruikt worden om een vraag of
opgave te vertalen naar een sturingsprobleem (afbeelding 1.6.2-1). In dit onderzoek kan het
sturingsmodel als volgt ingevuld worden:
Stuurbaar proces: het pedagogisch en didactisch handelen (en dan met name het geven van
instructie en feedback) van de leerkrachten tijdens de rekenles.
Sturende actor: directie.
Indicator: het percentage indicatoren uit de Kijkwijzer dat tijdens een observatie van de
rekenles als voldoende beoordeeld kan worden (ten opzichte van het totaal aantal
beoordeelde indicatoren).

7

Onderzoeksverslag ontwerpgericht interventieonderzoek - Peter Snijders –MIL 3 – 2014-2015

Afbeelding 1.6.2-1: sturingsmodel van Lengkeek (Lengkeek, 2003).

Sturingsactie: het ontwerpen en begeleiden van de leerinterventie ‘gericht oefenen’ door de
directie. Bij deze leeractiviteit oefenen leerkrachten gericht op het met discipline en precisie
pedagogisch en didactisch handelen tijdens de rekenles.
Resultaat/ doelstelling: de leerkrachten scoren tijdens een observatie van de rekenles een
percentage van 75% (de kwaliteitsnorm/benchmark) of hoger op de beoordeelde
indicatoren uit de Kijkwijzer (ten opzichte van het totaal aantal beoordeelde indicatoren).
Richting/ideaal: een scoringspercentage tijdens de rekenles van 100 %, met betrekking tot
de beoordeelde indicatoren uit de Kijkwijzer. Hierbij geldt dat indicatoren die tijdens de
geobserveerde les niet van toepassing zijn, niet worden meegenomen in de beoordeling.
Inzicht: de kwaliteit van het pedagogisch en didactisch handelen, met name die van de
instructie en feedback, heeft een grote invloed op de leerresultaten van leerlingen (Hattie,
2003). Gericht oefenen kan leiden tot expertise (Hattie & Yates, 2014), discipline en precisie
in de uitvoering is hierbij van groot belang (Chambliss, 1989; Hattie & Yates, 2014). Uit het
vooronderzoek blijkt dat de leerkrachten bij de observatie van het pedagogisch en didactisch
handelen, tijdens de rekenles, lager scoren dan de kwaliteitsnorm. Het vergroten van de
kwaliteit van het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten, en dan met name
van de instructie en feedback, via gerichte oefening is wenselijk.
Het sturingsvraagstuk is nu als volgt te omschrijven: kan de directie van ‘De Zonnebloem’,
door het inzetten van de leerinterventie ‘gericht oefenen’, de discipline en precisie van het
pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten tijdens de rekenles dusdanig
verbeteren, dat aan de kwaliteitsnorm wordt voldaan?
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1.7. Doelstelling van het onderzoek
Dit interventie onderzoek heeft tot doel het verkrijgen van inzicht in het effect van gericht
oefenen door leerkrachten op het met discipline en precisie pedagogisch en didactisch
handelen tijdens de rekenles en de rol daarbij van informatieve feedback en het stellen van
ambitieuze doelen. Ook wordt getracht inzicht te verkrijgen in de kenmerken en het proces
van het gericht oefenen (in context) zelf. Waarbij geldt dat instructie en feedback in dit
onderzoek als belangrijke aspecten van het pedagogisch en didactisch handelen worden
beschouwd.
De resultaten op ‘De Zonnebloem’, van de in januari 2014 afgenomen M-toetsen, stellen
teleur. Ook blijkt uit de ronde klassenbezoeken van februari 2014, afgelegd tijdens het
vooronderzoek, dat in de groepen 3 tot en met 8 de kwaliteit van het pedagogisch en
didactisch handelen tijdens de geobserveerde rekenlessen onvoldoende is. Hierbij wordt, op
de aan instructie en feedback gerelateerde indicatoren, relatief lager gescoord dan op de
overige indicatoren. Dit is problematisch, aangezien uit de literatuur blijkt dat juist met
betrekking tot het handelen van de leerkracht de instructie en feedback de grootste invloed
hebben op de leerresultaten van leerlingen (Hattie, 2003). Dit onderzoek heeft dan ook
tevens tot doel om via de interventie ‘gericht oefenen’ het pedagogisch en didactisch
handelen van de betrokken leerkrachten, dusdanig te verbeteren dat aan de kwaliteitsnorm
wordt voldaan.

1.8. Onderzoeksvragen
In dit interventie onderzoek wordt gewerkt met een redeneerketen volgens de CIMO-logica.
Deze is als volgt weer te geven: “Voor dit probleem-in-Context is het nuttig om deze
Interventie toe te passen, die door deze Mechanismen de volgende Outcomes zal
genereren.” (Denyer, Tranfield, & Aken, 2008). Onder de interventie wordt in dit onderzoek
het gedurende vier maanden ‘gericht oefenen’ van de leerkrachten verstaan. De centrale
onderzoeksvraag richt zich op de uitkomst van deze interventie en luidt als volgt:
In welke mate leidt het gericht oefenen van leerkrachten op ‘De Zonnebloem’, volgens de
gestelde kwaliteitsnorm, op het met discipline en precisie pedagogisch en didactisch
handelen tijdens de rekenles tot een verbetering van dit handelen?
Waarbij geldt dat op ‘De Zonnebloem’, voor wat betreft het percentage indicatoren dat
tijdens een klassenbezoek voldoende scoort (het kwaliteitscriterium), een norm wordt
gehanteerd van 75 % van de beoordeelde indicatoren.
De kwaliteit van de instructie en feedback van de leerkracht heeft, zoals reeds eerder
aangegeven, een grote invloed op de leerresultaten van de leerlingen (Hattie, 2003) en staat
dan ook centraal bij het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht.
Belangrijke aspecten bij ‘gericht oefenen’ zijn het krijgen van informatieve feedback en het
stellen van ambitieuze doelen. In dit onderzoek worden ze dan ook beschouwd als de
veronderstelde mechanismen, die ervoor zorgen dat de interventie ‘gericht oefenen’ tot de
beoogde uitkomst leidt.
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Om meer inzicht te krijgen in de werking van deze mechanismen, zijn de volgende
deelvragen geformuleerd:
1. Wat is de rol van ‘informatieve feedback’ bij het gericht oefenen van de leerkrachten van
‘De Zonnebloem’ op het met discipline en precisie pedagogisch en didactisch handelen
tijdens de rekenles?
2. Wat is de rol van ‘het stellen van ambitieuze doelen’ bij het gericht oefenen van de
leerkrachten van ‘De Zonnebloem’ op het met discipline en precisie pedagogisch en
didactisch handelen tijdens de rekenles?

1.9. Samenvatting
In dit hoofdstuk is nader ingegaan op de probleemstelling en is stilgestaan bij de context
waarin het probleem zich voordoet. Uit het vooronderzoek, dat reeds heeft plaatsgevonden,
blijkt dat de kwaliteit van het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten,
tijdens de geobserveerde rekenlessen, onvoldoende is.
Het pedagogisch en didactisch effectief handelen, is essentieel voor het leerproces van
leerlingen (Hattie & Yates, 2014). Hieruit valt af te leiden dat de centrale onderzoeksvraag,
die in het kader van dit ontwerpgericht interventieonderzoek wordt gesteld, relevant is.
Ook is er in dit hoofdstuk stil gestaan bij de verlegenheidssituatie en het sturingsvraagstuk,
waarna de doelstelling van het onderzoek en de onderzoeksvragen zijn geformuleerd.
In het volgende hoofdstuk wordt het theoretisch kader beschreven, met daarin de - voor dit
onderzoek relevante - theoretische achtergronden.
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2.

Theoretisch kader

2.1. Inleiding
In dit hoofdstuk worden de, voor dit onderzoek relevante, theoretische achtergronden
beschreven betreffende de volgende onderwerpen: de invloed van diverse factoren op de
leerresultaten van leerlingen, excellente leerkrachten, de ontwikkeling van expertise,
expertise met betrekking tot het lesgeven, gericht oefenen, informatieve feedback,
discipline en precisie in de uitvoering en de KBA-Kijkwijzer. Het hoofdstuk wordt afgesloten
met enkele conclusies die van belang zijn voor dit onderzoek en een korte samenvatting van
het hoofdstuk.

2.2. Diverse factoren en hun invloed op de leerresultaten van leerlingen
Met behulp van een meta-analyse heeft John Hattie in kaart gebracht welke factoren van
invloed zijn op de leerresultaten van leerlingen (Hattie, 2003). Hij kwam daarbij tot de
volgende bevindingen (zie afbeelding 2.2-1):

Afbeelding 2.2-1: de invloed van diverse factoren op de leerresultaten van leerlingen
(Hattie, 2003).

De leerling zelf en leerkrachten hebben volgens Hattie dus de grootste invloed op de
leerresultaten van leerlingen. (Hattie, 2003).
De effectgrootte van enkele door Hattie onderzochte invloeden op het leren van leerlingen
(Hattie, 2003), is weergegeven in afbeelding 2.2-2. Uit dit overzicht blijkt dat de cognitieve
vermogens van de leerling en zijn/haar houding ten opzichte van het leren belangrijke, aan
de leerling gerelateerde, factoren zijn. Als we naar de invloed van de leerkracht kijken, dan
zien we dat daar instructie en feedback de belangrijkste factoren zijn. De leerkracht doet er
dus toe. Hattie plaatst hier echter wel een kanttekening bij “As noted above, this message,
like most simple solutions, is not quite right – it is some teachers undertaking certain
teaching acts with appropriately challenging curricula and showing students how to think or
strategize about the curricula. Not all teachers are effective, not all teachers are experts, and
not all teachers have powerful effects on students.” (Hattie, 2008, p. 34)
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De effectgrootte (d) op de leerresultaten van de gemiddelde leerkracht is volgens Hattie 0,2
< d < 0,4 terwijl er ook leerkrachten zijn die structureel een effectgrootte realiseren van 0,5
< d < 0,6 of zelfs nog hoger (Hattie & Yates, 2014). Hattie vergelijkt het effect van een
bepaalde onderwijskundige interventie of innovatie niet met het niet uitvoeren van
desbetreffende interventie of innovatie maar met de gemiddelde effectgrootte van
onderwijskundige interventies of innovaties. Deze gemiddelde effectgrootte is volgens
Hattie 0,4. Meer achtergrondinformatie met betrekking tot het meten van effectgrootte is
opgenomen in bijlage 1.

Afbeelding 2.2-2: effectgroottes van diverse factoren op de leerresultaten van leerlingen (Hattie,
2003).

Hattie stelt verder dat met name de combinatie van informatieve feedback en het stellen
van ambitieuze doelen effectief is. Waarbij hij aanvoert dat hoe groter de uitdaging is, des te
groter de kans is dat de leerling informatieve feedback zoekt, ontvangt en verwerkt.
Feedback zonder het stellen van doelen is minder effectief en het stellen van doelen zonder
feedback is ineffectief, aldus Hattie. Hij voegt hier vervolgens aan toe dat effectieve
leerkrachten uitdagende doelen formuleren en vervolgens een dusdanig lesaanbod creëren,
waardoor leerlingen deze doelen kunnen halen. Als leerkrachten leerlingen stimuleren om
zich te committeren aan deze uitdagende doelen en als ze veel feedback geven aan de
leerlingen (zowel gericht op de inhoud als op het proces en de motivatie), neemt de kans toe
dat de doelen daadwerkelijk worden gehaald (Hattie, 1999).
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Samenvattend stelt hij dat het van belang is dat leerkrachten continue evalueren hoe hun
handelingen bijdragen aan datgene wat volgens Hattie het verschil maakt – het geven van
informatie, het herconceptualiseren, het geven en ontvangen van informatieve feedback en
het stellen van de juiste doelen (Hattie, 1999).

2.3. Excellente leerkrachten
Hattie maakt onderscheid tussen ‘expert teachers’ en ‘experienced teachers’. Hij beschrijft
dit als volgt:
Expert teachers and experienced teachers do not differ in the amount of knowledge that
they have about curriculum matters or knowledge about teaching strategies — but expert
teachers do differ in how they organize and use this content knowledge. Experts possess
knowledge that is more integrated, in that they combine the introduction of new subject
knowledge with students’ prior knowledge; they can relate current lesson content to
other subjects in the curriculum; and they make lessons uniquely their own by changing,
combining and adding to the lessons according to their students’ needs and their own
teaching goals (Hattie, 2003, p. 5).
Expert teachers do differ from experienced teachers – particularly on the way they
represent their classrooms, the degree of challenges that they present to students, and
most critically, in the depth of processing that their students attain. Students who are
taught by expert teachers exhibit an understanding of the concepts targeted in
instruction that is more integrated, more coherent, and at a higher level of abstraction
than the understanding achieved by other students (Hattie, 2003, p. 15).
Volgens Hattie is de invloed van leerkrachten op het leren van de leerlingen het grootst als
“teachers become learners of their own teaching, and when students become their own
teachers” (Hattie, 2008, p. 22). Hij bedoelt hiermee dat het van belang is dat leerkrachten
zelf ook leren van het effect dat hun handelen heeft op het leerproces van hun leerlingen en
dat leerlingen leren om hun eigen leerproces te sturen, monitoren en evalueren.
Lesgeven vereist, volgens Hattie, gerichte interventies om ervoor te zorgen dat de gewenste
cognitieve veranderingen optreden bij de leerlingen. Belangrijk daarbij is: zich bewust zijn
van de leerdoelen, weten hoe een leerling deze leerdoelen kan bereiken, inzicht hebben in
het begripsniveau van de leerling als deze werkt aan zijn of haar leertaak en voldoende
boven de leerstof staan om betekenisvolle en uitdagende leeractiviteiten met een opbouw
in moeilijkheidsgraad te kunnen ontwikkelen (Hattie, 2008). Het vereist een ervaren
leerkracht die:


kan putten uit een heel scala aan strategieën als de leerling de leerstof niet begrijpt;
 richting kan geven en bij kan sturen met betrekking tot de inhoud van de leerstof en
zodoende maximaal (inhoudelijke) feedback kan geven;
 weet wanneer hij wat meer naar de achtergrond moet treden als de leerling
vooruitgang boekt.
Een belangrijke functie van het formuleren van ambitieuze en specifieke doelen is dat het
zorgt voor de juiste focus en inzet en daardoor de lerende ook meer bewust maakt van de
noodzaak en inhoud van feedback (Hattie, 2008).
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Leerkrachten zouden volgens Hattie constant op zoek moeten zijn naar interventies met een
positief effect op het leren van hun leerlingen. De excellente leerkracht is dus continue alert
op wat wel en wat niet werkt in zijn of haar klaslokaal. Met andere woorden: de excellente
leerkracht heeft een onderzoekende houding (Hattie, 2008).
Leren is volgens Hattie niet altijd gemakkelijk en plezierig. Het vereist oefenen en nog eens
oefenen om de vaardigheid te automatiseren en daarbij zowel momenten van vooruitgang
als terugval te ervaren. Ook moeten er relaties onderhouden worden om effectief samen te
kunnen werken aan uitdagende leertaken (Hattie, 2008).
Learning is spontaneous, individualistic, and often earned through effort. It is a timeworn,
slow, gradual, fits-and-starts kind of process, which can have a flow of its own, but
requires passion, patience, and attention to detail - from the teacher and the student(Hattie, 2008, p. 2).

2.4. Hoe ontwikkelt expertise zich?
Oefening baart kunst, maar is dat ook echt zo? Oefenen zorgt ervoor dat een vaardigheid
meer solide en duurzaam ontwikkeld wordt. Als je een vaardigheid al beheerst, dan zorgt het
domweg herhaald uitvoeren van die vaardigheid er niet automatisch voor dat de beheersing
van die vaardigheid toeneemt. Onderzoek heeft aangetoond dat er vaak weinig relatie aan
te tonen is tussen het functioneringsniveau of beheersingsniveau van een bepaalde
vaardigheid en het aantal jaren werkervaring. Soms wordt het functioneren zelfs slechter
(Ericsson, 2006).
Excelleren is volgens Ericsson niet zo zeer het gevolg van een aangeboren talent maar meer
van jaren van ontwikkeling en zorgvuldige voorbereiding in een sterk ondersteunende
omgeving (Ericsson, 1993). Hambrick stelt echter dat in bepaalde gevallen ook erfelijkheid
een rol speelt (Hambrick, 2013). Dit neemt echter niet weg dat motivatie en drijfveren
belangrijke achtergrondfactoren zijn in combinatie met doelstellingen van het gezin,
aspiratie en levenshouding, hetgeen ook door Hambrick niet betwist wordt. Deze factoren
staan daarnaast altijd in relatie tot vele uren oefenen van de vaardigheid. Deze oefening is
echter sterk gestructureerd en gebaseerd op steeds in complexiteit toenemende doelen. Het
wordt begeleid door leerkrachten en coaches die de relatie benadrukken tussen hard
werken, een hoog beheersingsniveau (technische perfectie) en succes. Daarbij is vastgesteld
dat een hoge mate van betrokkenheid een keyfactor is met betrekking tot het ontwikkelen
van een excellent beheersingsniveau (Ericsson, 1993; Hattie & Yates, 2014).
Thorndike (geciteerd door Ericsson, 1993) beschrijft het verschijnsel dat volwassenen vaak,
zelfs met betrekking tot activiteiten die ze frequent uitvoeren, ver beneden hun maximale
beheersingsniveau presteren. Hij geeft hier de volgende verklaringen voor: er zijn te veel
ontwikkelactiviteiten waar men zich op moet richten, men weet niet hoe men richting kan
geven aan het oefenen, men vindt het niet belangrijk om zich te verbeteren of een
combinatie van deze drie factoren (Ericsson, 1993; Thorndike, 1921).
Ericsson en Hattie spreken over oefening als een bewuste doelgerichte activiteit (‘deliberate
practice’). Dit betreft dan oefenactiviteiten die vaak begeleid worden door een coach of
leraar. De lerende krijgt daarbij opdrachten aangeboden die in de zone van naaste
ontwikkeling liggen en met enig oefenen onder de knie gekregen kunnen worden.
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Door gerichte feedback wordt de ontwikkeling gestuurd. Ook worden er steeds weer nieuwe
ambitieuze doelen gesteld, waar vervolgens gericht aan gewerkt wordt (Ericsson, 1993;
Hattie & Yates, 2014). Er wordt niet getraind om er plezier aan te beleven of in het kader van
zelfontplooiing maar om beter te worden in de desbetreffende vaardigheden, bijvoorbeeld
door gericht te werken aan de technische performance van de handeling. Indien er alleen
geoefend wordt door een handeling steeds maar weer op hetzelfde performance niveau uit
te voeren treedt er volgens Hattie geen verbetering op (Hattie & Yates, 2014). Toename van
het aantal trainingsuren, de intensiteit van de training en de opzet/structuur van de training
lijken een grote rol te spelen bij het zich ontwikkelen naar een excellent niveau (Schulz &
Curnow, 1988).

Afbeelding 2.4-1: drie niveaus met betrekking tot het ontwikkelen van vaardigheden (Hattie & Yates, 2014).
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Hattie stelt dat de menselijke geest zich niet op twee dingen tegelijk kan focussen. Dus als je
autorijdt en telefoneert dan voer je de activiteit autorijden wel uit, maar je leert niet beter
autorijden. Het beheersingsniveau blijft op hetzelfde niveau. Pas als je geconcentreerd bent
op het autorijden, dan kun je het beheersingsniveau verbeteren. Er is dus een groot verschil,
aldus Hattie, tussen het op de automatische piloot uitvoeren van een activiteit en het
verhogen van het beheersingsniveau door het gericht uitvoeren van een activiteit (Hattie &
Yates, 2014).
Bij de ontwikkeling van een bepaald talent spelen volgens Hattie diverse zaken een rol, zoals:
motivatie, het stellen van ambitieuze doelen, volharding, gerichte oefening, persoonlijke
identificaties (met wie identificeer je je, wie kies je als rolmodel?) en kennisopbouw (Hattie
& Yates, 2014).
Hattie spreekt over drie niveaus met betrekking tot het ontwikkelen van vaardigheden, deze
zijn weergegeven in afbeelding 2.4-1 (Hattie & Yates, 2014).

2.5. Expertise met betrekking tot het lesgeven
Experts dienen volgens Hattie per definitie, op basis van verdedigbare en zichtbare
objectieve criteria, structureel en gedurende een langere periode te functioneren op
excellent niveau. Hattie merkt op dat uit onderzoek is gebleken dat sommige leraren er keer
op keer in slagen om de leerwinst van leerlingen significant te vergroten (significant meer
dan het gemiddelde). Geschat wordt dat in het algemeen 20 tot 30 % van de variantie met
betrekking tot leerwinst bepaald wordt door invloeden gerelateerd aan de leerkracht.
Volgens Hattie zijn deze excellente leerkrachten in staat om de leerwinst van hun leerlingen
steeds weer (bovengemiddeld) te vergroten als gevolg van jarenlange professionalisering,
een hoge mate van doelgerichtheid en gericht oefenen (deliberate practice) (Hattie & Yates,
2014).
Excellente leerkrachten zijn volgens Hattie bijvoorbeeld erg goed in staat om op basis van
observaties (ook met betrekking tot non-verbale reacties), gemaakt werk en toetsen het
niveau van hun leerlingen in te schatten en te voorkomen dat ze de leerlingen overvragen.
Ook gaan ze niet verder met de leerstof als cruciale onderdelen door een leerling nog niet
beheerst worden. Ze kunnen daardoor heel goed aansluiten bij de naaste zone van
ontwikkeling van elke leerling (Hattie & Yates, 2014).
In afbeelding 2.5-1 zijn enkele kenmerken van excellente leerkrachten weergeven. Ook de
namen van de bijbehorende onderzoekers zijn vermeld (Hattie & Yates, 2014).
Uit onderzoek onder excellente en niet-excellente leerkrachten blijkt dat (Hattie & Yates,
2014):
 excellente leerkrachten veel meer pedagogische kennis bezitten die ze flexibel en
innovatief kunnen toepassen in hun instructie;
 excellente leerkrachten beter kunnen improviseren en daardoor hun instructie aan de
actuele situatie in de klas kunnen aanpassen;
 excellente leerkrachten een dieper inzicht hebben in de oorzaken van het succes of
falen van een individuele leerling met betrekking tot een bepaalde activiteit;
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 de kennis van excellente leerkrachten met betrekking tot (het leren van) hun leerlingen
zodanig is dat ze veel beter geschikte leeractiviteiten kunnen ontwerpen die uitdagend
zijn, betrokkenheid generen en leerlingen boeien zonder dat het saai of overweldigend
wordt;
 ze goed weten wat de volgende stap moet zijn in het leerproces van een individuele
leerling en van de groep in zijn geheel;

Afbeelding 2.5-1: enkele kenmerken van excellente leerkrachten (Hattie & Yates, 2014).
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 excellente leerkrachten beter in staat zijn om, als ze nieuwe lesstof aanbieden, te
anticiperen op moeilijkheden die leerlingen bij hun leerproces kunnen ondervinden;
 excellente leerkrachten beter kunnen improviseren als ‘de les niet lekker loopt’;
 excellente leerkrachten vaardiger zijn in het formuleren van hypotheses met betrekking
tot de oorzaken van het succes of falen van hun leerlingen;
 excellente leerkrachten hun werk doen met passie.
Er kunnen volgens Hattie drie indicatoren geformuleerd worden waarop excellente
leerkrachten beter scoren dan niet excellente leerkrachten (Hattie & Yates, 2014):
1. het formuleren van doelen en uitdaging bieden om het beste naar boven te halen uit de
leerling (met name met betrekking tot in hoeverre de leerling zijn best wil doen);
2. het monitoren van het leerproces van leerlingen en op basis van deze feedback hun
instructie en verwerking afstemmen;
3. kunnen leunen op een grote kennis met betrekking tot het curriculum, waardoor ze hun
instructie af kunnen stemmen op de individuele onderwijsbehoefte.
De kennisbasis van excellente leerkrachten is in hoge mate procedureel, hetgeen inhoudt
dat ze weten hoe ze de kennis die ze bezitten kunnen gebruiken. Ze kunnen daardoor ook
beter reageren op allerlei onverwachte situaties, die zich in een klaslokaal voor kunnen
doen. Ook zijn ze daardoor in staat om met meer mogelijke oplossingen te komen voor een
bepaald probleem (Hattie & Yates, 2014).
Excellente leerkrachten vertonen dus een grote mate van intentioneel handelen.
Leerkrachten die intentioneel handelen (Slavin, 2012):
 handelen bewust, doen de dingen met een reden;
 denken na over de doelen die ze met hun leerlingen willen behalen en hoe de
beslissingen die ze nemen de leerlingen dichter bij deze doelen kunnen brengen;
 geloven dat wat ze doen een verschil maakt;
 evalueren continu het resultaat van hun handelen/instructie;
 proberen nieuwe strategieën uit, als de oorspronkelijke instructie niet het juiste effect
heeft;
 zijn constant op zoek naar ideeën van andere leerkrachten, internet en boeken.

2.6. Gericht oefenen (deliberate practice)
Uit veelvuldig onderzoek naar leren is gebleken dat diverse factoren kunnen worden
beschreven in relatie tot het optimaliseren van het leerproces (Ericsson, 1993):
 motivatie van de lerende om zich op de taak te richten en zich in te willen spannen om
de vaardigheid te vergroten;
 de opzet/de structuur van de taak moet afgestemd zijn op de voorkennis van de
lerende, zodat deze na een beperkte periode van instructie correct uitgevoerd kan
worden;
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 de lerende moet een directe informatieve terugkoppeling krijgen (informatieve
feedback) met betrekking tot het uitvoeringsniveau van de taak (zowel op het resultaat
als op de werkwijze gericht, met andere woorden: zowel inhoudelijke als procedurele
feedback);
 de lerende dient dezelfde taak, of vergelijkbare, herhaaldelijk uit te voeren.
Als aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan nemen volgens Ericsson de precisie en
snelheid van de uitvoering van cognitieve, zintuiglijke en motorische taken toe als gevolg van
oefening (Ericsson, 1993).
In de afwezigheid van adequate feedback is volgens Trowbridge en Cason effectief leren
onmogelijk en is de vooruitgang zelfs voor gemotiveerde leerlingen minimaal. Hieruit volgt
dat het veelvuldig oefenen op zichzelf niet automatisch leidt tot verbetering van, met name,
de accuratesse van de uitvoering (Trowbridge & Cason, 1932). Ook als onder
laboratoriumomstandigheden de training zich over een langere tijdsperiode uitstrekte,
leidde het herhaaldelijk laten uitvoeren van een taak door gemotiveerde personen niet
automatisch tot het bereiken van de hoogste prestatieniveaus. Hier bleek vaak het gebruik
van ineffectieve strategieën aan ten grondslag te liggen. Het gericht geven van instructie op
het gebruik van effectieve strategieën leidde vaak na enige oefening tot een enorme
toename van het prestatieniveau (Trowbridge & Cason, 1932).
Het geven van gerichte instructie of het zich eigen maken van nieuwe methodieken kan, ook
als het uitvoeringsniveau is blijven steken op een suboptimaal niveau, volgens Trowbridge
en Cason leiden tot een verbetering in de uitvoering (Trowbridge & Cason, 1932).
Ericsson heeft beschreven waar een goed trainingsprogramma aan zou moeten voldoen
(Ericsson, 1993). Vertaald naar de onderwijspraktijk is dit als volgt te omschrijven: om een
effectief leerproces te bewerkstelligen, zouden leerlingen, in het ideale geval, expliciet
geïnstrueerd moeten worden over de meest effectieve strategieën, onder het toeziend oog
van een leerkracht om gerichte procedurele en inhoudelijke feedback, diagnose van fouten
en remediëring mogelijk te maken. De leerkracht moet een opeenvolgende cyclus van
geschikte leeractiviteiten ontwerpen en de vooruitgang monitoren om te kunnen bepalen
wanneer de volgende stap naar meer uitdagende en complexere taken gezet kan worden
(zone van naaste ontwikkeling). Alhoewel het zeer wel mogelijk is om een curriculum te
formuleren en op groepsniveau instructie te geven, is volgens Ericsson vaak geconstateerd
dat een individuele begeleiding door een leerkracht het meest effectief is. Dit is echter
gezien de hoge kosten die daarmee gepaard gaan meestal niet mogelijk. De leerkracht zal er
daarom voor kiezen om een activiteitenschema te ontwerpen dat de leerling kan volgen
tijdens het zelfstandig werken. In dit activiteitenschema zijn gerichte oefeningen (deliberate
practice) opgenomen die het uitvoeringsniveau verhogen. De gerichtheid slaat hierbij onder
andere op de zone van naaste ontwikkeling, de effectiviteit van de leerinterventies
(waaronder de gerichtheid van de feedback) en het maximaliseren van het prestatieniveau
(Ericsson, 1993). In afbeelding 2.6-1 is dit proces van gericht oefenen schematisch
weergegeven (Hattie & Yates, 2014).
Bij gericht oefenen is er, aldus Hattie en Yates, sprake van intentionele gestructureerde
activiteiten die er toe moeten leiden dat het prestatieniveau omhoog gaat. Er zijn specifieke
onderdelen ingebouwd om ‘zwakke kanten’ van de lerende te versterken en de uitvoering
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wordt zorgvuldig gemonitord om aanwijzingen te genereren over mogelijkheden tot
verbetering (Hattie & Yates, 2014).

Uitvoering

Observatie

Oefenen

Informatieve
feedback

Doelen stellen

Afbeelding 2.6-1: gericht oefenen (Hattie & Yates, 2014).

Gerichte oefening vereist een hoge mate van inzet en concentratie en het ervaren van
plezier is niet inherent aan de activiteit. Hierdoor zijn individuen volgens Hattie en Yates
vaak niet intrinsiek gemotiveerd om gerichte oefening toe te passen. (Hattie & Yates, 2014).

2.7. Gericht oefenen bij leerkrachten
Dunn and Shriner beschrijven in twee studies het gebruik van gericht oefenen door
leerkrachten en concluderen dat gericht oefenen ook binnen het onderwijs een bruikbare
methodiek is om naar een hoger beheersingsniveau te groeien (Dunn & Shriner, 1999).
Marzano beschrijft met betrekking tot gericht oefenen in het onderwijs vier belangrijke
componenten (Marzano, 2010):
1.
2.
3.
4.

een gemeenschappelijke taal met betrekking tot de instructie;
een focus op specifieke strategieën;
het volgen van de vorderingen van de leerkracht;
de mogelijkheid om excellente leerkrachten te observeren en hun expertise te
bespreken.

Bronkhorst et al. geven aan dat gericht oefenen door leerkrachten zowel gericht kan zijn op
het verbeteren van de leerresultaten van hun leerlingen als op het vergroten van de eigen
vaardigheden. Waarbij niet zozeer de aard van het oefenen kenmerkend is voor gericht
oefenen als wel de doelgerichte benadering van de oefenactiviteiten. Het leerproces van de
leerkrachten kan daarbij volgens Bronkhorst beter inzichtelijk gemaakt worden via een
logboek dan via vragenlijsten en interviews, omdat in een logboek de daadwerkelijke
karakteristieken van het leren beter zichtbaar worden (Bronkhorst, 2014).
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Hagger et al. concluderen op basis van hun onderzoek naar het leergedrag van leraren in
opleiding dat de mate waarin zij intentioneel handelen met betrekking tot hun eigen
leerproces een keyfactor is (Hagger, 2008). Zo geven zij een voorbeeld van een leraar in
opleiding die heel gericht haar eigen leren vorm geeft:
In contrast, the deliberative end of the continuum is represented by a commitment to
determining what needs to be learnt as well as the means by which the desired learning
outcomes could be brought about. This orientation is characterised by a proactive
approach to creating opportunities for learning, exemplified by one science student
teacher who actively seeks feedback on her teaching at all stages of the course,
takes the initiative to observe others in her own and in other subjects and organises a
regular after-school discussion meeting of all the student teachers at her school (Hagger,
2008, p. 168).
Ook wijzen zij op het verschil tussen het opdoen van ervaring (oefenen) en het gericht
werken aan de eigen deskundigheid. Waarbij ze stellen dat het opdoen van ervaring alleen,
onvoldoende is om de deskundigheid naar een hoger niveau te tillen (Hagger, 2008).
The logic is straightforward: if one learns through doing, then the more one does, the
better. Such a restricted view of learning from experience may well enable student
teachers to develop an initial level of competence as classroom teachers, and that of
course is to be welcomed. It is unlikely, however, to lead to their developing the
commitment, confidence, analytic expertise and habits necessary for critically examining
their developing practice and thinking (Hagger, 2008, p. 176).
Verder benoemen zij het belang van de houding van de leraren in opleiding ten opzichte van
feedback. Sommige bleken bijvoorbeeld heel goed in staat te zijn om effectief met feedback
om te gaan, ongeacht de vorm waarin deze gegeven wordt, terwijl anderen dit juist niet
konden. Soms vanwege het aannemen van een verdedigende houding en soms vanwege het
niet kunnen onderscheiden van kritiek gericht op hun lesgeven en kritiek gericht op henzelf
(Hagger, 2008).
Chambliss, tot slot, beargumenteert dat het geheim van het bereiken van een excellent
prestatieniveau zit in het structureel en nauwgezet aandacht besteden aan elk detail van de
uitvoering, “each one done correctly, time and again, until excellence in every detail
becomes a firmly ingrained habit” (Chambliss, 1989, p. 85). Dit proces is ook wel te
omschrijven als het ‘werken met discipline en precisie in de uitvoering’.

2.8. Informatieve Feedback
Hattie and Gan omschrijven feedback als “ information provided by an agent (e.g., teacher,
peer, book, parent, and self/experience) regarding aspects of one’s performance or
understanding that reduces the discrepancy between what is understood and what is aimed
to be understood” (Hattie & Gan, 2011, p. 257). Feedback kan volgens hen:
 de lerende helpen om meer inzet, motivatie of betrokkenheid bij de taak te genereren;
 een indicatie geven met betrekking tot de correctheid of incorrectheid van een
antwoord (vaak ‘corrective feedback’ of ook wel ‘knowledge of results’ genoemd);
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 een indicatie geven dat meer informatie beschikbaar of juist nodig is;
 richting geven aan het handelen;
 informatie geven over welke wegen ingeslagen kunnen worden;
 alternatieve strategieën om bepaalde informatie te begrijpen onder de aandacht
brengen;
Hattie en Gan noemen enkele belangrijke overwegingen met betrekking tot feedback:
Feedback comes second - after instruction - and thus is limited in effectiveness when
provided in a vacuum; that feedback works optimally when there is a clear appreciation
of where the student is currently at and where they need to be; that appropriately
challenging tasks optimize the probability that feedback can be valuable; and feedback
works best when the current status and goals, the challenge and success criteria of the
learning intention are transparent to the teacher and the learner (Hattie & Gan, 2011, p.
258).
Ook beschrijven zij drie centrale vragen en vier dimensies met betrekking tot leren en
lerenden (Hattie & Gan, 2011). De drie centrale vragen met betrekking tot feedback zijn:
1. Waar ga ik naartoe? (Wat zijn de doelen?)
2. Wat zijn mijn vorderingen?
3. Wat kan ik doen om meer voortgang te boeken?
De vier dimensies waar de feedback zich volgens hen op kan richten zijn:
1. de taakuitvoering;
2. processen gerelateerd aan het begrijpen van een taak;
3. zelfregulerende of meta-cognitieve processen;
4. betreffende de persoon zelf (en niet gerelateerd aan de taak).
Feedback is niet alleen van belang voor de leerling, zo stellen Hattie en Gan, ook de
leerkracht ontvangt directe en indirecte feedback van de leerlingen en kan op basis daarvan
zijn of haar instructie bijsturen (Hattie & Gan, 2011).
Hattie spreekt in dit kader over ‘visible learning’, het leren van de leerling dient zichtbaar
gemaakt te worden voor de leerkracht en de leerling. Dit brengt met zich mee dat de
leerkracht er zorg voor moet dragen dat de intenties en het succes van het leren inzichtelijk
zijn voor de leerling en dat de leerling weet waar op de leerlijn hij zich bevindt (gerelateerd
aan het leerdoel). Feedback speelt volgens Hattie een belangrijke rol in dit proces (Hattie &
Gan, 2011). Ook wijst Hattie erop dat het bij feedback er niet zo zeer om gaat wanneer en
hoe het is gegeven, maar om wanneer en hoe het ontvangen is (Hattie & Gan, 2011).
Feedback is het meest effectief als het direct, specifiek en toekomstgericht is en speelt een
belangrijke rol bij het gericht oefenen (Hagger, 2008; Hattie & Yates, 2014).
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2.9. Discipline en precisie in de uitvoering
Om tot een excellent beheersingsniveau te komen met betrekking tot een bepaalde
competentie is het van belang om gericht te oefenen met ‘discipline en precisie in de
uitvoering’ (Chambliss, 1989; Ericsson, 1993; Hattie & Yates, 2014). Bij discipline en precisie
in de uitvoering gaat het er in feite om of je de goede dingen doet (het effectiviteits- of
doeltreffendheids-aspect) en of je de goede dingen goed doet (efficiëntie- of
doelmatigheidsaspect).

2.10. Instructie
Slavin omschrijft het begrip directe instructie als “approach to teaching in which the teacher
transmits information directly to the students; lessons are goal oriented and structured by
the teacher” (Slavin, 2012). Vanuit de KBA aanpak wordt het gebruik van het activerende
directe instructiemodel (ADI) gepropageerd, omdat volgens hen onderzoek heeft
aangetoond dat met name leerlingen uit een achterstandsituatie hier baat bij hebben
(Drewes & van Dael, 2013). Dit laat onverlet dat er naast leerkracht gestuurde instructie
(zoals ADI) ook ruimte moet zijn voor voldoende banende instructie, met name als
‘exploreren’ en ‘ontdekken’ doelen van de les zijn (Bakker, Gerrits, & Theil, 2012; Drewes &
van Dael, 2013). Ook modelleren, vooral toegepast bij de verlengde instructie (Bakker,
Gerrits, & Theil, 2012), zelfinstructie (zoals de zelfinstructiemethode van Meichenbaum) en
instructiewijzers zijn instructiemodellen die naast het ADI model gehanteerd dienen te
worden (Slavin, 2012).
Vermunt onderscheidt met betrekking tot het leerproces drie verschillende leerstrategieën:
cognitieve leerstrategieën, affectieve leerstrategieën en metacognitieve leerstrategieën. Bij
een cognitieve leerstrategie spelen leeractiviteiten zoals memoriseren, herhalen, kritisch
verwerken, selecteren, toepassen, relateren, structureren, analyseren, concretiseren een
belangrijke rol. Een affectieve leerstrategie daarentegen is meer gerelateerd aan
leeractiviteiten zoals toeschrijven, motiveren, concentreren, waarderen, inspannen, zichzelf
beoordelen, emoties opwekken en verwachten. Bij een metacognitieve leerstrategie tot slot
staan leeractiviteiten zoals oriënteren, plannen, proces bewaken, toetsen, evalueren,
diagnosticeren, bijsturen en reflecteren centraal (Vermunt, 1992).
Een leerkracht dient bij zijn instructie met al deze verschillende leerstrategieën rekening te
houden (Slavin, 2012; Vermunt, 1992), in de Kijkwijzer zijn deze drie instructieniveaus dan
ook in diverse indicatoren terug te vinden (Drewes & van Dael, 2013).

2.11. De KBA-Kijkwijzer
Informatieve feedback en het stellen van ambitieuze doelen zijn kenmerkende aspecten van
gericht oefenen (Ericsson, 1993; Hattie & Yates, 2014). Om leerkrachten te voorzien van
informatieve feedback kan onder andere een Kijkwijzer gebruikt worden (Drewes & van
Dael, 2013). De Kijkwijzer kan niet alleen dienen als observatie-instrument tijdens een
klassenbezoek maar kan ook door de leerkracht gebruikt worden in het kader van
zelfbeoordeling en reflectie (Hattie & Gan, 2011).
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In opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van de Gemeente
Amsterdam is door experts van de KBA een Kijkwijzer ontwikkeld (Drewes & van Dael, 2013),
gebaseerd op de waarderingskaders van de Inspectie van het Onderwijs en de competenties
uit de Wet Beroepen in het Onderwijs (BIO).
Met betrekking tot deze Kijkwijzer worden de volgende definities gehanteerd:
Indicator: een meetbaar fenomeen met betrekking tot het pedagogisch-didactisch handelen
van leerkrachten dat een signalerende functie heeft en een aanwijzing geeft over de mate
van kwaliteit.
Observeerbaar gedrag: vertaling van de indicatoren naar handelingen die tijdens
klassenobservaties kunnen worden waargenomen.
Voorbeeld van een indicator: “Ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen”.
Voorbeeld van bijbehorend observeerbaar gedrag: “Koppelt vragen en opmerkingen van
leerlingen op een positieve manier terug”.

2.12. Conclusie theoretisch kader
Gericht oefenen is met succes toegepast bij de deskundigheidsbevordering van leerkrachten
(Bronkhorst, 2014; Dunn & Shriner, 1999; Hagger, 2008) en speelt een belangrijke rol bij het
verkrijgen van expertise met betrekking tot het lesgeven (Hattie & Yates, 2014). De
leerkracht krijgt daarbij ‘opdrachten’ aangeboden die in de zone van naaste ontwikkeling
liggen en met enig (gericht) oefenen onder de knie gekregen kunnen worden.
Hierbij wordt door gerichte informatieve feedback de ontwikkeling van de leerkracht
gestuurd. Ook worden er ambitieuze doelen gesteld, waar vervolgens gericht aan gewerkt
wordt (Ericsson, 1993; Hattie & Yates, 2014).
Aanvullend op de feedback van collega’s en leerlingen (Hattie, 2008; Yoshida & Fernandez,
2004) is een Kijkwijzer een goede manier om leerkrachten te voorzien van informatieve
feedback (Drewes & van Dael, 2013). De Kijkwijzer kan dienen als observatie-instrument
tijdens een klassenbezoek en als hulpmiddel bij het stellen van doelen, maar kan ook door
de leerkracht gebruikt worden tijdens het gericht oefenen in het kader van zelfbeoordeling
en reflectie (Hattie & Gan, 2011).
Een geschikte interventie om de discipline en precisie van het pedagogisch en didactisch
handelen van de leerkrachten tijdens de rekenles te vergroten, zou, op basis van
voorgaande, door de volgende cyclus weergegeven kunnen worden:
 observeren van de leerkrachten, aan de hand van een Kijkwijzer, door de directie;
 geven van informatieve feedback met behulp van de Kijkwijzer en tijdens intervisiebijeenkomsten (collegiale consultatie) door directie en leerkrachten;
 op basis van deze feedback stellen van ambitieuze doelen door de leerkrachten;
 oefenen, gevolgd door weer een nieuwe observatie.
De focus met betrekking tot het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten
moet vooral liggen op de kwaliteit van de instructie en feedback, aangezien dit, wat betreft
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het handelen van de leerkracht, de grootste invloed heeft op de leerresultaten van
leerlingen (Hattie, 2003).
Het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht kan beoordeeld worden aan de
hand van een Kijkwijzer. Waarbij het percentage indicatoren uit de Kijkwijzer (zie bijlage 2)
dat als voldoende kan worden beoordeeld, als benchmark kan worden gebruikt.
Het leerproces van de leerkrachten kan tijdens het gericht oefenen zichtbaar gemaakt
worden door een door de leerkrachten in te vullen logboek (Bronkhorst, 2014). Analyse van
dit logboek kan inzicht geven in de rol van informatieve feedback en het stellen van
ambitieuze doelen tijdens het gericht oefenen van de leerkrachten.

2.13. Samenvatting
In dit hoofdstuk is nader ingegaan op het theoretisch kader, met daarin de voor dit
onderzoek relevante theoretische achtergronden. Aan de orde zijn geweest: de invloed van
diverse factoren op de leerresultaten van leerlingen, excellente leerkrachten, de
ontwikkeling van expertise, expertise met betrekking tot het lesgeven, gericht oefenen,
informatieve feedback, discipline en precisie in de uitvoering en de KBA-Kijkwijzer.
Samengevat kan gesteld worden dat een geschikte interventie - gebaseerd op de methodiek
van ‘gericht oefenen’ - om de discipline en precisie van het pedagogisch en didactisch
handelen van de leerkrachten tijdens een rekenles te vergroten, door de volgende cyclus
weergegeven kan worden:
 observeren van de leerkrachten, aan de hand van een Kijkwijzer, door de directie;
 geven van informatieve feedback met behulp van de Kijkwijzer en tijdens intervisiebijeenkomsten (collegiale consultatie) door directie en leerkrachten;
 op basis van deze feedback stellen van ambitieuze doelen door de leerkrachten;
 oefenen, gevolgd door weer een nieuwe observatie.
Hierbij geldt dat de focus met betrekking tot het pedagogisch en didactisch handelen van de
leerkrachten vooral moet liggen op de kwaliteit van de instructie en feedback, aangezien dit,
wat betreft het handelen van de leerkracht, de grootste invloed heeft op de leerresultaten
van leerlingen.
Het leerproces van de leerkrachten kan tijdens het gericht oefenen zichtbaar gemaakt
worden door een door de leerkrachten in te vullen logboek. Analyse van dit logboek kan
inzicht geven in de rol van informatieve feedback en het stellen van ambitieuze doelen
tijdens het gericht oefenen van de leerkrachten.
In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de gekozen interventie, waarbij eerst kort
wordt stil gestaan bij de ontwerpeisen waaraan het gebruikte ontwerp - toegepast bij dit
ontwerpgericht onderzoek - dient te voldoen, waarna de redeneerketen en het arrangement
worden beschreven.
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3.

De interventie

3.1. Inleiding
Om het in paragraaf 1.6.2. beschreven sturingsvraagstuk (het veldprobleem-in-context) op
te lossen, kan gebruik worden gemaakt van een ontwerpgericht praktijkonderzoek. Een
dergelijk onderzoek levert namelijk, volgens Andriessen en Aken, generieke kennis voor het
ontwerpen van specifieke oplossingen - voor specifieke veldproblemen - door de
professionals die met die problemen te maken hebben (Andriessen & Aken, 2011). Bij het
uitvoeren van een ontwerpgericht onderzoek, wordt een ontwerp (hieronder wordt een
voorstel voor een arrangement verstaan, bestaande uit één of meerdere interventies
waarvan verondersteld wordt dat ze leiden tot de beoogde uitkomst) gemaakt. Dit ontwerp
dient, om tegemoet te kunnen komen aan de doelstellingen van het onderzoek, aan
bepaalde eisen te voldoen. Men spreekt in dit verband ook wel over de ontwerpeisen of
ontwerpspecificaties van het ontwerp (Andriessen & Aken, 2011) .
In dit hoofdstuk, waarin nader wordt ingegaan op de gekozen interventie, wordt in paragraaf
3.2. eerst kort stil gestaan bij de ontwerpeisen waaraan het gebruikte ontwerp dient te
voldoen, waarna in de paragrafen 3.3. en 3.4. de bijbehorende redeneerketen en het
arrangement worden beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte
samenvatting en een vooruitblik naar hoofdstuk 4.

3.2. Ontwerpeisen
In dit onderzoek worden met betrekking tot het te gebruiken ontwerp de volgende
ontwerpeisen gehanteerd:
Functionele eisen:
 Het ontwerp dient een arrangement te omvatten, waarvan de verwachting is dat dit tot
de beoogde uitkomst leidt.
 Deze interventies en de daaruit voortvloeiende resultaten moeten op systematische
wijze beschreven kunnen worden.
 De tijdens het project opgedane kennis moet samen met de kennis betreffende de
context overdraagbaar zijn.
 Voor iedere interventie uit het arrangement dient een redeneerketen opgesteld te
kunnen worden, die weergeeft hoe desbetreffende interventie (naar verwachting) leidt
tot de beoogde uitkomst.
 Het ontwerp dient de mogelijkheid te bieden om de geloofwaardigheid van uitspraken
over de interventies te vergroten door het genereren van inzicht in de veronderstelde
causale ketens (mechanismen) tussen interventies en uitkomsten.
Gebruikerseisen:
 De uitvoering van het arrangement moet inpasbaar zijn in de dagelijkse praktijk van de
school.
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Randvoorwaarde(n):
 Het arrangement dient, vanwege de zomervakantie, binnen een periode van 6 maanden
uitgevoerd te kunnen worden.
Ontwerpbeperkingen:
 De interventies uit het arrangement dienen aan te sluiten bij de verbeterprocessen die
reeds op de school zijn/worden uitgevoerd.

3.3. De redeneerketen
Een redeneerketen, soms ook wel een ontwerpstelling genoemd, geeft een interventiegevolglogica weer, die in bepaalde situaties of contexten kan gelden. Hierbij is het volgens
Andriessen en Aken ook van belang om te beschrijven waarom men verwacht dat een
bepaalde interventie in een bepaalde context zal werken. Men spreekt in dit verband ook
wel over de causaliteitsargumenten, deze argumenten beschrijven de mechanismen die
verklaren waarom de interventie in de gegeven context de beoogde uitkomst zal genereren
(Andriessen & Aken, 2011).
Denyer, Tranfield en Aken geven aan dat het bij praktijkonderzoek vaak niet goed mogelijk is
om alle variabelen onder controle te brengen en dat daarbij ook nog geldt dat de causale
keten vaak complex is (Denyer, Tranfield, & Aken, 2008). Dit is weergegeven in afbeelding
3.3-1.

Afbeelding 3.3-1: de causale keten bij praktijkonderzoek (Denyer, Tranfield, & Aken, 2008).

De redeneerketen volgens de CIMO-logica kan dan een oplossing bieden (zie afbeelding 3.32). In het kort komt de CIMO-logica op het volgende neer: “Voor dit probleem-in-Context is
het nuttig om deze Interventie toe te passen, die door deze Mechanismen de volgende
Outcomes zal genereren.” (Denyer, Tranfield, & Aken, 2008).
Volgens Berg, Hoeve en Zitter slaat de CIMO-logica als het ware een brug tussen de
interventie en de beoogde uitkomsten. Het beschrijven van de verwachte mechanismen
helpt om de oorzaak-gevolg keten bloot te leggen, het opent volgens hen als het ware de
‘black box’ uit afbeelding 3.3-2. Als A de oorzaak is van B, hoe kunnen we dat dan
aannemelijk maken en hoe wordt A dan veroorzaakt? (Berg, Hoeve, & Zitter, 2012).
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Afbeelding 3.3-2: CIMO-logica (Denyer, Tranfield, & Aken, 2008).

De interventie die in dit onderzoek wordt toegepast, beschreven in het sturingsmodel van
Lengkeek in paragraaf 1.6.2, is als volgt samen te vatten: leerkrachten oefenen gericht op
het met discipline en precisie pedagogisch en didactisch handelen tijdens de rekenles.
De redeneerketen, uitgaande van de CIMO-logica, die van toepassing is op deze interventie,
is weergegeven in tabel 3.3-1. In bijlage 15 wordt deze redeneerketen geëvalueerd.
Tabel 3.3-1: de redeneerketen.

Interventie
(Wat gaan we
doen?)

Mechanisme
(Waarom werkt
de interventie?)

Leerkrachten oefenen gericht op het met discipline en precisie pedagogisch en
didactisch handelen tijdens de rekenles.

Leerkrachten krijgen, als gevolg van het ontvangen van informatieve feedback
(mechanisme 1) en het stellen van ambitieuze doelen (mechanisme 2), inzicht in:
 hoeverre ze met discipline en precisie pedagogisch en didactisch handelen tijdens de
rekenles (met name betreffende de instructie en het geven van informatieve
feedback aan de leerlingen);
 wat tijdens een rekenles het gewenste niveau van het pedagogisch en didactisch
handelen is;
 hoe ze daar, door oefenen en daarbij steeds uit te gaan van hun zone van naaste
ontwikkeling, naar toe kunnen groeien.

Outcome
(Wat zijn de
beoogde
resultaten?)

De leerkrachten vertonen meer discipline en precisie bij het pedagogisch en didactisch
handelen tijdens de rekenles en scoren boven de kwaliteitsnorm.

Hierbij dient het volgende opgemerkt worden:
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Voor een beschrijving van de leerkrachtkenmerken en selectiecriteria zie bijlage 6.



In dit onderzoek wordt met ‘instructie’ bedoeld: activerende directe instructie (ADI),
bestaande uit de fasen terugblik, oriëntatie, uitleg, begeleide inoefening, zelfstandige
verwerking, evaluatie, terug- en vooruitblik (Drewes & van Dael, 2013; Leenders,
Naafs, & Oord, 2007), banende instructie ((Bakker, Gerrits, & Theil, 2012; Drewes &
van Dael, 2013), modelleren (Bakker, Gerrits, & Theil, 2012), zelfinstructie (zoals de
zelfinstructie-methode van Meichenbaum) en instructiewijzers (Slavin, 2012).
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Voor de in dit onderzoek gehanteerde definitie van ‘gericht oefenen’ en ‘het met
discipline en precisie pedagogisch en didactisch handelen tijdens de rekenles’ zie
hoofdstuk 4 ‘Onderzoeksopzet en uitvoering’.



Het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht kan beoordeeld worden
aan de hand van de Kijkwijzer die is weergegeven in bijlage 2. Er is in dit onderzoek
sprake van met discipline en precisie pedagogisch en didactisch handelen als aan de
kwaliteitsnorm is voldaan.



In dit onderzoek wordt als kwaliteitsnorm gehanteerd: minimaal 75 % van het totaal
aantal beoordeelde indicatoren kan als voldoende worden beoordeeld.

3.4. Beschrijving van het arrangement
In het arrangement worden zaken beschreven als: welke interventies worden gedaan en in
welke volgorde, wie voert de interventies uit en hoe worden ze uitgevoerd? Het zo concreet
mogelijk beschrijven van het arrangement draagt bij aan de overdraagbaarheid ervan
(Andriessen & Aken, 2011). In tabel 3.4-1 wordt het in dit onderzoek toegepaste
arrangement beschreven, bestaande uit de interventie ‘leerkrachten oefenen gericht op het
met discipline en precisie pedagogisch en didactisch handelen tijdens de rekenles’.
Tabel 3.4-1: beschrijving van het arrangement.

Interventie
Leerkrachten oefenen gericht op het met discipline en precisie pedagogisch en
didactisch handelen tijdens de rekenles.
Wie?

Leerkrachten en directie.

Wanneer?

Maart tot en met juni 2014.

Wat?

Gericht oefenen op het met discipline en precisie pedagogisch en didactisch handelen tijdens
de rekenles.

Hoe?

1. Stellen van ambitieuze doelen (in de zone van naaste ontwikkeling).
De leerkracht stelt zelf de streefdoelen die hij/zij in een bepaalde periode wil halen.
Sommige doelen zullen een periode van één of twee weken beslaan, andere doelen
vergen wellicht iets meer tijd om te realiseren. De streefdoelen en activiteiten waar aan
gewerkt is, worden vermeld in het logboek dat de leerkracht bijhoudt. De leerkrachten
uit de intervisiegroep en de directie adviseren de leerkracht met betrekking tot het
formuleren van realistische en ambitieuze streefdoelen.
2. Oefenen op het met discipline en precisie pedagogisch en didactisch handelen.
De leerkracht houdt een logboek bij met daarin de onderwerpen die hij/zij heeft gekozen
om aan te werken, het streefdoel dat de leerkracht hierbij heeft geformuleerd, het
resultaat en de reflectie op het verloop van de oefenactiviteiten en de eigen
ontwikkeling (zie bijlage 4).
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Het logboek kent een vaste structuur en is opgebouwd volgens de spiraalreflectie van
Korthagen (Benammar, 2011). De leerkrachten mailen wekelijks een kopie van de
reflectiecyclus uit het logboek naar de directie. De logboeken worden ook tijdens de
intercollegiale consultaties besproken.
De reflectiecyclus in het logboek eindigt steeds met het vooruitkijken naar de volgende
activiteit, dit is de basis voor de leerkracht om te oefenen op het gewenste pedagogisch en
didactisch handelen tijdens de daaropvolgende rekenles(sen).
Het lesvoorbereidingsformulier en de Kijkwijzer zijn ook belangrijke instrumenten om het
oefenen vorm te geven. Het lesvoorbereidingsformulier (zij bijlage 3) is dusdanig ingedeeld
dat het aansluit bij de verschillende fases van een les. Bij elke fase zijn tips en
aandachtspunten gegeven.
Het lesvoorbereidingsformulier ondersteunt ook het evalueren van de les en het
reflectieproces dat plaatsvindt aan de hand van het logboek. Het ingevulde
lesvoorbereidingsformulier wordt na afloop van de les toegevoegd aan de werkmap van de
leerkracht en besproken met collega’s en de directie tijdens de intercollegiale consultatie.
Het lesvoorbereidingsformulier wordt soms samen ingevuld (maatjesleren) en soms
individueel. Leerkrachten maken hier zelf keuzes in.
3. Krijgen van informatieve feedback.
De leerkracht krijgt op verschillende manieren informatieve feedback.
 Zo geven de leerlingen tijdens de les impliciet informatieve feedback aan de
leerkracht door hun houding en gedrag maar ze geven ook expliciete informatieve
feedback aan de leerkracht.
 De bevindingen voortkomend uit de lesobservaties worden door de directie
nabesproken met de leerkracht. Daarbij worden, naast informatie over het wel of
niet behaald hebben van de indicatoren uit de Kijkwijzer, ook tops en tips gegeven.
De feedback is gericht op het overbruggen van het verschil tussen het
geconstateerde performanceniveau en het streefniveau.
 De leerkrachten mailen wekelijks een kopie van de reflectiecyclus van het logboek
naar de directie, waarna de directie informatieve feedback geeft aan de leerkracht.
 De leerkrachten die deelnemen aan de intercollegiale consultaties geven tijdens
deze bijeenkomsten ook informatieve feedback aan elkaar.
 De leerkracht verkrijgt ook informatieve feedback aan de hand van het gemaakte
werk van de leerlingen en via toetsen.
Een andere mogelijkheid voor de leerkracht om informatieve feedback te krijgen is door
zelfevaluatie, waarbij een leerkracht na een gegeven les zichzelf scoort aan de hand van
de Kijkwijzer.
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Outcome?

De leerkrachten vertonen meer discipline en precisie bij het pedagogisch en didactisch
handelen tijdens de rekenles en scoren boven de kwaliteitsnorm.

Wat kost
dat?

De activiteiten worden binnen de bestaande normjaartaak uitgevoerd.
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Organisatie?

1.

De directie stelt in overleg met de leerkrachten een rooster op voor de klassenbezoeken
en nagesprekken. De directie heeft de Kijkwijzer aangepast.

2.

Er worden gemiddeld eens in de drie weken intervisie bijeenkomsten (intercollegiale
consultatie) georganiseerd door de leerkrachten en de directie.

Voorgaand arrangement voldoet aan de kenmerken van gericht oefenen en zal als gevolg
daarvan, naar verwachting, dan ook leiden tot de gewenste uitkomst (Hattie & Yates, 2014).
Door te werken met een Kijkwijzer en het invullen van het logboek, kunnen de resultaten op
een systematische wijze beschreven worden (Bronkhorst, 2014; Drewes & van Dael, 2013).
Doordat bij de beschrijving, uitvoering en rapportage gebruik gemaakt wordt van de 9
stappen van de OPERA methode (zie hoofdstuk 4) is de tijdens het project opgedane kennis
en de kennis over de context overdraagbaar. Door bestudering van de logboeken en de
interviews met de leerkrachten ontstaat inzicht in de veronderstelde causale ketens
(mechanismen) tussen interventies en uitkomsten, waardoor de geloofwaardigheid van
uitspraken over de interventie vergroot kan worden.
Op ‘De Zonnebloem’ wordt sinds geruime tijd gewerkt met klassenbezoeken en de directie is
getraind in het werken met de Kijkwijzer. Ook de leerkrachten zijn gewend aan het werken
met de Kijkwijzer. Het arrangement is dan ook goed inpasbaar in de dagelijkse praktijk van
de school en kan uitgevoerd worden in de periode maart tot en met juni 2014. Ook sluit de
interventie inhoudelijk goed aan bij het reken-verbeterproject dat op ‘De Zonnebloem’ is
uitgevoerd. Zo wordt bijvoorbeeld dezelfde Kijkwijzer gehanteerd en ligt de focus op
dezelfde aspecten met betrekking tot de rekendidactiek (zoals het Handelingsmodel en de
Drieslag).
Op basis van voorgaande kan dan ook geconcludeerd worden dat het arrangement voldoet
aan de in paragraaf 3.2. geformuleerde ontwerpeisen.

3.5. Samenvatting
In dit hoofdstuk is nader ingegaan op de toepassingsmogelijkheden van ontwerpgericht
praktijkonderzoek om het in paragraaf 1.6.2. beschreven sturingsvraagstuk (het
veldprobleem-in-context) op te lossen. Vervolgens zijn de ontwerpeisen van het, in dit
onderzoek toe te passen, ontwerp beschreven. De bijbehorende interventie kan daarbij
samengevat worden als: ‘leerkrachten oefenen gericht op het met discipline en precisie
pedagogisch en didactisch handelen tijdens de rekenles’. De redeneerketen, uitgaande van
de CIMO-logica, die van toepassing is op deze interventie is beschreven in paragraaf 3.3,
waarna in paragraaf 3.4 een overzicht is gegeven van het gehele arrangement. In het
volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de onderzoeksopzet en uitvoering van het
onderzoek.
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4.

Onderzoeksopzet en uitvoering

4.1. Inleiding
In dit hoofdstuk worden, nadat nog even kort wordt stilgestaan bij de centrale
onderzoeksvraag en deelvragen, de kernbegrippen, variabelen en benchmark beschreven.
Ook wordt aangegeven hoe de variabelen worden geoperationaliseerd. Na een typering van
het onderzoek, wordt er ingegaan op het begrip ‘triangulatie’ en wordt de in dit onderzoek
gehanteerde OPERA methode toegelicht. Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de
wijze van dataverzameling, dataverwerking en analyse, waarna het hoofdstuk wordt
afgesloten met een korte samenvatting.
In afbeelding 4.1-1 is ter verduidelijking de onderlinge samenhang tussen de CIMO-logica, de
onderzoeksvragen en de gebruikte variabelen weergegeven.

Afbeelding 4.1-1: overzicht: onderlinge samenhang CIMO-logica, onderzoeksvragen en variabelen

4.2. Onderzoeksopzet
4.2.1. Centrale vraagstelling en deelvragen
De centrale onderzoeksvraag en beide deelvragen (weergegeven in paragraaf 1.8) zijn mede
op basis van het theoretisch kader tot stand gekomen en als gevolg van de ontstane
inzichten, via een iteratief proces, steeds verder aangescherpt. Zo is uit het theoretisch
kader bijvoorbeeld naar voren gekomen dat, om op een excellent niveau pedagogisch en
didactisch te kunnen handelen, het van belang is om gericht te oefenen met ‘discipline en
precisie in de uitvoering’ (Chambliss, 1989; Ericsson, 1993; Hattie & Yates, 2014). Bij
discipline en precisie in de uitvoering gaat het er in feite om of je de goede dingen doet (het
effectiviteits- of doeltreffendheids-aspect) en of je de goede dingen goed doet (efficiëntieof doelmatigheidsaspect). Dit inzicht is, vanwege het grote belang ervan, verwerkt in de
centrale onderzoeksvraag en beide deelvragen.
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Essentiële onderdelen van ‘gericht oefenen’ zijn, zo blijkt uit de literatuur, het krijgen van
informatieve feedback en het stellen van ambitieuze doelen (Ericsson, 1993; Hattie & Yates,
2014). In dit onderzoek worden ze dan ook beschouwd als de veronderstelde mechanismen,
die ervoor zorgen dat de interventie ‘gericht oefenen’ tot de beoogde uitkomst leidt. Om de
werking van deze mechanismen te kunnen onderzoeken, zijn daarom twee deelvragen
opgesteld. Eén over de rol van informatieve feedback en één over het stellen van ambitieuze
doelen.
Ook is uit het theoretisch kader naar voren gekomen dat de kwaliteit van de instructie en
feedback van de leerkracht een grote invloed heeft op de leerresultaten van de leerlingen
(Hattie, 2003) en daarom centraal dient te staan bij het pedagogisch en didactisch handelen
van de leerkracht. Vanwege de overzichtelijkheid is er voor gekozen om dit aspect in
paragraaf 1.8 niet in de centrale onderzoeksvraag op te nemen maar in de toelichting ervan.
Mede op basis van voorgaande zijn de centrale onderzoeksvraag en beide deelvragen als
volgt geformuleerd:
Centrale onderzoeksvraag:
In welke mate leidt het gericht oefenen van leerkrachten op ‘De Zonnebloem’, volgens de
gestelde kwaliteitsnorm, op het met discipline en precisie pedagogisch en didactisch
handelen tijdens de rekenles tot een verbetering van dit handelen?
Deelvragen:
1. Wat is de rol van ‘informatieve feedback’ bij het gericht oefenen van de leerkrachten van
‘De Zonnebloem’ op het met discipline en precisie pedagogisch en didactisch handelen
tijdens de rekenles?
2. Wat is de rol van ‘het stellen van ambitieuze doelen’ bij het gericht oefenen van de
leerkrachten van ‘De Zonnebloem’ op het met discipline en precisie pedagogisch en
didactisch handelen tijdens de rekenles?
4.2.2. Kernbegrippen, variabelen en indicatoren
De kernbegrippen in dit ontwerpgericht interventieonderzoek zijn ‘gericht oefenen’ en ‘het
met discipline en precisie pedagogisch en didactisch handelen tijdens de rekenles’ en
worden in dit onderzoek als volgt gedefinieerd:
Gericht oefenen (deliberate practice):


het cyclische proces van uitvoeren, ontvangen van informatieve feedback op de
uitvoering, stellen van ambitieuze doelen en het naar aanleiding hiervan doelgericht
oefenen/experimenteren om het desbetreffende doel te bereiken (Ericsson, 1993;
Hattie & Yates, 2014).

De streefdoelen en activiteiten waar aan gewerkt is, worden vermeld in het logboek dat
door de leerkracht wordt bijgehouden. De leerkrachten uit de intervisiegroep en de
directie kunnen de leerkracht adviseren over het formuleren van realistische en
ambitieuze streefdoelen.
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Het met discipline en precisie pedagogisch en didactisch handelen tijdens de rekenles:
 het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht kan beoordeeld worden aan
de hand van de Kijkwijzer. Er is in dit onderzoek sprake van met discipline en precisie
pedagogisch en didactisch handelen als aan de kwaliteitsnorm is voldaan.
In dit onderzoek wordt als kwaliteitsnorm gehanteerd: minimaal 75 % van het totaal
aantal beoordeelde indicatoren kan als voldoende worden beoordeeld.
In tabel 4.2.2-1 worden de vier variabelen uit dit onderzoek beschreven en vervolgens
geoperationaliseerd.
Tabel 4.2.2-1: operationalisatie van de variabelen.

Operationalisatie
Variabelen

1

De mate waarin leerkrachten gericht oefenen,
conform de afspraken met de directie,
weergegeven in bijlage 8, op het met
discipline en precisie pedagogisch en
didactisch handelen tijdens de rekenles.
(Interventie)

Indicatoren die gebruikt worden om de
variabele meetbaar te maken
Indicator: de afspraken met betrekking tot gericht
oefenen zoals weergegeven in bijlage 8.
Hierbij worden de antwoorden van de leerkrachten
op de vragen in het logboek, het interview en de
opmerkingen gemaakt tijdens de
intervisiebijeenkomsten, die betrekking hebben op
de mate waarin leerkrachten gericht oefenen,
conform de afspraken met de directie, op het met
discipline en precisie pedagogisch en didactisch
handelen tijdens de rekenles als informatiebron
gebruikt.

2

De mate waarin met discipline en precisie
pedagogisch en didactisch wordt gehandeld
tijdens de rekenles. (Outcome)

Indicator: het percentage indicatoren uit de
Kijkwijzer, ten opzichte van het totaal aantal
beoordeelde indicatoren, dat als voldoende
beoordeeld kan worden.

3

De mate waarin het ontvangen van
informatieve feedback heeft geleid tot inzicht
bij de leerkrachten in:

Indicator: de criteria met betrekking tot de
benchmark behorende bij variabele 3 zoals
weergegeven in bijlage 9.

 hoeverre ze met discipline en precisie
pedagogisch en didactisch handelen tijdens
de rekenles (met name betreffende de
instructie en het geven van informatieve
feedback aan de leerlingen);

Hierbij worden de antwoorden van de leerkrachten
op de vragen in het logboek en tijdens het interview
met de leerkrachten die betrekking hebben op het
effect van de informatieve feedback die de
leerkrachten ontvangen hebben als informatiebron
gebruikt.

 wat tijdens een rekenles het gewenste
niveau van het pedagogisch en didactisch
handelen is;

(Zie ook paragraaf 4.2.3. ‘De benchmark’)

 hoe ze daar, door oefenen en daarbij
steeds uit te gaan van hun zone van naaste
ontwikkeling, naar toe kunnen groeien.
(Mechanisme 1)
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4

De mate waarin het stellen van ambitieuze
doelen heeft geleid tot inzicht bij de
leerkrachten in:

Indicator: de criteria met betrekking tot de
benchmark behorende bij variabele 4 zoals
weergegeven in bijlage 10.

 hoe ze, door oefenen en daarbij steeds uit
te gaan van hun zone van naaste
ontwikkeling, kunnen toe groeien naar het
gewenste niveau van pedagogisch en
didactisch handelen tijdens de rekenles.

Hierbij worden de antwoorden van de leerkrachten
op de vragen in het logboek en tijdens het interview
met de leerkrachten die betrekking hebben op het
effect van het door de leerkracht stellen van
ambitieuze doelen als informatiebron gebruikt.

(Mechanisme 2)

4.2.3. De benchmark
De gegevens die beschikbaar komen na uitvoering van het arrangement kunnen pas op
waarde geschat worden als ze vergeleken kunnen worden met een benchmark. In dit
onderzoek wordt bij alle variabelen een norm als benchmark gehanteerd. Deze normen zijn
als volgt gedefinieerd:
Variabele 1: ‘De mate waarin leerkrachten gericht oefenen, conform de afspraken met de
directie, op het met discipline en precisie pedagogisch en didactisch handelen tijdens de
rekenles.’
Benchmark: er wordt in dit onderzoek van uitgegaan dat de leerkrachten gericht geoefend
hebben, als ze voldaan hebben aan de afspraken die zijn gemaakt met de directie, zoals
weergegeven in bijlage 8. Hierbij worden de antwoorden van de leerkrachten op de vragen
in het logboek, het interview en de opmerkingen gemaakt tijdens de intervisiebijeenkomsten als informatiebron gebruikt.
Variabele 2: ‘De mate waarin met discipline en precisie pedagogisch en didactisch wordt
gehandeld tijdens de rekenles.’
Benchmark: op ‘De Zonnebloem’ wordt, met betrekking tot het percentage indicatoren dat
tijdens een klassenbezoek voldoende moet scoren (kwaliteitscriterium), een norm
gehanteerd van 75 % van de beoordeelde indicatoren. Dit geldt zowel op leerkracht- als op
schoolniveau. M.a.w. op schoolniveau wordt een indicator als voldoende beoordeeld als bij
minimaal 75 % van de geobserveerde leerkrachten de indicator als voldoende beoordeeld
kan worden. Deze normering wordt (op schoolniveau) ook gehanteerd door de experts van
de KBA.
Variabele 3: ‘De mate waarin het ontvangen van informatieve feedback heeft geleid tot
inzicht bij de leerkrachten in:
 hoeverre ze met discipline en precisie pedagogisch en didactisch handelen tijdens de
rekenles (met name betreffende de instructie en het geven van informatieve feedback
aan de leerlingen);
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 wat tijdens een rekenles het gewenste niveau van het pedagogisch en didactisch
handelen is;
 hoe ze daar, door oefenen en daarbij steeds uit te gaan van hun zone van naaste
ontwikkeling, naar toe kunnen groeien.’
Benchmark: er wordt in dit onderzoek van uitgegaan dat het inzicht van de leerkrachten met
betrekking tot:
 in hoeverre ze met discipline en precisie pedagogisch en didactisch handelen tijdens de
rekenles (met name betreffende de instructie en het geven van informatieve feedback
aan de leerlingen);
 wat tijdens een rekenles het gewenste niveau van het pedagogisch en didactisch
handelen is;
 hoe ze daar, door oefenen en daarbij steeds uit te gaan van hun zone van naaste
ontwikkeling, naar toe kunnen groeien;
voldoende is toegenomen als voldaan is aan de criteria zoals beschreven in bijlage 9.
Hierbij worden de antwoorden van de leerkrachten, op de vragen in het logboek en tijdens
het interview met de leerkrachten (zie bijlagen 11 en 12) die betrekking hebben op het
effect van de informatieve feedback die de leerkrachten ontvangen hebben als
informatiebron gebruikt.
Variabele 4: ‘De mate waarin het stellen van ambitieuze doelen heeft geleid tot inzicht bij de
leerkrachten in:
 hoe ze, door oefenen en daarbij steeds uit te gaan van hun zone van naaste
ontwikkeling, kunnen toe groeien naar het gewenste niveau van pedagogisch en
didactisch handelen tijdens de rekenles.’
Benchmark: er wordt in dit onderzoek van uitgegaan dat het inzicht van de leerkrachten met
betrekking tot hoe ze, door oefenen en daarbij steeds uit te gaan van hun zone van naaste
ontwikkeling, kunnen toe groeien naar het gewenste niveau van pedagogisch en didactisch
handelen tijdens de rekenles, voldoende is toegenomen als voldaan is aan de criteria zoals
beschreven in bijlage 10.
Hierbij worden de antwoorden van de leerkrachten, op de vragen in het logboek en tijdens
het interview met de leerkrachten (zie bijlagen 11 en 12) die betrekking hebben op het
effect van het door de leerkracht stellen van ambitieuze doelen als informatiebron gebruikt.
4.2.4. Typering van het onderzoek
Zoals reeds eerder aangegeven is dit onderzoek te typeren als een ontwerpgericht
praktijkonderzoek (zie hoofdstuk 3), waarbij tevens nog opgemerkt kan worden dat het een
interventieonderzoek betreft. Er is gekozen voor deze onderzoeksopzet omdat een
ontwerpgericht (interventie) praktijkonderzoek bij uitstek geschikt is om generieke kennis te
genereren voor het ontwerpen (en testen) van specifieke oplossingen - voor specifieke
veldproblemen - door de professionals die met die problemen te maken hebben (Andriessen
& Aken, 2011).
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Voorgaande kan in het kader van dit ontwerpgericht onderzoek als volgt toegelicht worden;
In paragraaf 1.4.3. (probleemanalyse) is het specifieke veldprobleem beschreven, waarvan
sprake is in dit onderzoek en in paragraaf 1.6.2. het daarbij behorende sturingsvraagstuk.
Het doel van het onderzoek, zoals beschreven in paragraaf 1.7, is samen te vatten als:
 het verkrijgen van inzicht in het effect van het gericht oefenen door leerkrachten op het
met discipline en precisie pedagogisch en didactisch handelen tijdens de rekenles;
 het dusdanig verbeteren van het pedagogisch en didactisch handelen van de betrokken
leerkrachten, dat aan de kwaliteitsnorm wordt voldaan.
De genoemde interventie (gericht oefenen) is hierbij te beschouwen als de specifieke
oplossing die middels dit ontwerpgericht interventieonderzoek onderzocht wordt.
Het beoogde inzicht in het effect van gericht oefenen en de rol daarbij van informatieve
feedback en het stellen van ambitieuze doelen, alsmede het verkrijgen van inzicht in de
kenmerken en het proces van het gericht oefenen (in context) zelf, is te beschouwen als de
(overdraagbare) kennis waarna gestreefd word.
Het onderzoek omvat een kwantitatief en een kwalitatief deel. De variabelen, de
operationalisatie ervan en de benchmark behorende bij het kwantitatieve deel van dit
onderzoek zijn weergegeven in de paragrafen 4.2.2. en 4.2.3.
In het kwalitatieve deel van het onderzoek wordt, middels interviews en door het analyseren
van de logboeken, onderzocht wat de rol is van informatieve feedback en het stellen van
ambitieuze doelen. Ook wordt getracht inzicht te krijgen in de kenmerken en het proces van
het gericht oefenen (in context) zelf. De interviews worden tevens gebruikt om inzicht te
krijgen in de ervaringen van de betrokken leerkrachten met de in het arrangement
beschreven interventie ‘gericht oefenen’.
4.2.5. Triangulatie
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen: de door de
observanten ingevulde Kijkwijzers, de door de leerkrachten ingevulde lesvoorbereidingsformulieren, de logboeken van de leerkrachten en de interviews met de leerkrachten. Ook is
er gebruik gemaakt van peerreview.
4.2.6. Ontwerpgericht onderzoek en de OPERA methode
Ontwerpgericht praktijkonderzoek kan ook toegepast worden als onderdeel van
verbeterprojecten. Het verzamelen van kennis uit dergelijke projecten is een vorm van
‘practice-based evidence’ (Barkham & Mellor-Clark, 2003).
Het toevoegen van onderzoeksactiviteiten aan een verbeterproject zorgt er niet alleen voor
dat er iets gezegd kan worden over de effecten van het project, het maakt ook de aanpak die
in het project is gehanteerd overdraagbaar. Andriessen en Aken noemen deze methode
Ontwerpgericht Projecten Expliciteren met de Redeneerketen Aanpak en gebruiken hiervoor
het acroniem ‘OPERA’ (Andriessen & Aken, 2011). Bij het expliciet maken van de kennis die
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in een dergelijk verbeterproject is opgedaan, staat de in paragraaf 3.3. beschreven CIMOlogica centraal.
Andriessen en Aken beschrijven vier uitgangspunten waarop OPERA is gebaseerd
(Andriessen & Aken, 2011):
1. er worden één of meerdere interventies gepleegd (het arrangement) waarvan de
verwachting is dat die samen leiden tot een bepaalde beoogde uitkomst;
2. het succes van het arrangement is afhankelijk van de context waarin het wordt
toegepast. De ontwerpkennis is dus contextafhankelijk en de kennis met betrekking tot
de context dient daarom bij het expliciet maken en overdragen van deze ontwerpkennis
mee overgedragen te worden;
3. voor iedere interventie uit het arrangement kan een redeneerketen opgesteld worden.
4. bij onderzoek in de praktijk is het vrijwel onmogelijk om alle variabelen onder controle
te brengen. Door het genereren van inzicht in de veronderstelde causale ketens (tussen
interventie en uitkomsten) is het echter mogelijk om de geloofwaardigheid van
uitspraken met betrekking tot de effectiviteit van de interventie te vergroten.

Tabel 4.2.6-1: de 9 stappen van OPERA (Andriessen & Aken, 2011).

OPERA

Activiteit

Stap 1

Beschrijven van de context.

Stap 2

Diagnose maken van de situatie.

Stap 3

Opstellen van een redeneerketen.

Stap 4

Beschrijven van het arrangement.

Stap 5

Vaststellen van variabelen en indicatoren voor de
resultaatevaluatie.

Stap 6

Bepalen van de benchmark.

Stap 7

Uitvoering en meting.

Stap 8

Resultaatevaluatie.

Stap 9

Procesevaluatie.

Beschrijven van de
context en arrangement
van interventies.

Vaststellen van de
resultaten.

Evaluatie arrangement.

Bij het werken volgens de OPERA methode wordt een kennisstroom aan het project
toegevoegd door het uitvoeren van 9 stappen, weergegeven in tabel 4.2.6-1. Deze 9 stappen
zijn verwerkt in de diverse onderdelen van dit onderzoeksverslag. Volgens Andriessen en
Aken wordt het hierdoor mogelijk om systematisch te reflecteren op het proces en daarmee
nieuwe kennis op te doen over wat er wel en niet werkt en waarom dat zo is. Ook draagt het
volgens hen bij aan het overdraagbaar maken van het arrangement (Andriessen & Aken,
2011).
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4.3. Onderzoeksaanpak: data verzameling
In deze paragraaf wordt beschreven welke instrumenten en werkwijzen worden gebruikt,
welke criteria zijn gehanteerd bij het selecteren van de (aan dit onderzoek) deelnemende
leerkrachten, hoe de dataverzameling plaatsvindt en wordt tevens ingegaan op de
betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek.
4.3.1. Instrumenten en werkwijzen
 Instrumenten en wijze van dataverzameling: de proces check
Om te kunnen bepalen in hoeverre het proces van gericht oefenen ook daadwerkelijk
plaats heeft gevonden, is een proces check ingebouwd. Variabele 1 speelt hierbij een
belangrijke rol en is in paragraaf 4.2.2 als volgt gedefinieerd:
Variabele 1: ‘De mate waarin leerkrachten gericht oefenen, conform de afspraken met
de directie, op het met discipline en precisie pedagogisch en didactisch handelen tijdens
de rekenles.’
De volgende werkwijzen en instrumenten worden gebruikt om deze procescheck uit te
voeren:


het logboek (zie bijlage 4) dat door de leerkrachten wordt ingevuld en dat daardoor,
naar verwachting, informatie zal geven over de mate waarin leerkrachten gericht
oefenen (Bronkhorst, 2014).



de interviews met de leerkrachten. De vragen hiervan zijn weergegeven in bijlage 12.
Deze interviews worden door de directeur van ‘De Zonnebloem’, steeds na
schooltijd, individueel afgenomen in het lokaal van de desbetreffende leerkracht en
opgenomen met behulp van een tablet. Na afname van het interview, verzorgt deze
ook de transcriptie en verdere analyse ervan. Het betreft een formeel,
gestructureerd interview dat volledig uit open vragen bestaat.

De afspraken over het gericht oefenen, weergegeven in bijlage 8, zijn te beschouwen als
de criteria, waarmee de mate waarin leerkrachten gericht oefenen kan worden
gekwantificeerd.
De vraag hierbij is of de leerkrachten in staat zullen zijn om zich in hun logboek dusdanig
expliciet te verwoorden, dat hun antwoorden voldoende inzicht geven in de mate
waarin ze gericht oefenen. Het interview fungeert in dit opzicht dan ook als een
belangrijke informatiebron, aangezien de leerkrachten hierbij, door verhelderingsvragen
te stellen, explicieter bevraagd kunnen worden op bepaalde aspecten van gericht
oefenen.
Tot slot geldt dat een aantal afspraken over gericht oefenen ook door observatie, door
de directeur van ‘De Zonnebloem’, zijn vast te stellen.
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 Instrumenten en wijze van dataverzameling: de centrale onderzoeksvraag
In dit interventie onderzoek wordt gewerkt met een redeneerketen volgens de CIMOlogica (Denyer, Tranfield, & Aken, 2008), waarbij in dit geval onder de interventie het
‘gericht oefenen’ van de leerkrachten wordt verstaan.
De centrale onderzoeksvraag (weergegeven in paragraaf 1.8) richt zich op de uitkomst
van de interventie. Variabele 2 speelt daarbij een grote rol en is in paragraaf 4.2.2 als
volgt gedefinieerd:
Variabele 2: ‘De mate waarin met discipline en precisie pedagogisch en didactisch wordt
gehandeld tijdens de rekenles.’
De volgende werkwijzen en instrumenten worden hierbij gebruikt:


een Kijkwijzer (weergegeven in bijlage 2), welke is gebaseerd op een door experts
van de KBA ontwikkelde Kijkwijzer (Drewes & van Dael, 2013). Waarbij door hen is
uitgegaan van de waarderingskaders van de Inspectie van het Onderwijs en de
competenties uit de Wet Beroepen in het Onderwijs.

In de Kijkwijzer, zoals weergegeven in bijlage 2, zijn alle indicatoren, aandachtspunten
en good practices uit de KBA-Kijkwijzer terug te vinden. De belangrijkste wijzigingen zijn:
het toevoegen van enkele good practices voor het rekenonderwijs en de indicator ‘Rijke
leeromgeving’ is gesplitst in de indicatoren ‘Rijke leeromgeving’ en ‘Rijk leerkracht
gedrag’. Tevens is de indeling van indicatoren zodanig aangepast dat hij aansluit bij vier
van de zeven SBL competenties, te weten: Interpersoonlijk competent, Pedagogisch
competent, Vakdidactisch en vakinhoudelijk competent en Organisatorisch competent.
De Kijkwijzer wordt tijdens een klassenbezoek, onafhankelijk van elkaar, zowel door de
directeur als de adjunct-directeur van ‘De Zonnebloem’ ingevuld. Beide zijn getraind in
het werken met de Kijkwijzer. Na afloop van een observatie worden beide scores met
elkaar vergeleken en eventuele verschillen worden besproken, zodat uiteindelijk een
(gezamenlijke) definitieve score ontstaat. Door het scoren van de indicatoren in de
Kijkwijzer kan de mate waarin met discipline en precisie pedagogisch en didactisch
wordt gehandeld tijdens de rekenles worden gekwantificeerd, waarna vergelijking met
de benchmark plaats kan vinden.
Het scoren van indicatoren aan de hand van een Kijkwijzer brengt een bepaalde mate
van subjectiviteit met zich mee, dit wordt enigszins verminderd doordat, onafhankelijk
van elkaar, door twee observatoren gescoord wordt en beide observatoren getraind zijn
in het werken met de Kijkwijzer. Daarnaast zijn in de Kijkwijzer bij elke indicator
concrete observeerbare gedragingen beschreven, hetgeen de objectiviteit doet
toenemen. Om zicht te krijgen op de betrouwbaarheid van de metingen, zal de inter- en
intra-beoordelaarsbetrouwbaarheid van de metingen bepaald worden.
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 Instrumenten en wijze van dataverzameling: de deelvragen
Belangrijke aspecten bij gericht oefenen zijn het krijgen van informatieve feedback en
het stellen van ambitieuze doelen. In dit onderzoek worden ze dan ook beschouwd als
de veronderstelde mechanismen die ervoor zorgen dat de interventie ‘gericht oefenen’
tot de beoogde uitkomst leidt.
Om meer inzicht te krijgen in de werking van deze mechanismen zijn in paragraaf 1.8
twee deelvragen geformuleerd.
Variabele 3 en 4 spelen een belangrijke rol bij het verkrijgen van een antwoord op deze
twee deelvragen. Hierbij worden de volgende instrumenten en werkwijzen gebruikt:
Variabele 3: ‘De mate waarin het ontvangen van informatieve feedback heeft geleid tot
inzicht bij de leerkrachten in:
 hoeverre ze met discipline en precisie pedagogisch en didactisch handelen tijdens de
rekenles (met name betreffende de instructie en het geven van informatieve feedback
aan de leerlingen);
 wat tijdens een rekenles het gewenste niveau van het pedagogisch en didactisch
handelen is;
 hoe ze daar, door oefenen en daarbij steeds uit te gaan van hun zone van naaste
ontwikkeling, naar toe kunnen groeien.’
Instrumenten en werkwijzen:
 het logboek, zoals hiervoor reeds beschreven bij de proces check.
 de interviews met de leerkrachten, zoals eveneens hiervoor beschreven bij de proces
check.
Door de criteria van variabele 3, zoals weergegeven in bijlage 9, kan de mate van inzicht
worden gekwantificeerd.
Variabele 4: ‘De mate waarin het stellen van ambitieuze doelen heeft geleid tot inzicht
bij de leerkrachten in:
 hoe ze, door oefenen en daarbij steeds uit te gaan van hun zone van naaste
ontwikkeling, kunnen toe groeien naar het gewenste niveau van pedagogisch en
didactisch handelen tijdens de rekenles.’
Instrumenten en werkwijzen: zie variabele 3. Ook voor variabele 4 geldt dat de mate van
inzicht kan worden gekwantificeerd. De criteria hiervoor zijn weergegeven in bijlage 10.
Naast de hiervoor beschreven kwantitatieve aspecten, leveren de logboeken en
interviews naar verwachting ook veel kwalitatieve gegevens op. Zo kunnen naar
verwachting bepaalde uitspraken van leerkrachten de kwantitatieve bewijslast met
betrekking tot variabele 3 en 4 onderbouwen, waardoor er naast de kwantitatieve
bewijslast ook een kwalitatieve bewijslast wordt toegevoegd (Bronkhorst, 2014).
Ook nu weer speelt de mate waarin de leerkrachten in staat zijn om in hun logboek hun
inzichten en bevindingen te expliciteren een grote rol, waarbij wederom geldt dat,
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mocht het logboek onverhoopt onvoldoende informatie opleveren, het interview kan
fungeren als een belangrijke informatiebron.
Een overzicht van alle klassenbezoeken en overige activiteiten die in het kader van dit
onderzoek hebben plaatsgevonden is opgenomen in bijlage 5.
4.3.2. Selectie van de aan het traject deelnemende leerkrachten
Bij het selecteren van de leerkrachten (het betreft hier een selecte, niet-kans steekproef)
hebben de volgende criteria een rol gespeeld:


er kunnen niet meer dan vier leerkrachten deelnemen aan het traject, vanwege de
intensiteit van het begeleidingsproces. Meer dan vier leerkrachten begeleiden bij het
gericht oefenen zou te veel tijd vergen van de directie;



alleen leerkrachten uit de reguliere groepen kunnen deel nemen aan het traject,
aangezien in de kleutergroepen, schakelklassen en Nieuwkomersgroep een andere
systematiek wordt gehanteerd met betrekking tot het rekenonderwijs. Hetzelfde geldt,
weliswaar in mindere mate, ook voor groep 3;



de geselecteerde leerkrachten dienen gelijkmatig verdeeld te zijn over de in aanmerking
komende leerjaren.

In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van de kenmerken van de geselecteerde
leerkrachten.
4.3.3. Betrouwbaarheid en validiteit
In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, de intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid en de validiteit.
Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: de klassenbezoeken worden steeds verricht door twee
beoordelaars/observanten (de adjunct-directeur en directeur van ‘De Zonnebloem’). Beide
observanten zijn tijdens het KBA traject getraind in het werken met de Kijkwijzer. Na afloop
van het klassenbezoek vergelijken beide observanten hun waarnemingen en eventuele
verschillen worden besproken, waarna een definitieve score in de Kijkwijzer wordt ingevuld.
De verschillen tussen beide observanten worden genoteerd, zodat er een uitspraak kan
worden gedaan over de mate van overeenstemming tussen de scores van beide
observanten. Op deze wijze kunnen een groot aantal indicatoren in kaart worden gebracht,
waarna vervolgens de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid door middel van Cohen’s Kappa
bepaald kan worden (Lowry, 2014).
Om een indruk te krijgen van de test-hertestbetrouwbaarheid/intra-beoordelaarsbetrouwbaarheid wordt door een managementtrainee een video-opname gemaakt tijdens
een rekenles. Beide beoordelaars (de adjunct-directeur en directeur van ‘De Zonnebloem’)
zijn tijdens de video-opname niet aanwezig in het lokaal. De video-opname wordt vervolgens
thuis (onafhankelijk van elkaar) gescoord door beide beoordelaars met behulp van de
Kijkwijzer. Eén week na de eerste beoordeling wordt de video-opname door beide
beoordelaars nogmaals (thuis) beoordeeld. Vervolgens worden per beoordelaar de
verschillen tussen beide beoordelingen in kaart gebracht.
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In bijlage 13 zijn de bevindingen over de inter en intra-beoordelaarsbetrouwbaarheid
weergeven.
Met betrekking tot de begripsvaliditeit, geldt dat de in dit onderzoek gehanteerde Kijkwijzer
in vergelijkbare vorm veelvuldig wordt gebruikt door de KBA-experts (Drewes & van Dael,
2013).
Er kunnen tijdens een onderzoek verstorende factoren optreden (Baarda, 2012). Er wordt
daarom nagegaan of dergelijke verstorende factoren, die men ook wel validiteitsbedreigers
noemt, in dit onderzoek mogelijk een rol hebben gespeeld. Zie bijlage 14 voor de
bevindingen.

4.4. Onderzoeksaanpak: data verwerking en analyse
De verzamelde data dienen te worden verwerkt en geanalyseerd, de wijze waarop dat plaats
vindt, wordt beschreven in deze paragraaf.
 Het verwerken en analyseren van data: de proces check
Om te kunnen bepalen in hoeverre het proces van gericht oefenen ook daadwerkelijk
plaats heeft gevonden, is een proces check ingebouwd. Variabele 1 speelt hierbij een
belangrijke rol. Voor deze variabele geldt dat als de leerkrachten voldoen aan de criteria
met betrekking tot gericht oefenen, zoals weergegeven in bijlage 8, dit zichtbaar is in:
-

de wijze waarop ze de inhoud van de literatuur kunnen bespreken tijdens de
intervisiebijeenkomsten (criterium 1);

-

de wijze waarop de leerkracht zich manifesteert tijdens de intervisiebijeenkomsten
(criterium 2);

-

de doelen die aan de hand van de Kijkwijzer door de leerkracht worden gesteld (en
verwoord worden in het logboek) gericht op het met discipline en precisie
pedagogisch en didactisch handelen tijdens de rekenles (criterium 3);

-

de wijze waarop (dit wordt beschreven in het logboek) de leerkracht door oefening
aan het behalen van de gekozen doelen werkt (criterium 4);

-

de wijze waarop de leerkracht het logboek invult (criterium 5);

-

het wekelijks mailen door de leerkracht van een kopie van de reflectiecyclus uit het
logboek naar de directie (criterium 6);

-

de wijze waarop de leerkracht het lesvoorbereidingsformulier invult (criterium 7);

De constateringen die door de directeur van ‘De Zonnebloem’ op basis van deze criteria
worden gedaan, kunnen worden weergegeven in een tabel. Waarbij geldt dat er in dit
onderzoek voor gekozen is om met betrekking tot de beoordeling van variabele 1 de
volgende normering te hanteren:
+ er is aan alle afspraken van gericht oefenen voldaan,
+/- er is aan minimaal 5 van de 7 afspraken van gericht oefenen voldaan,
- er is aan minder dan 5 van de 7 afspraken van gericht oefenen voldaan.
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 Het verwerken en analyseren van data: de centrale onderzoeksvraag
In dit interventie onderzoek wordt, zoals reeds eerder aangegeven, gewerkt met een
redeneerketen volgens de CIMO-logica (Denyer, Tranfield, & Aken, 2008). Onderdeel
van deze redeneerketen is een interventie, waaronder in dit onderzoek het gericht
oefenen van de leerkrachten wordt verstaan. De centrale onderzoeksvraag
(weergegeven in paragraaf 1.8) richt zich op de uitkomst van deze interventie. Variabele
2 speelt daarbij een grote rol. De bij variabele 2 behorende indicatoren worden
gescoord met behulp van een Kijkwijzer (zie bijlage 2). De definitieve scores op deze
indicatoren worden na afloop van elk klassenbezoek door de directeur van ‘De
Zonnebloem’ ingevoerd in Excel met behulp van een zelfontwikkeld
spreadsheetprogramma. Door dit programma wordt na elk klassenbezoek automatisch
het percentage indicatoren uit de Kijkwijzer, dat als positief beoordeeld kan worden,
berekend en worden overzichtslijsten gegeneerd op leerkracht niveau. Op deze wijze
kan per klassenbezoek de totaalscore vergeleken worden met de benchmark.
 Het verwerken en analyseren van data: de deelvragen
Zoals al eerder is vermeld, zijn het krijgen van informatieve feedback en het stellen van
ambitieuze doelen belangrijke aspecten van gericht oefenen. In dit onderzoek worden
ze beschouwd als de veronderstelde mechanismen die ervoor zorgen dat de interventie
‘gericht oefenen’ tot de beoogde uitkomst leidt.
Om meer inzicht te krijgen in de werking van deze mechanismen zijn in paragraaf 1.8
twee deelvragen geformuleerd.
Variabelen 3 en 4 spelen een belangrijke rol bij het verkrijgen van een antwoord op deze
twee deelvragen. Voor het onderzoeken van deze variabelen worden de logboeken, die
door de leerkrachten zijn ingevuld en de afgenomen interviews gebruikt. In bijlage 9 en
10 zijn de criteria vermeld die zijn geformuleerd ten aanzien van de variabelen 3 en 4.
De logboeken en transcripties van de interviews worden door de directeur van ‘De
Zonnebloem’ aan de hand van de criteria in bijlage 9 en 10 gericht gecodeerd.
Verder is in bijlage 11 de koppeling weergegeven tussen de vragen in het logboek en de
bijbehorende criteria. In bijlage 12 is dit gedaan voor de vragen van het interview.
In dit onderzoek is er voor gekozen om voor de beoordeling van de mate waarin aan een
criterium betreffende variabele 3 of 4 is voldaan de volgende normering te hanteren:
+ er is volledig aan het criterium voldaan (inzicht is expliciet verwoord),
+/- er is slechts gedeeltelijk aan het criterium voldaan (inzicht is impliciet verwoord) ,
- er is niet aan het criterium voldaan (inzicht is noch expliciet, noch impliciet
voldoende verwoord).
Ten aanzien van variabelen 3 en 4 wordt (in hun totaliteit) de volgende normering
gehanteerd:
+ aan alle criteria is volledig voldaan (inzicht is expliciet verwoord),
+/- er is slechts gedeeltelijk aan alle criteria voldaan (inzichten zijn geheel of
gedeeltelijk slechts impliciet verwoord maar er zijn geen negatieve scores),
- er is niet aan de criteria voldaan (inzichten zijn noch expliciet, noch impliciet
voldoende verwoord, er zijn negatieve scores).
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Naar verwachting kunnen uitspraken van leerkrachten, in de logboeken en interviews,
bijdragen aan de kwalitatieve bewijslast ten aanzien van de rol van informatieve
feedback en het stellen van ambitieuze doelen (Bronkhorst, 2014).

4.5. Samenvatting
In dit hoofdstuk zijn de kernbegrippen, variabelen en benchmark beschreven. Ook is
aangegeven hoe de variabelen zijn geoperationaliseerd.
Het onderzoek is te typeren als een ontwerpgericht praktijkonderzoek, waarbij opgemerkt
kan worden dat het een interventieonderzoek betreft. In paragraaf 4.2.5. is ingegaan op de
triangulatie die in dit onderzoek is toegepast, waarna in paragraaf 4.2.6. de OPERA methode
kort is toegelicht. Vervolgens is een uitvoerige beschrijving gegeven van de wijze van
dataverzameling, dataverwerking en analyse.
In het volgende hoofdstuk worden de kwantitatieve onderzoeksresultaten gepresenteerd,
welke worden aangevuld met kwalitatieve resultaten, zoals uitspraken van leerkrachten
verkregen via de logboeken en interviews.
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5.

Resultaten van het onderzoek

5.1. Inleiding
In dit hoofdstuk worden de kwantitatieve onderzoeksresultaten gepresenteerd door middel
van enkele tabellen en grafieken. Deze resultaten worden aangevuld met kwalitatieve
resultaten, zoals uitspraken van leerkrachten verkregen via de logboeken en interviews.

5.2. De proces check
5.2.1. Resultaten
Om te kunnen bepalen in hoeverre het proces van gericht oefenen ook daadwerkelijk plaats
heeft gevonden, is een proces check ingebouwd. Om deze proces check uit te kunnen
voeren zijn de logboeken (zie bijlage 4) en de interviews (bijlage 12) geanalyseerd. De
afspraken over het gericht oefenen, weergegeven in bijlage 8, zijn te beschouwen als de
criteria, waarmee de mate waarin leerkrachten gericht oefenen kan worden
gekwantificeerd. Verder geldt dat een aantal afspraken over gericht oefenen ook via
observatie, door de directeur van ‘De Zonnebloem’, zijn vast te stellen.
In tabel 5.2.1-1 is, voor elke afspraak ten aanzien van het gericht oefenen, weergegeven in
welke mate door de leerkrachten aan deze afspraak is voldaan. Hierbij is de volgende
normering gehanteerd:
+ er is volledig aan de afspraak voldaan
+/- er is slechts gedeeltelijk aan de afspraak voldaan
- er is in het geheel niet aan de afspraak voldaan
Aan de hand van de resultaten uit tabel 5.2.1-1 kan vervolgens een uitspraak worden gedaan
over de mate waarin leerkrachten gericht oefenen, conform de afspraken met de directie,
op het met discipline en precisie pedagogisch en didactisch handelen tijdens de rekenles
(variabele 1). Dit is weergegeven in tabel 5.2.1-2.
Tabel 5.2.1-1: de mate waarin aan de afspraken over gericht oefenen is voldaan, weergegeven per leerkracht.

De mate waarin aan de afspraken over gericht oefenen is voldaan.
Leerkracht

Afspraak
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A

B

C

D

1. De leerkracht bestudeert de door de directie aangereikte literatuur en
eventuele zelfgekozen aanvullende relevante literatuur. (De literatuur wordt
besproken tijdens de intervisiebijeenkomsten.)

+

+

+

+

2. De leerkracht bezoekt de intervisiebijeenkomsten en participeert daarin op
een actieve manier (halen en brengen).

+

+

+

+

3. De leerkracht stelt met behulp van de Kijkwijzer ambitieuze doelen voor het
met discipline en precisie pedagogisch en didactisch handelen tijdens de
rekenles.

+

+

+

+

Onderzoeksverslag ontwerpgericht interventieonderzoek - Peter Snijders –MIL 3 – 2014-2015

4. De leerkracht werkt door oefening, tijdens de rekenles, aan het behalen van
de gekozen doelen.

+

+

+

+

5. De leerkracht houdt een logboek bij met daarin de onderwerpen die hij/zij
heeft gekozen om aan te werken, het streefdoel dat de leerkracht hierbij heeft
geformuleerd, het resultaat en de reflectie op het verloop van de
oefenactiviteiten en de eigen ontwikkeling. Het logboek kent een vaste
structuur (zie bijlage 4) en is opgebouwd volgens de spiraalreflectie van
Korthagen (Benammar, 2011).

+

+

+

+

6. De leerkracht mailt wekelijks een kopie van de reflectiecyclus uit het
logboek naar de directie. De reflectiecyclus in het logboek eindigt steeds met
het vooruitkijken naar de volgende activiteit, dit is de basis voor de leerkracht
om te oefenen op het gewenste pedagogisch en didactisch handelen tijdens
de daaropvolgende rekenles(sen).

+

+

+

+

7. De leerkracht vult het lesvoorbereidingsformulier in en bewaart dit in
zijn/haar administratie. Aan het eind van de oefenperiode levert de leerkracht
de lesvoorbereidingsformulieren in bij de directie, zodat deze samen met de
logboeken geanalyseerd kunnen worden.

+

+

+

+

In tabel 5.2.1-1 is te zien dat elke leerkracht aan alle afspraken over gericht oefenen heeft
voldaan.
In dit onderzoek is er voor gekozen om voor de totaalbeoordeling van variabele 1 de
volgende normering te hanteren (zie tabel 5.2.1-2)
+

er is aan alle afspraken van gericht oefenen voldaan

+/- er is aan minimaal 5 van de 7 afspraken van gericht oefenen voldaan
-

er is aan minder dan 5 van de 7 afspraken van gericht oefenen voldaan

Zoals af te lezen valt uit tabel 5.2.1-2, hebben ten aanzien van variabele 1 (de mate waarin
leerkrachten gericht oefenen, conform de afspraken met de directie, op het met discipline
en precisie pedagogisch en didactisch handelen tijdens de rekenles) alle leerkrachten
voldaan aan de afspraken zoals beschreven in bijlage 8.
Leerkracht A benoemt in dit kader (in haar interview) de ruimte die ze heeft ervaren om aan
het oefenproces een eigen invulling te geven:
Ja, ik vond het heel leuk om te oefenen. Ik vond het heel leerzaam om, daarmee aan de
slag te gaan. Ik vond het ook heel concreet, want het was gewoon heel duidelijk ‘dit moet
je doen, zo ziet dat eruit en zo kan je dat oefenen’. En natuurlijk kan je dat een eigen
invulling geven maar het was niet zo vaag als wat je soms hebt en ik vond het ook heel
leuk om het uit te proberen.
Met betrekking tot de moeite die het haar soms koste om zich aan de afspraken te houden,
maakt zij in hetzelfde interview de volgende opmerking:
Ja, naarmate we verder gingen met het logboek, word je steeds iets beter in en kun je ook
dingen laten staan, die er al in stonden. Als je bijvoorbeeld met dezelfde indicator verder
ging, wat laten staan. Desondanks was de tijd die er in gestopt moest worden wel een
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behoorlijke tijdsinvestering, je bent daar vrijdag al mee bezig van ‘oh jéh, ik moet dit
weekend het afmaken’, nou was er wel gezegd ‘Lukt het niet, dan heb je de tijd om dat
aan te geven’, nou ben ik zo iemand die dat dan toch wil doen in het weekend en voor
maandag ingeleverd wil hebben en dat soms wel dat ik de hele zaterdag dacht ‘oh jéh,
morgen moet ik nog, morgen moet ik nog’ en dan de zondag er aan gaan, ja dat kost toch
wel een aantal uur denk ik.
Tabel 5.2.1-2: totaalscore variabele 1.

Variabele 1: de mate waarin leerkrachten gericht oefenen, conform de afspraken met de directie,
op het met discipline en precisie pedagogisch en didactisch handelen tijdens de rekenles.

Leerkracht

Operationalisatie

Benchmark

Outcome

Oordeel

Benchmark: er wordt in
dit onderzoek van
uitgegaan dat de
leerkrachten gericht
geoefend hebben, als ze
voldaan hebben aan de
afspraken die zijn
gemaakt met de directie,
zoals weergegeven in
bijlage 8.

Alle vier de
leerkrachten
hebben aan alle
afspraken, zoals
beschreven in
bijlage 8, voldaan.

+

(Indicatoren)

Leerkracht
A

Indicator: de afspraken
met betrekking tot gericht
oefenen zoals
weergegeven in bijlage 8.

Leerkracht
B

Hierbij worden de
antwoorden van de
leerkrachten op de vragen
in het logboek, het
interview en de
opmerkingen gemaakt
tijdens de intervisiebijeenkomsten, die
betrekking hebben op de
mate waarin leerkrachten
gericht oefenen (conform
de afspraken met de
directie) op het met
discipline en precisie
pedagogisch en didactisch
handelen tijdens de
rekenles, als
informatiebron gebruikt.

Leerkracht
C

Leerkracht
D
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Hierbij worden de
antwoorden van de
leerkrachten op de
vragen in het logboek,
het interview en de
opmerkingen gemaakt
tijdens de intervisiebijeenkomsten als
informatiebron gebruikt.

Zie tabel 5.2.1-1
voor een
weergave van de
resultaten per
afspraak.
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+

+

+

Leerkracht D schrijft in haar logboek van 16 juni 2014 met betrekking tot haar motivatie het
volgende:
Mijn aandacht lag, door het gehele proces heen, op de onderlinge verbinding tussen de
indicatoren en er mijn 'eigen draai aan te geven'. De onderlinge verbinding vond ik
belangrijk omdat dit ervoor zorgt dat het niet mechanisch is. Ik wilde het verweven in
mijn lesprogramma om het zoveel mogelijk toe te passen. Er mijn eigen draai aan geven is
belangrijk omdat dit geen oefening/doel voor korte termijn was. Vanaf het begin wilde ik
via deze 'oefening' ook nadat ik was geslaagd verder gaan met het perfectioneren van
mijn lesgeven.
En:
In het begin was ik krampachtig veel bezig met de indicatoren. Ik wilde ze zo graag
allemaal kunnen!
Ook ervaart ze een gevoel van trots als gevolg van het halen van haar doelen:
Als ik terugkijk op het leerproces dan zie ik een boventoon van enthousiasme. Niet alleen
bij mijzelf, ook bij mijn begeleider, collega's en mijn leerlingen. Het behalen van alle
indicatoren zorgt ook voor een vorm van trots. Een klas die erg lastig was, zichzelf in de
weg zat, heeft het voor elkaar gekregen om een van de beste (en gezelligste) van de
school te worden.
Ook het toegenomen inzicht van de leerkrachten in datgene wat de leerlingen nodig hebben
wordt benoemd, leerkracht D beschrijft dit, wederom in haar logboek van 16 juni 2014, als
volgt:
Door doelgericht te oefenen werd ik mij niet alleen bewust van mijn eigen
tekortkomingen, ik kwam erachter wat deze leerlingen nodig hebben om tot leren en
eigen verantwoording te komen. Hierbij is de acceptatie van verandering nodig en de
inzet om dit proces tot voldoening te voltooien.
Leerkracht D benoemt in haar interview ook dat ze merkt dat het gericht oefenen effect
heeft op de resultaten van de leerlingen en haar eigen functioneren:
……. het oefenproces is succesvol, omdat je ook aan de cijfers en daarnaast ook aan de
resultaten in de klas hebt gezien dat gericht oefenen werkt. Ik heb het vooral bij mezelf
gezien aan mijn eigen manier van lesgeven, die gewoon groeit, waardoor leerlingen er
ook in mee gaan, die vinden het ook fijner dat ze op een sterkere manier de les
aangeboden krijgen.
Ook de ondersteuning door collega’s en de directie, die door leerkracht D in haar logboek
van 16 juni 2014 wordt genoemd, is in dit verband wellicht van belang:
Dit proces werd ondersteund door mijn begeleider, waardoor ik mij ook gesterkt voelde
om hiermee verder te gaan ……
En:
…… daarnaast kreeg ik vrij snel, via dat logboek, feedback van jou Peter, die ook heel
enthousiast was en ervoor zorgde dat ik me echt aangemoedigd voelde om met de
kinderen verder te gaan in dit proces.
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Ook in het interview wordt dit door leerkracht D benoemd:
….. elke week ben je wel met een indicator bezig en wat mij daarin steunde was het
vooral met de kinderen doorspreken. En daarnaast ook met collega’s en tijdens de
intervisiebijeenkomsten. Je deelt de last en ja, die gedeelde last wordt dan wel minder
zwaar, want je weet dat je niet alleen bent.
Leerkracht A benoemt in het interview de ondersteuning die ze ervaren heeft als gevolg van
de intervisiebijeenkomsten:
Ik vond het erg prettig om ervaringen te delen. Ik vond het ook erg prettig om met elkaar
in gesprek te gaan over bijvoorbeeld ‘Hoe vul ik nou het logboek in?’, ‘Wat doe ik nou
precies met de lesvoorbereiding?’ en ik vond het ook prettig dat we naast de intervisie
ook bij elkaar binnen konden lopen …..
De waardering met betrekking tot het proces van gericht oefenen, wordt door leerkracht D
ten slotte treffend beschreven in de afsluiting van haar logboek van 16 juni 2014:
Een mooi leerproces waar iedere leerkracht van droomt, dat heb ik aangeboden gekregen
5.2.2. Ervaringen van leerkrachten met de uitvoering van het arrangement
Tijdens de interviews is de leerkrachten ook gevraagd naar hun ervaring met betrekking tot:






het oefenproces (als zijnde een onderdeel van ‘gericht oefenen’)
het werken met het lesvoorbereidingsformulier
het werken met het logboek
de intervisiebijeenkomsten
hun eigen leerproces

De benoemde ervaringsaspecten worden in de volgende paragrafen kort samengevat.
1. Ervaringen met het oefenproces
In tabel 5.2.2-1 is een overzicht gegeven van de door de leerkrachten benoemde aspecten
met betrekking tot hun ervaringen met het ‘oefenproces’. Wat opvalt is dat elk aspect steeds
slechts door één of twee leerkrachten wordt benoemd. Ook valt op dat leerkracht C niet
zozeer haar ervaringen en inzichten met betrekking tot het oefenproces (op meta-niveau)
beschrijft, hetgeen de vraagstelling was, maar enkele concrete voorbeelden geeft van
activiteiten die ze doet in het kader van haar oefenproces.
Tabel 5.2.2-1:overzicht van de benoemde aspecten over het oefenproces

Benoemde aspecten over het oefenproces.
Leerkracht
Benoemde aspecten
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A

B

Leuk/positief

X

X

Leerzaam

X

X
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C

D

Concreet

X

Feedback krijgen is belangrijk vanwege het aanscherpen van het oefenproces

X

Gezamenlijk leerproces van leerkracht en leerlingen

X

Transfer naar andere leergebieden

X

Het is belangrijk er een eigen invulling aan te kunnen
geven/experimenteerruimte

X

X

Veel herhaling nodig om het bij de leerlingen in te slijpen

X

Bestudeert eerst de handleiding bij de rekenmethode om zichzelf de lesstof
eigen te maken

X

Vraagt aan collega’s hoe zij de lesactiviteit aan zouden pakken

X

Uit de comfortzone komen (onrustig gevoel)

X

Zwaar vanwege kort tijdsbestek maar daardoor ontstaat er ook een flow

X

De ondersteuning vanuit de omgeving is belangrijk

X

Succesvol/het geeft zichtbaar resultaat (leerresultaten en gedrag leerlingen en
pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht)

X

Goede sfeer (gevoel fouten te mogen maken)

X

2. Ervaringen met het werken met het lesvoorbereidingsformulier
In tabel 5.2.2-2 is een overzicht gegeven van de door de leerkrachten benoemde aspecten
met betrekking tot hun ervaringen met het werken met het lesvoorbereidingsformulier. Wat
opvalt is dat elk aspect steeds slechts door één leerkracht wordt benoemd.
Verder geeft leerkracht C aan het een ‘hele positieve ervaring’ te vinden, het helpt haar bij
het differentiëren - aldus leerkracht C. In het begin vond ze het best wel moeilijk om in te
vullen:
…. want voorheen, ja dan had ik gewoon mijn handleiding, ik maakte wat aantekeningen
tijdens de les en dat, dat was het ……
Leerkracht D: had in het begin een afkeer van het lesvoorbereidingsformulier:
….. nou ik ben van de Pabo af, ik wil niet nog een keer.
Naarmate het proces vorderde ondervond ze dat het toch meer duidelijkheid en inzicht gaf
in de lesstof en manier van lesgeven, ze denkt door het gebruik van het
lesvoorbereidingsformulier van te voren meer na over alternatieven waardoor ze bewuster
bezig is met het leerproces van haar leerlingen en dat van haarzelf, ze gebruikte het
weekend om na te denken over de lesvoorbereiding en het invullen van het formulier - ook
welke materialen ze ging gebruiken en hoe ze de les zo ‘rijk’ mogelijk kon maken, als ze het
lesvoorbereidingsformulier niet gebruikt dan komt ze er ’s ochtends soms achter dat ze
bepaald materiaal had kunnen gebruiken en hierdoor onthoud ze de leerlingen een ervaring
- aldus leerkracht D, doordat ze met het formulier de lessen beter kan voorbereiden maakt
ze naar haar mening de leerstof toegankelijker voor haar leerlingen en kan ze beter
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differentiëren, de mate van intentioneel handelen neemt toe door gebruik te maken van het
lesvoorbereidingsformulier:
….. want doordat je intentioneel gaat handelen, je maakt je lesvoorbereiding ben je je van
veel meer dingen bewust, dan terwijl je het even snel 5 minuten van te voren doorkijkt.
Dan kom je er pas tijdens of na de les achter, dat je bij jezelf denkt waarom ging het fout
of had ik dat niet anders kunnen doen door juist door intentioneel handelen krijg je
meer,…..ja, doe je recht aan iedereen en ook vooral jezelf.
Tabel 5.2.2-2: overzicht van de benoemde aspecten over het werken met het lesvoorbereidingsformulier.

Benoemde aspecten over het werken met het lesvoorbereidingsformulier.
Leerkracht
Benoemde aspecten
A
Vond het in het begin helemaal niets, zag er in eerste instantie het nut niet van
in, vond dat ze heel veel dingen op moest schrijven, tijdens het gebruik ervan
werd echter ondervonden dat het helpt om in te spelen op onvoorziene situaties
tijdens de les (en vond het daarna toch wel prettig).

X

Vond de afspraken rondom de te gebruiken afkortingen heel fijn - daardoor
hoefde ze minder op te schrijven.

X

Heeft op een gegeven moment een eigen lesvoorbereidingsformulier gemaakt
maar kwam tot de conclusie dat daar uiteindelijk toch wel dezelfde dingen in
stonden.

X

Is voornemens om met een lesvoorbereidingsformulier te blijven werken.

X

B

Vond het een goed hulpmiddel, zeker na de aanpassing in de lay-out ten
behoeve van een combinatiegroep.

X

Het dwingt je om vooraf doelgericht na te denken over zaken als feedback, feed
up en feed forward’.

X

Maakte naast het lesvoorbereidingsformulier een eigen ‘spiekblaadje’ voor
tijdens de les.

X

Gaat door het lesvoorbereidingsformulier bewuster om met zaken als sturende
en banende instructie, het Handelingsmodel en de Drieslag

X

C

Hele positieve ervaring, het helpt bij het differentiëren.

X

Voelt zich door het invullen van het lesvoorbereidingsformulier beter voorbereid
op eventuele problemen die zich tijdens de les voor zouden kunnen doen.

X

Had in het begin een afkeer van het lesvoorbereidingsformulier.

3. Ervaringen met het werken met het logboek
In tabel 5.2.2-3 is een overzicht gegeven van de door de leerkrachten benoemde aspecten
met betrekking tot hun ervaringen met het werken met het logboek. Wat opvalt is dat de
aspecten ´ het logboek ondersteunde het reflectieproces en de opgedane inzichten werden
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D

X

toegepast in de daaropvolgende lessen´ en ´is elk weekend een paar uur bezig met het
invullen van het logboek´ door alle vier de leerkrachten worden benoemd.
Verder vond leerkracht A het invullen van het logboek in het begin heel moeilijk. Ze heeft
het in eerste instantie daarom samen met een collega ingevuld. De feedback tijdens de
intervisie bracht meer duidelijkheid, toch bleef het volgens haar een pittige klus:
…. je moet best diep graven in jezelf, over “wat heb ik gedaan?”, “waarom heb ik dat
eigenlijk gedaan?”, en bij zulke dingen sta je niet altijd stil en op dat moment moet je daar
gewoon bij stil staan. En dat maakt dat soms wel moeilijk.

Tabel 5.2.2-3: overzicht van de benoemde aspecten over het werken met het logboek.

Benoemde aspecten over het werken met het logboek.
Leerkracht
Benoemde aspecten
A
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Vond het invullen in het begin heel moeilijk - heeft het in eerste instantie
daarom samen met een collega ingevuld. De feedback tijdens de intervisie
bracht meer duidelijkheid - toch bleef het een pittige klus.

X

Het logboek ondersteunde het reflectieproces en de opgedane inzichten werden
toegepast in de daaropvolgende lessen.

X

Door het logboek in te vullen was het makkelijker om te relativeren als zaken
tijdens de les niet waren gegaan zoals gepland.

X

Is elk weekend een paar uur bezig met het invullen van het logboek.

X

B

C

D

X

X

X

X

X

X

Moest er even aan wennen dat je open en eerlijk aan mocht geven wat er door
je heen ging.

X

Vond het moeilijk de juiste formuleringen te vinden om zich te uiten.

X

Als gevolg van de feedback van de directie op de logboeken ging het invullen
gaandeweg steeds beter.

X

Het invullen van het logboek heeft geholpen bij het leggen van verbanden.

X

X

In het begin was het echt verschrikkelijk - wist niet wat ze moest doen.
Besteedde er de hele zondag aan. Feedback van de directie zorgde ervoor dat
het later beter ging maar ze vindt het nog steeds niet fijn om te doen.

X

In het begin ging het meer over de leerlingen dan over haar eigen leerproces.
Door de feedback is dit verbeterd.

X

Kan ook haar gevoelens kwijt in het logboek.

X

Reflecteert bij het invullen van het logboek ook op de reacties van de leerlingen
op haar handelen.

X

X

Denkt niet zo zeer in termen van tijdsinvestering - ze ziet het invullen van het
logboek als een deel van haar werk.

X

Vindt het invullen van het logboek niet zo moeilijk omdat ze filosofisch is
ingesteld en het leuk vindt om te reflecteren.

X
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Ervaart het logboek als ondersteunend bij het komen tot een spiraalreflectie,
geeft aan door het logboek een meta-view te krijgen en afstand te kunnen
nemen van de dingen en te kunnen kijken naar de verbanden.

X

Leerkracht B geeft aan dat ze even moest wennen aan het feit dat je open en eerlijk aan
mocht geven wat er door haar heen ging:
Kijk het feit dat je echt gewoon, open en eerlijk mocht zeggen hoe je je voelde, of hoe iets
ging, ja dat was voor mij ook nog even wennen dat ….. je moet je dan toch nog, je moet je
dan toch even bloot stellen, bij wijze van, als je …. en dat koste enigszins wat tijd bij
mij………
Evenals leerkracht C geeft leerkracht D aan dat ze haar emotie kwijt kon in het logboek.
Leerkracht D voegt daar nog aan toe dat ze de feedback van de directie daarbij als
ondersteunend heeft ervaren:
Ja dat zorgde voor heel veel ruimte. Het zorgde ook voor een soort opluchting, iemand
die je op dat moment niet zag maar waar je wel bijna tegenaan aan het praten was van
‘zo is het gegaan …..’ en ‘daar ben ik heel blij om’ of ‘daar ben ik juist heel verdrietig om’.
4. Ervaringen met de intervisiebijeenkomsten
In tabel 5.2.2-4 is een overzicht gegeven van de door de leerkrachten benoemde aspecten
met betrekking tot hun ervaringen met de intervisiebijeenkomsten.
Tabel 5.2.2-4: overzicht van de benoemde aspecten over de intervisiebijeenkomsten.

Benoemde aspecten over de intervisiebijeenkomsten.
Leerkracht
Benoemde aspecten
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A

B

C

D

Prettig om ervaringen te delen en met elkaar in gesprek te gaan over invullen
van het logboek en lesvoorbereiding. Herkenning. Positieve ervaring.

X

X

X

X

Belangrijk dat de bijeenkomsten echt gepland zijn.

X

Sfeer was heel open.

X

Heeft er veel aan gehad, vooral vanwege de feedback en het uitwisselen van
tips.

X

Vindt het jammer dat het bespreken van elkaars lesvoorbereidingen niet meer
heeft plaatsgevonden.

X

Je moet met je billen bloot.

X

De ervaren onderlinge support is belangrijk, de onderlinge band is versterkt.

X
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Wat opvalt is dat het aspect ´prettig om ervaringen te delen en met elkaar in gesprek te gaan
over invullen van het logboek en lesvoorbereiding. Herkenning. Positieve ervaring.´ door alle
vier de leerkrachten is benoemd.
Zo geeft leerkracht D aan dat het door de ervaringen met elkaar te delen, het traject voor
haar minder zwaar werd:
Maar vooral de eerste intervisiebijeenkomsten waren ook echt een opluchting, dat je het
met elkaar kon delen, waar je ….. ja, waar het eigenlijk over gaat. De intensiteit ervan
maar ook de emoties die er bij kwamen kijken en de nieuwe theorie en kennis die je
opdoet.
5. Ervaringen met het eigen leerproces
In tabel 5.2.2-5 is een overzicht gegeven van de door de leerkrachten benoemde aspecten
met betrekking tot hun ervaringen met het eigen leerproces.
Tabel 5.2.2-5: overzicht van de benoemde aspecten over het eigen leerproces.

Benoemde aspecten over het eigen leerproces.
Leerkracht
Benoemde aspecten
A
Door de ervaren groei in pedagogisch en didactisch handelen is het
zelfvertrouwen toegenomen.

X

Wil de bereikte groei graag vasthouden.

X

Houding is veranderd - kan nu beter loslaten/relativeren.

X

B

Blij om deelgenomen te hebben aan het gericht oefenen.

X

Had van te voren niet gedacht dat de tijdsinvestering zo groot zou zijn. Maar heb
er veel aan gehad en veel van geleerd.

X

Heeft nog een lange weg te gaan, is soms nog onzeker of ze het wel goed doet.

D

X

Is inhoudelijk erg gegroeid.

X

Is zich bewust geworden van het belang om met elkaar en van elkaar te leren.

X

Inzicht in het eigen leerproces maar ook in dat van anderen is gegroeid.

X

Gericht oefenen kan ook ingezet worden bij andere vakgebieden, zoals
technisch- of begrijpend lezen.

X

Wat opvalt is dat elk aspect steeds slechts door één leerkracht wordt benoemd.
Verder geeft leerkracht A aan dat haar houding is veranderd, ze kan nu beter
loslaten/relativeren:
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Mijn houding is daardoor veranderd, door het logboek …… wat meer gaan loslaten, en
wat meer gaan zien ‘ze zijn echt met de stof bezig’, ‘ze doen echt wat ik van ze vraag, dus
het is goed’, waardoor ik niet heel streng of zelf een vervelend gevoel er aan over hield.
Door het delen van kennis met collega’s uit de intervisiegroep en de overige collega’s in het
team is haar kennisbasis toegenomen, zo geeft ze aan dat ze nu didactisch beter in kan
spelen op situaties in de klas waardoor ze met een meer ontspannen houding voor de groep
staat, heeft de opgedane kennis en inzichten ook toegepast in andere leergebieden.
Leerkracht B geeft aan dat ze van te voren niet had gedacht dat de tijdsinvestering zo groot
zou zijn - ze refereert daarbij aan het logboek maar zegt ook:
…. heb er meer voordelen van gehad dan nadelen
en:
….. heb er heel veel van geleerd.
Leerkracht C geeft aan nog een lange weg te hebben gaan, is soms nog onzeker of ze het wel
goed doet:
Begrijpen die kinderen me wel?
Leerkracht D geeft aan erg gegroeid te zijn, zo zegt ze tijdens het interview bijvoorbeeld:
…… inhoudelijk ben ik natuurlijk ook heel erg gegroeid. Ik heb veel kennis opgedaan. Ik
weet veel beter waar ik op moet letten, vooral bij mezelf.
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5.3. Beschrijving van de resultaten: de centrale onderzoeksvraag
Om inzicht te krijgen in de mate waarin met discipline en precisie pedagogisch en didactisch
wordt gehandeld tijdens de rekenles (variabele 2) zijn observaties uitgevoerd aan de hand
van de Kijkwijzer uit bijlage 2. De resultaten van deze observaties zijn weergegeven in tabel
5.3-1. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de Kijkwijzer in totaal weliswaar 48 indicatoren
bevat maar dat, met uitzondering van één observatie, steeds 42 indicatoren zijn beoordeeld.
In afbeelding 5.3-1. zijn dezelfde gegevens nogmaals weergegeven maar dan in grafiekvorm.
Tabel 5.3-1: overzicht percentage positief gescoorde indicatoren (weergegeven per leerkracht)

Percentage positief gescoorde indicatoren.

Periode meting

Leerkracht Leerkracht Leerkracht Leerkracht
A
B
C
D

% positief

% positief

% positief

% positief

e

19

43

33

24

e

Periode10-2 t/m 12-2 2014 - 2 nulmeting

26

36

31

21

Periode 24-3 t/m 27-3-2014

60

29

45

33

Periode 14-4 t/m 17-4-2014

71

48

40

60

Periode 19-5 t/m 21-5-2014

93

48

62

Periode 02-06 t/m 05-6-2014

98

86

50

95

Periode 23-6 t/m 26-6-2014

-

79

33

-

Periode22-1 t/m 29-1 2014 - 1 nulmeting

Afbeelding 5.3-1: percentage positief gescoorde indicatoren ( per leerkracht) in grafiekvorm.
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Bij deze meting zijn in tegenstelling tot alle overige metingen 41 indicatoren beoordeeld.
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88

7)

Uit de nulmetingen blijkt dat er geen sprake is van een plafond- of bodem effect. Ook is er
geen statistische regressie naar het midden: er is immers geen sprake van een extreme
uitkomst bij de nulmetingen.
In tabel 5.3-2 zijn voor elke leerkracht de hoogst gemeten percentages uit tabel 5.3-1 en het
eindoordeel weergeven over variabele 2. Het eindoordeel is vastgesteld na het vergelijken
van de hoogst gemeten percentages met de benchmark, waarbij de volgende normering is
gebruikt:
+ is ≥ benchmark
- is < benchmark
Bij drie leerkrachten is de ’outcome’ gerealiseerd, ze vertonen meer discipline en precisie bij
het pedagogisch en didactisch handelen tijdens de rekenles en scoren boven de
kwaliteitsnorm (benchmark). In dit onderzoek wordt als kwaliteitsnorm gehanteerd:
minimaal 75 % van het totaal aantal beoordeelde indicatoren kan als voldoende worden
beoordeeld. Eén leerkracht is daar, ondanks extra ondersteuning en begeleiding, niet in
geslaagd.
De leerkrachten A en D hebben van de vier betrokken leerkrachten de minste werkervaring
in het onderwijs en scoren bij de nulmetingen het laagste (zie tabel 5.3-1). Hun ontwikkeling
verloopt echter voorspoedig, hetgeen zichtbaar wordt in de continue stijging van hun
meetresultaten. Uiteindelijk bereiken ze als eerste de benchmark en halen daarbij de
hoogste scores.
Tabel 5.3-2: eindoordeel variabele 2.

Variabele 2: de mate waarin met discipline en precisie pedagogisch en didactisch wordt gehandeld
tijdens de rekenles.
Leerkracht

Leerkracht A
Leerkracht B
Leerkracht C
Leerkracht D

Operationalisatie
(Indicatoren)

Benchmark

Outcome

(%)

(%)

Het percentage
indicatoren uit de
Kijkwijzer (zie bijlage 2),
dat als voldoende kan
worden beoordeeld.

75

98

+

86

+

62

-

95

+

(Ten opzichte van het
totaal aantal
beoordeelde
indicatoren)

Oordeel

Zowel leerkracht A als D vertonen in de logboeken en in de interviews een hoge mate van
reflectie en zijn, onderwijskundig gezien, het meest expliciet met betrekking tot de notities
in hun logboek en bij het beantwoorden van de vragen van het interview. Leerkracht D zegt
hier in haar interview het volgende over:
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….. ik ben zelf erg filosofisch, dus voor mij was het, ik zag het niet als een tijdsinvestering
maar meer als een deel van mijn werk. Want dat vind ik wel belangrijk, om daar goed
over na te denken. En ja de moeilijkheidsgraad? Ik heb nooit zoveel moeite gehad met
nadenken en reflecteren. Dus die was voor mij denk ik een stuk lager dan voor anderen.
Op die manier dat ik er ook via mijn opleiding al heel erg mee bezig ben en er zelf ook van
houd.
In tabel 5.3-3 is ter illustratie per leerkracht aangegeven welke onderwijskundige aspecten
zij bij de door hen gekozen indicator uit de Kijkwijzer hebben benoemd en welke benoemd
hadden kunnen worden.
Tabel 5.3-3: overzicht van de tijdens de interviews benoemde onderwijskundige aspecten.

Onderwijskundige aspecten die benoemd hadden kunnen worden.

Daadwerkelijk
benoemd

Leerkracht A (heeft gekozen voor de indicator ‘samenwerken’)
Het daagt leerlingen uit tot actief en constructief leren.

X

Het stimuleert interactie tussen leerlingen.

-

Verschillen tussen leerlingen worden benut als kansen om te leren.

X

Het draagt bij aan een goed pedagogisch klimaat.

-

Leerlingen kunnen dieper op de stof in gaan als ze samen overleggen.

X

Het kan zorgen voor het afwisselender maken van de les.

X

Kinderen leren om hun kennis en denkstrategieën te verwoorden en komen daardoor beter
‘boven de stof te staan’.

X

Leerkracht B (heeft gekozen voor de indicator ‘samenwerken’)
Het daagt leerlingen uit tot actief en constructief leren.

-

Het stimuleert interactie tussen leerlingen.

-

Verschillen tussen leerlingen worden benut als kansen om te leren.

X

Het draagt bij aan een goed pedagogisch klimaat.

-

Leerlingen kunnen dieper op de stof in gaan als ze samen overleggen.

-

Het kan zorgen voor het afwisselender maken van de les.

-

Kinderen leren om hun kennis en denkstrategieën te verwoorden en komen daardoor beter
‘boven de stof te staan’.

X

Leerkracht C
(heeft gekozen voor de indicator ‘laat leerlingen reflecteren op (diverse)
oplossingsstrategieën’)

Leerlingen krijgen inzicht krijgen in:
o welke strategieën er zijn;
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-

o welke strategie zij zelf toepassen en hoe ze deze toepassen;
o de bruikbaarheid van de verschillende strategieën (inclusief de door hen zelf gebruikte
strategieën) in verschillende situaties;
o welke strategie zij, na de bruikbaarheid te hebben vergeleken, zelf het prettigste vinden.
Leerlingen leren vergelijken/evalueren (hogere orde denken), door het naast elkaar plaatsen
van de verschillende strategieën en hun toepasbaarheid te onderzoeken.

-

Het probleemoplossend vermogen van de leerlingen wordt vergroot door bij een probleem uit
meerdere strategieën te kunnen kiezen.

-

Het eigenaarschap van de leerlingen met betrekking tot hun eigen leerproces wordt vergroot
door inzicht te hebben in hun eigen voorkeuren met betrekking tot de diverse strategieën en
door zelf keuzes te kunnen maken met betrekking tot welke strategie zij willen gebruiken.

-

Leerkracht D (heeft gekozen voor de indicator ‘samenwerken’)
Het daagt leerlingen uit tot actief en constructief leren.

X

Het stimuleert interactie tussen leerlingen.

X

Verschillen tussen leerlingen worden benut als kansen om te leren.

X

Het draagt bij aan een goed pedagogisch klimaat.

-

Leerlingen kunnen dieper op de stof in gaan als ze samen overleggen.

X

Het kan zorgen voor het afwisselender maken van de les.

-

Kinderen leren om hun kennis en denkstrategieën te verwoorden en komen daardoor beter
‘boven de stof te staan’.

X

Leerkracht B vertoont weliswaar enige fluctuatie met betrekking tot haar scores maar
bereikt uiteindelijk toch de benchmark. In haar interview zegt ze hierover:
En dan had ik zoiets van, ja, vooral toen ik minder scoorde dacht ik van ‘oh shit, dan moet
ik maar gewoon excellent vergeten en gewoon ervaren blijven’, dacht ik op een gegeven
moment …….
Bij leerkracht B valt tijdens het interview op dat ze weliswaar moeite heeft met het vinden
van de juiste onderwijskundige termen maar dat ze uiteindelijk, na wat doorvragen, toch
min of meer de kern van de onderwijskundige principes weet te beschrijven. Zo zegt ze,
gevraagd naar de onderwijskundige relevantie van ‘samenwerken’ onder andere het
volgende:
Ja, hij leert dus ook om euh, het verbaal, maar ik weet niet precies wat die term is,
maar……
Om na enig doorvragen te vervolgen met:
……. hij hoort dus ook wat hij zegt en dan, ja doordat je jezelf hoort, dan weet je voor
jezelf van ‘is het wel goed wat ik zeg of is het niet goed wat ik zeg?’ Ja, ik ben niet zo sterk
in ……
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Het lukt leerkracht C tijdens het interview niet om tot de (onderwijskundige) kern door te
dringen. Bij de door leerkracht C gekozen indicator - laat leerlingen reflecteren op (diverse)
oplossingsstrategieën - hadden bijvoorbeeld de volgende aspecten benoemd kunnen
worden:
 leerlingen krijgen inzicht krijgen in:
o welke strategieën er zijn,
o welke strategie zij zelf toepassen en hoe ze deze toepassen,
o de bruikbaarheid van de verschillende strategieën (inclusief de door hen zelf
gebruikte strategieën) in verschillende situaties,
o welke strategie zij, na de bruikbaarheid te hebben vergeleken, zelf het prettigste
vinden,
 leerlingen leren vergelijken/evalueren (hogere orde denken), door het naast elkaar
plaatsen van de verschillende strategieën en hun toepasbaarheid te onderzoeken,
 het probleemoplossend vermogen van de leerlingen wordt vergroot door bij een
probleem uit meerdere strategieën te kunnen kiezen,
 het eigenaarschap van de leerlingen met betrekking tot hun eigen leerproces wordt
vergroot door inzicht te hebben in hun eigen voorkeuren met betrekking tot de diverse
strategieën en door zelf keuzes te kunnen maken met betrekking tot welke strategie zij
willen gebruiken.
Geen van deze aspecten worden echter tijdens het interview door leerkracht C benoemd.
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5.4. Beschrijving van de resultaten: deelvraag ‘de rol van informatieve feedback’
5.4.1. Resultaten
Een belangrijk aspect bij gericht oefenen is het krijgen van informatieve feedback. In dit
onderzoek wordt dit dan ook beschouwd als één van de veronderstelde mechanismen die
ervoor zorgen dat de interventie ‘gericht oefenen’ tot de beoogde uitkomst leidt. Om meer
inzicht te krijgen in de rol van informatieve feedback, zijn de interviews en logboeken van de
leerkrachten geanalyseerd. Op basis van de criteria van variabele 3, zoals weergegeven in
bijlage 9, kan de mate van inzicht worden gekwantificeerd. In tabel 5.4.1-1 zijn de
bijbehorende scores weergegeven, waarna de totaalscore van variabele 3 bepaald kan
worden, welke is weergegeven in tabel 5.4.1-2. Tabel 5.4.1-3 tot slot, geeft een overzicht van
de in de logboeken en interviews door de leerkrachten benoemde aspecten die gerelateerd
zijn aan informatieve feedback.
Bij de beoordeling van de mate waarin aan een criterium van variabele 3 wordt voldaan, is
de volgende normering gehanteerd:
+

er is volledig aan het criterium voldaan (inzicht is expliciet verwoord)

+/- er is slechts gedeeltelijk aan het criterium voldaan (inzicht is impliciet verwoord)
-

er is niet aan het criterium voldaan (inzicht is noch expliciet, noch impliciet voldoende
verwoord).

Opvallend hierbij is dat leerkrachten A en D voor alle criteria een voldoende weten te
scoren.
Met betrekking tot criterium zeven bijvoorbeeld (de leerkracht is in staat om, mede in relatie
met zijn of haar eigen leerproces, in concrete bewoordingen het resultaat en het verloop van
de oefenactiviteiten te beschrijven) beschrijft leerkracht A dit in haar interview, ten aanzien
van het leren samenwerken, als volgt:
Ja, ik ben begonnen met die drie woorden die ik ze aan wilde bieden. Ik had het op het
bord ook opgeschreven ‘we gaan luisteren, fluisteren en taken verdelen’. Eerst had ik dat
alleen gezegd: ‘jongens, we gaan dat doen. Ga je gang’. Toen merkte ik echter dat ze
eigenlijk niet goed wisten hoe ze dan moesten fluisteren en, hoe ze dan die taken
moesten verdelen. Dus daar ben ik de keer erop op in gaan spelen, door te zeggen: ‘hé,
als je fluistert, dan voel je je keel niet trillen’. Dus dat ze echt hun hand op hun keel
moesten doen van ‘Nu fluisteren we wel en nu niet’. ‘Wat doen we nou met taken
verdelen? Jij leest de som, jij gaat hem uitrekenen, jij kijkt hem na’, dat ze dat goed
wisten en dat dan ook weer omdraaien. Dat niet één iemand het steeds doet. En het
luisteren naar elkaar. Ze wisten wel ‘als de één praat ben jij gewoon stil.’ Dat heb ik
daarna uitgewerkt en toen ze dat goed onder de knie hadden, ben ik de ‘waarom vraag’
erbij gaan betrekken. Zodat ze echt gingen doorvragen ‘Waarom heb je dit gedaan?’,
‘Waarom heb je gekozen voor deze strategie?’ en ‘Waarom heb jij voor een andere
gekozen?’, ‘Is dat nou een makkelijkere manier?’ en ….
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Tabel 5.4.1-1: scores bij criteria variabele 3.

Scores criteria variabele 3.
Leerkracht

Criterium
A

B

C

D

1. De leerkracht kan desgevraagd de theoretische achtergrond van de indicatoren
uit de Kijkwijzer toelichten. (‘Wat is de onderwijskundige reden dat
desbetreffende indicatoren op deze wijze opgenomen zijn in de Kijkwijzer?’ Ofwel
‘Wat is de onderwijskundige relevantie van desbetreffende indicatoren?’).

+

+/-

-

+

2. De leerkracht kan desgevraagd het gewenste beheersingsniveau (Drewes & van
Dael, 2013; Slavin, 2012) omschrijven van de indicatoren uit de Kijkwijzer door het
benoemen van ‘Good Practices’.

+

+/-

-

+

3. De leerkracht is in staat om in concrete bewoordingen te benoemen welke
indicatoren uit de Kijkwijzer door hem of haar beheerst worden en kan dit
onderbouwen met behulp van concrete voorbeelden van ‘Good Practices’ die
tijdens de uitvoering van zijn of haar rekenles zichtbaar zijn.

+

+/-

-

+

4. De leerkracht is in staat om, door het geven van concrete voorbeelden van
‘Good Practices’, te omschrijven wat voor hem of haar de zone van naaste
ontwikkeling is met betrekking tot de indicatoren uit de Kijkwijzer en kan op basis
daarvan een (ambitieus) streefdoel bepalen.

+

+

-

+

5. De leerkracht is in staat om, in relatie met de gewenste doelen, in concrete
bewoordingen te beschrijven welke activiteiten ten behoeve van het oefenproces
hij of zij (wanneer) gepland heeft en hoe hij of zij denkt deze uit te voeren.

+

+

-

+

6. De leerkracht is in staat om, in relatie met de gewenste doelen, toe te lichten
waarom hij of zij voor deze oefenactiviteiten en desbetreffende uitvoering
gekozen heeft.

+

+/-

-

+

7. De leerkracht is in staat om, mede in relatie met zijn of haar eigen leerproces,
in concrete bewoordingen het resultaat en het verloop van de oefenactiviteiten te
beschrijven.

+

+

-

+

8. De leerkracht is in staat om aan te geven welke gevolgen zijn of haar reflectie
op het resultaat en het verloop van de oefenactiviteiten heeft op de
daaropvolgende oefenactiviteiten. (Mede in relatie met zijn of haar eigen
leerproces).

+

+/-

-

+

Leerkracht B heeft aanzienlijk meer moeite om haar inzichten te expliciteren. Dit blijkt
bijvoorbeeld ook uit onderstaande passage uit het interview, naar aanleiding van de vraag
naar het gewenste niveau van de indicator ‘Leert leerlingen op doelmatige wijze
samenwerken’:
Ja sowieso zou je dan de rust zien in, in dat groepje. En misschien dat er een
handelingswijzer zou zijn. Dat kinderen gewoon zelfstandig, goed samen kunnen werken.
Dus dat er …..
Om na doorvragen te vervolgen met:
Sowieso zou ze het ook benoemen denk ik, van ‘Bij deze opdracht moet er samengewerkt
worden jongens, jullie weten wel hoe’. Misschien dat ze dan die stappen met ze zou
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doornemen en anders kunnen ze zich dus met behulp van de handelingswijzer …….., ja in
feite de opdracht doen…
Leerkracht C ten slotte ‘scoort’ voor alle criteria behorende bij variabele 3 een onvoldoende,
ze dringt in haar logboek en tijdens het interview niet tot de (onderwijskundige) kern door.
Met betrekking tot criterium acht bijvoorbeeld (de leerkracht is in staat om aan te geven
welke gevolgen zijn of haar reflectie op het resultaat en het verloop van de oefenactiviteiten
heeft op de daaropvolgende oefenactiviteiten - mede in relatie met zijn of haar eigen
leerproces) beschrijft leerkracht C dit in haar interview ten aanzien van indicator 3.14 -laat
leerlingen reflecteren op diverse oplossingsstrategieën - als volgt:
Nou … mijn eigen leerproces hierbij is, dat is dat ik …..dat het voor mij belangrijk is om
voordat ik met een nieuwe strategie begin bij de kinderen, dat ik het zelf, mezelf eerst,
dat ik het mezelf eerst eigen maak, goed te gaan oefenen, zodat ik het vlot kan
overbrengen aan de kinderen, want als ik dat niet gedaan heb, ja, dan gaat het heel, dan
gaat het …… dan loopt het verkeerd af. Dus dat is voor mij …. dat ….. om …… dat leert
mijn leerproces om het eerst goed voor mezelf eigen te maken, om mezelf eerst het goed
eigen te maken en dan weet ik de volgende keer als ik weer met een nieuwe, met een
nieuwe strategie, een nieuwe strategie moet aanleren, dat ik echt een paar keer ermee
moet gaan oefenen en dat ik het dan, dat het goed verloopt.
Leerkracht C beschrijft hier haar leeractiviteiten met betrekking tot de aspecten ‘geeft blijk
van kennis didactische opbouw van de leerinhoud (leerlijnen)’ en ‘geeft blijk van beheersing
van de leerstof’, deze aspecten horen beide bij indicator 3.5 - geeft duidelijke uitleg van de
leerstof en opdrachten. Hoewel de genoemde aspecten weliswaar een randvoorwaarde zijn
voor indicator 3.14, gaat het bij indicator 3.14 echter meer om aspecten als:
 laat leerlingen verschillende oplossingsstrategieën met elkaar vergelijken,
 brengt structuur aan in de verschillende oplossingsstrategieën, noteert ze overzichtelijk
op het bord,
 laat leerlingen de handigste oplossingsstrategie bepalen,
 evalueert de bruikbaarheid van oplossingsstrategieën en geeft aandacht aan de meest
efficiënte strategie,
 geeft leerlingen niet alleen feedback op het resultaat maar ook op het proces (gebruikt
foute antwoorden als een leermoment).
Haar leeractiviteiten met betrekking tot deze aspecten benoemt leerkracht C tijdens het
interview echter niet.
In tabel 5.4.1-2 is voor elke leerkracht de totaalscore weergeven van variabele 3. Deze is tot
stand gekomen na het toepassen van de volgende normering:
+

aan alle criteria is volledig voldaan (inzicht is expliciet verwoord)

+/- er is slechts gedeeltelijk aan alle criteria voldaan (inzichten zijn geheel of gedeeltelijk
slechts impliciet verwoord maar er zijn geen negatieve scores)
-

er is niet aan de criteria voldaan (inzichten zijn noch expliciet, noch impliciet voldoende
verwoord, er zijn negatieve scores)

Hierbij geldt dat met ‘de criteria’, de criteria worden bedoeld zoals weergegeven in bijlage 9.
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Tabel 5.4.1-2: totaalscores variabele 3.

Variabele 3: de mate waarin het ontvangen van informatieve feedback heeft geleid tot inzicht bij
de leerkrachten in:

 hoeverre ze met discipline en precisie pedagogisch en didactisch handelen tijdens de rekenles (met name
betreffende de instructie en het geven van informatieve feedback aan de leerlingen);

 wat tijdens een rekenles het gewenste niveau van het pedagogisch en didactisch handelen is;
 hoe ze daar, door oefenen en daarbij steeds uit te gaan van hun zone van naaste ontwikkeling, naar toe
kunnen groeien.

Leerkracht

Operationalisatie
(Indicatoren)

Benchmark

Outcome

Oordeel

Leerkracht
A

Indicator: de criteria
met betrekking tot de
benchmark
behorende bij
variabele 3 zoals
weergegeven in
bijlage 9.

Benchmark: er wordt in dit
onderzoek van uitgegaan
dat het inzicht van de
leerkrachten met betrekking
tot:

Leerkrachten A en
D hebben aan de
criteria, zoals
beschreven in
bijlage 9, voldaan.
Zij zijn in staat
geweest hun inzicht
expliciet te
verwoorden.

+

Leerkracht
B
Leerkracht
C
Leerkracht
D

Hierbij worden de
antwoorden van de
leerkrachten op de
vragen in het logboek
en tijdens het
interview met de
leerkrachten, die
betrekking hebben
op het effect van de
informatieve
feedback die de
leerkrachten
ontvangen hebben,
als informatiebron
gebruikt.

• in hoeverre ze met
discipline en precisie
pedagogisch en didactisch
handelen tijdens de
rekenles (met name
betreffende de instructie
en het geven van
informatieve feedback aan
de leerlingen);
• wat tijdens een rekenles
het gewenste niveau van
het pedagogisch en
didactisch handelen is;
• hoe ze daar, door
oefenen en daarbij steeds
uit te gaan van hun zone
van naaste ontwikkeling,
naar toe kunnen groeien;
voldoende is toegenomen
als voldaan is aan de criteria
beschreven in bijlage 9.

Leerkracht B heeft
slechts gedeeltelijk
aan de criteria
voldaan, aangezien
zij haar inzichten
(vaak) slechts
impliciet heeft
kunnen
verwoorden.
Leerkracht C heeft
in het geheel niet
aan de criteria
voldaan.
Zie tabel 5.4.1-1
voor een weergave
van de resultaten
per criterium.

Hierbij worden de
antwoorden van de
leerkrachten, op de vragen
in het logboek en tijdens het
interview met de
leerkrachten (zie bijlage 11
en 12) die betrekking
hebben op het effect van de
informatieve feedback die
de leerkrachten ontvangen
hebben. als informatiebron
gebruikt.
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+/+

Ook nu weer voldoen leerkrachten A en D beide aan de norm, terwijl leerkracht B slechts
gedeeltelijk aan de norm weet te voldoen. Leerkracht C ten slotte, heeft als gevolg van de
negatieve deelscores in tabel 5.4.1-1 ook een negatieve totaalscore voor variabele 3.
Om meer inzicht te krijgen in de rol van informatieve feedback zijn de logboeken van de
leerkrachten en de transcripties van de interviews geanalyseerd. Het resultaat van deze
analyse is weergegeven in tabel 5.4.1-3.
In dit overzicht valt op dat, met betrekking tot de rol van informatieve feedback, de aspecten
‘door het observeren van leerlingen wordt inzicht verkregen in het effect van het eigen
handelen en wordt de oefenactiviteit bijgesteld’, ‘tips en feedback van de directie leiden tot
nieuwe inzichten en een aanscherping van de uitvoering van de oefenactiviteit’, ‘feedback
van de directie op het logboek helpt bij het invullen van het logboek’, ‘intervisie momenten
met directie en collega’s, de feedback van de directie op het logboek en de literatuur uit de
informatiemap zijn een bron van feedback’ door alle vier de leerkrachten zijn benoemd.
Tabel 5.4.1-3: in de logboeken en interviews benoemde aspecten over de rol van informatieve feedback.

Benoemde aspecten over de rol van informatieve feedback.
Leerkracht
Benoemde aspecten
A

B

Score uit de Kijkwijzer draagt bij aan het kiezen voor een bepaalde
oefenactiviteit.

X

X

Succes ervaring (positieve score Kijkwijzer) bij de uitvoering leidt tot een
verhoogde motivatie om de oefenactiviteit nogmaals uit te voeren.

X

C

D

X

X

Aspecten met betrekking tot de Kijkwijzer

Aspecten met betrekking tot leerlingen
Door het observeren van leerlingen wordt inzicht verkregen in het effect van
het eigen handelen en wordt de oefenactiviteit bijgesteld.

X

Door het inzicht in wat de kinderen aankunnen, verkregen door de feedback
van de leerlingen, vindt een transfer plaats van de good practice naar andere
vakken.

X

X

Leerlingen worden door de leerkracht betrokken bij de feedback die door de
directie, naar aanleiding van klassenbezoeken, gegeven wordt. Leerlingen
worden daardoor ook gemotiveerd om aan het doel te werken.

X

Expliciete feedback van leerlingen leidt tot een aanscherping van de
oefenactiviteit.

X

X

Aspecten met betrekking tot leerkrachten en directie
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Tips van collega’s dragen bij aan het overwinnen van een weerstand ten
opzichte van een bepaalde oefenactiviteit.

X

Tips en feedback van de directie leiden tot nieuwe inzichten en een
aanscherping van de uitvoering van de oefenactiviteit.

X

X
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X

X

De feedback die de directie geeft is prettig, waardevol en verhoogt de
motivatie.

X

X

X

Het is belangrijk dat de feedback van de directie zowel inhoudelijk was als
emotioneel ondersteunend.

X

Feedback van de directie zorgt voor een gerichtere keuze met betrekking tot
het aantal doelen waar aan gewerkt werd.

X

Feedback van de directie op het logboek helpt bij het invullen van het logboek.

X

X

X

X

X

X

X

Overige aspecten
De concreetheid van de informatie en de doelen ‘dit moet je doen (indicatoren
uit de Kijkwijzer), zo ziet dat eruit en zo kan je dat oefenen’, maakt dat het heel
concreet was, leuk en leerzaam.

X

Intervisie momenten met directie en collega’s, de feedback van de directie op
het logboek en de literatuur uit de informatiemap zijn een bron van feedback.

X

Zoekt gericht naar informatie op de educatieve weblog van de directie.

X

5.4.2. Ervaringen van leerkrachten met het ontvangen van informatieve feedback
Tijdens de interviews is de leerkrachten ook specifiek gevraagd naar hun ervaring met
betrekking tot het ontvangen van informatieve feedback. De hierbij benoemde aspecten, zijn
weergegeven in tabel 5.4.2-1. Wat opvalt is dat de aspecten ‘Kreeg praktische tips die ze toe
kon passen bij het oefenen’ en ‘Fijn om feedback te ontvangen/belangrijk om te horen dat je
het goed doet (onder andere vanwege zelfvertrouwen en praktische tips)/feedback is
waardevol’ door alle vier de leerkrachten zijn benoemd.
Tabel 5.4.2-1: overzicht van de benoemde aspecten over de ervaring met het ontvangen van informatieve
feedback (na hierop specifiek bevraagd te zijn tijdens het interview).

Benoemde aspecten over de ervaring met het ontvangen van informatieve feedback.
Leerkracht
Benoemde aspecten

67

A

B

C

D

Kreeg praktische tips die ze toe kon passen bij het oefenen.

X

X

X

X

Feedback die verkregen wordt door de ingevulde Kijkwijzer werkt als een
stimulans.

X

Feedback geeft richting aan het oefenproces.

X

X

Gebruikt ook de directe en indirecte feedback van de leerlingen (naast die van
collega’s en directie).

X

X

Fijn om feedback te ontvangen/belangrijk om te horen dat je het goed doet
(onder andere vanwege zelfvertrouwen en praktische tips)/feedback is
waardevol.

X

Eigenaarschap is belangrijk/ruimte om zelf te mogen kiezen of en hoe je de
feedback wilde gebruiken was aanwezig).

X

X

Onderzoeksverslag ontwerpgericht interventieonderzoek - Peter Snijders –MIL 3 – 2014-2015

X

X

X
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Feedback vergroot het inzicht en/of je gaat scherper kijken.

X

Best moeilijk om - als gevolg van feedback - tot de conclusie te komen dat je na
al die jaren weliswaar ervaren bent, maar niet excellent.

X

Observeert als gevolg van de feedback veel meer tijdens de les.

X

Staat als gevolg van de feedback meer open voor het verbeteren van
pedagogische en didactische vaardigheden/ ziet groei en ruimte om nog meer te
groeien.

X

X

Probeert de feedback te gebruiken bij het voorbereiden van de lessen.

X

Feedback van leerlingen, als deze het niet goed snappen, is soms moeilijk maar
geeft wel aanleiding tot reflectie.

X

Feedback van de directie op het logboek is belangrijk voor het leren invullen
ervan.

X

Betrekt haar leerlingen nadrukkelijk bij het verbeterproces.

X

De feedback van de directie speelde een positieve rol met betrekking tot haar
motivatie om door te gaan met het oefenproces waardoor een flow kon
ontstaan waarbij ze niet alleen zichzelf maar ook de leerlingen enthousiast kon
krijgen voor het oefenproces.

X

Vindt het belangrijk dat de feedback zowel inhoudelijk als emotioneel
ondersteunend was.

X

De tips van de directie met betrekking tot relevante literatuur waren erg fijn en
ook de ruimte om zelf de keuze te kunnen maken of je de literatuur wel of niet
gaat lezen - waardoor het geen ‘moeten’ wordt en het proces als minder zwaar
wordt ervaren.

X

Komt mede door de (positieve) feedback in een flow en werd daardoor (nog)
ambitieuzer bij het stellen van de doelen.

X

Onderzoeksverslag ontwerpgericht interventieonderzoek - Peter Snijders –MIL 3 – 2014-2015

5.5. Beschrijving van de resultaten: deelvraag ‘de rol van het stellen van ambitieuze
doelen’
5.5.1. Resultaten
Een belangrijk aspect bij gericht oefenen is het stellen van ambitieuze doelen. In dit
onderzoek wordt dit dan ook beschouwd als één van de veronderstelde mechanismen die
ervoor zorgen dat de interventie ‘gericht oefenen’ tot de beoogde uitkomst leidt. Om meer
inzicht te krijgen in de rol van het stellen van ambitieuze doelen, zijn de interviews en
logboeken van de leerkrachten geanalyseerd. Op basis van de criteria van variabele 4, zoals
weergegeven in bijlage 10, kan de mate van inzicht worden gekwantificeerd. In tabel 5.5.1-1
zijn de bijbehorende scores weergegeven, waarna de totaalscore van variabele 4 bepaald
kan worden, welke is weergegeven in tabel 5.5.1-2. Tabel 5.5.1-3 tot slot, geeft een overzicht
van de in de logboeken en interviews door de leerkrachten benoemde aspecten die
gerelateerd zijn aan het stellen van ambitieuze doelen.
Tabel 5.5.1-1: scores bij criteria variabele 4.

Scores criteria variabele 4.
Leerkracht

Criterium
A

B

C

D

1. De leerkracht is in staat om, door het geven van concrete voorbeelden van
‘Good Practices’, te omschrijven wat voor hem of haar de zone van naaste
ontwikkeling is met betrekking tot de indicatoren uit de Kijkwijzer en kan op basis
daarvan een (ambitieus) streefdoel bepalen, gericht op het bereiken van een
hoger prestatieniveau met betrekking tot desbetreffende indicator(en).

+

+

-

+

2. De leerkracht is in staat om, in relatie met het gewenste prestatieniveau, in
concrete bewoordingen te beschrijven welke activiteiten ten behoeve van het
oefenproces hij of zij (wanneer) gepland heeft en hoe hij of zij denkt deze uit te
voeren.

+

+

-

+

3. De leerkracht is in staat om, in relatie met het gewenste prestatieniveau, toe te
lichten waarom hij of zij voor deze oefenactiviteiten en desbetreffende uitvoering
gekozen heeft.

+

+/-

-

+

4. De leerkracht is in staat om, mede in relatie met zijn of haar eigen leerproces,
in concrete bewoordingen het resultaat en het verloop van de oefenactiviteiten te
beschrijven.

+

+

-

+

5. De leerkracht is in staat om aan te geven welke gevolgen zijn of haar reflectie
op het resultaat en het verloop van de oefenactiviteiten heeft op de
daaropvolgende oefenactiviteiten. (Mede in relatie met zijn of haar eigen
leerproces en het gewenste prestatieniveau).

+

+/-

-

+

Bij de beoordeling van de mate waarin aan een criterium van variabele 4 wordt voldaan, is
de volgende normering gehanteerd:
+ er is volledig aan het criterium voldaan (inzicht is expliciet verwoord)
+/- er is slechts gedeeltelijk aan het criterium voldaan (inzicht is impliciet verwoord)
- er is niet aan het criterium voldaan (inzicht is noch expliciet, noch impliciet voldoende
verwoord).
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Opvallend hierbij is dat leerkrachten A en D ook nu weer voor alle criteria een voldoende
weten te scoren. Leerkracht B heeft ook met betrekking tot variabele 4 moeite met het
expliciet verwoorden van haar inzichten. Bij twee aspecten heeft ze daardoor slechts
gedeeltelijk aan de criteria voldaan. Leerkracht C ten slotte scoort, net als bij variabele 3, bij
geen enkel criterium een voldoende.
Tabel 5.5.1-2: totaalscores variabele 4.

Variabele 4: de mate waarin het stellen van ambitieuze doelen heeft geleid tot inzicht bij de
leerkrachten in:
• hoe ze, door oefenen en daarbij steeds uit te gaan van hun zone van naaste ontwikkeling, kunnen toe
groeien naar het gewenste niveau van pedagogisch en didactisch handelen tijdens de rekenles.

Leerkracht

Leerkracht
A
Leerkracht
B

Leerkracht
C

Leerkracht
D
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Operationalisatie
(Indicatoren)
Indicator: de criteria
met betrekking tot de
benchmark behorende
bij variabele 4, zoals
weergegeven in bijlage
10.
Hierbij worden de
antwoorden van de
leerkrachten, op de
vragen in het logboek en
tijdens het interview
met de leerkrachten die
betrekking hebben op
het effect van het door
de leerkracht stellen van
ambitieuze doelen, als
informatiebron gebruikt.

Benchmark

Outcome

Oorde
el

Benchmark: er wordt in dit
onderzoek van uitgegaan dat
het inzicht van de leerkrachten
met betrekking tot hoe ze,
door oefenen en daarbij
steeds uit te gaan van hun
zone van naaste ontwikkeling,
kunnen toe groeien naar het
gewenste niveau van
pedagogisch en didactisch
handelen tijdens de rekenles,
voldoende is toegenomen als
voldaan is aan de criteria zoals
beschreven in bijlage 10.

Leerkrachten A en
D hebben aan de
criteria, zoals
beschreven in
bijlage 10,
voldaan. Zij zijn in
staat geweest hun
inzicht expliciet te
verwoorden.

+

Hierbij worden de antwoorden
van de leerkrachten, op de
vragen in het logboek en
tijdens het interview met de
leerkrachten (zie bijlage 11 en
12) die betrekking hebben op
het effect van het door de
leerkracht stellen van
ambitieuze doelen, als
informatiebron gebruikt.

Leerkracht B heeft
slechts
gedeeltelijk aan
de criteria
voldaan,
aangezien zij haar
inzichten (vaak)
slechts impliciet
heeft kunnen
verwoorden.
Leerkracht C heeft
in het geheel niet
aan de criteria
voldaan.
Zie tabel 5.5.1-1
voor een
weergave van de
resultaten per
criterium.
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+/-

-

+

In tabel 5.5.1-2 is voor elke leerkracht de totaalscore weergeven van variabele 4. Deze
totaalscore is tot stand gekomen na het toepassen van de volgende normering:
+

aan alle criteria is volledig voldaan (inzicht is expliciet verwoord)

+/- er is slechts gedeeltelijk aan alle criteria voldaan (inzichten zijn geheel of gedeeltelijk
slechts impliciet verwoord maar er zijn geen negatieve scores)
-

er is niet aan de criteria voldaan (inzichten zijn noch expliciet, noch impliciet voldoende
verwoord, er zijn negatieve scores).

Hierbij geldt dat met ‘de criteria’, de criteria worden bedoeld zoals weergegeven in bijlage
10.
Ook nu weer voldoen leerkrachten A en D beide aan de norm, terwijl leerkracht B slechts
gedeeltelijk aan de norm weet te voldoen. Leerkracht C ten slotte, scoort als gevolg van de
negatieve scores in tabel 5.5.1-1 ook met betrekking tot haar eindoordeel betreffende
variabele 4 negatief.
Om ook meer inzicht te krijgen in de rol van het stellen van ambitieuze doelen zijn de
logboeken van de leerkrachten en de transcripties van de interviews geanalyseerd. Het
resultaat van deze analyse is weergegeven in tabel 5.5.1-3.
Tabel 5.5.1-3: in de logboeken en interviews benoemde aspecten over de rol van het stellen van ambitieuze
doelen.

Benoemde aspecten over de rol van het stellen van ambitieuze doelen.
Leerkracht
Benoemde aspecten
A

B

C

D

Aspecten met betrekking tot leerlingen
Maakt leerlingen deelgenoot van het oefendoel, zodat ze gemotiveerd raken en
het een gezamenlijk oefenproces wordt van de leerkracht en de leerlingen.

X

X

X

X

Aspecten met betrekking tot de leerkracht
Concretiseren van het oefendoel verhoogt de motivatie om er aan te werken.

X

Het als doel stellen ‘het groen scoren op de indicatoren van de Kijkwijzer’,
verhoogt de motivatie met betrekking tot de uitvoering van de oefenactiviteiten.

X

Doordat de doelen ambitieus zijn, blijf je niet hangen in wat je altijd al deed
maar kom je in je zone van naaste ontwikkeling.

X

Het bewust stellen van doelen zorgt voor een verdieping bij de leerkracht met
betrekking tot het theoretisch inzicht.

X
X

X

Het stellen van doelen bevordert het leerproces (van de leerkracht).
Het (oefen)doel wordt steeds verder aangescherpt als gevolg van de zelfreflectie
naar aanleiding van het oefenen en de ontvangen feedback, waardoor er steeds
gerichter geoefend wordt.

X
X

X

Tijdens het werken aan doelen ontstaat de bewustwording dat je jezelf eerst de
lesstof eigen moet maken, alvorens je het aan de kinderen kunt overbrengen.
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X

X

Het stellen van doelen leidt er toe dat andere collega’s gevraagd worden om tips
te geven met betrekking tot het uitleggen van de lesstof (vakdidactisch).

X

Het stellen van doelen leidt er toe dat andere collega’s gevraagd worden om tips
met betrekking tot de oefenactiviteit (op proces niveau, met betrekking tot
werkvormen etc.).

X

Tijdens het werken aan doelen ontstaat de bewustwording dat er langer aan een
doel gewerkt moet worden om het bij jezelf en de leerlingen ‘in te slijpen’.

X

Denkt tijdens het werken aan doelen na over de werkvorm, met betrekking tot
het oefenen, die bij het desbetreffende doel past. En combineert daarbij
didactische en pedagogische doelen.

X

X

X

X

Het stellen van doelen vergroot de bewustwording met betrekking tot de
opbrengsten van de leerlingen.

X

Een hoog ambitieniveau (met betrekking tot de doelen) kan je ook onrustig
maken.

X

Door structureel aan doelen te werken, wordt het een gewoonte om steeds
weer nieuwe doelen te stellen.

X

De ruimte om zelf je doelen te mogen stellen verhoogt de motivatie om aan de
doelen te werken.

X

In dit overzicht valt op dat, met betrekking tot de rol van het stellen van ambitieuze doelen,
het aspect ‘denkt tijdens het werken aan doelen na over de werkvorm, met betrekking tot
het oefenen, die bij het desbetreffende doel past. En combineert daarbij didactische en
pedagogische doelen’ door alle vier de leerkrachten is benoemd.
5.5.2. Ervaringen van leerkrachten met het stellen van ambitieuze doelen
Tijdens de interviews is de leerkrachten ook specifiek gevraagd naar hun ervaring met
betrekking tot het stellen van ambitieuze doelen. De hierbij benoemde aspecten, zijn
weergegeven in tabel 5.5.2-1.
Tabel 5.5.2-1: overzicht van de benoemde aspecten over de ervaring met het stellen van ambitieuze doelen (na
hierop specifiek bevraagd te zijn tijdens het interview).

Benoemde aspecten over de ervaringen met het stellen van ambitieuze doelen.
Leerkracht
Benoemde aspecten
A
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Het proces van doelen stellen begint met het schrijven van het logboek.

X

Het geeft richting aan het oefenproces.

X

Het behalen van een doel zorgt voor een gevoel van competentie en trots en
verhoogt de motivatie.

X

Omdat de doelen ambitieus zijn, wordt voorkomen dat je blijft hangen in ‘wat je
al deed’, te hoge doelen stellen zorgt ervoor dat je je doel niet haalt dus een
goede balans is belangrijk.

X

B
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C

D

Maakt kleine stapjes door het stellen van doelen maar heeft uiteindelijk toch
heel veel bereikt.

X

Je moet je eerst serieus in de materie verdiepen alvorens je bewust een doel
kunt stellen.

X

Met betrekking tot het verzorgen van rekenonderwijs nog een lange (leer)weg te
gaan.

X

Benoemt als doel een goede leerkracht te willen worden.

X

Vindt het belangrijk dat ze boven de lesstof komt te staan.

X

Beheersing van de materie is volgens haar nu nog ‘mechanisch’, ambitieuze doel
is om de rekendidactiek te gaan beheersen.

X

Is zelf vrij ambitieus en enigszins perfectionistisch en stelt daardoor de doelen
vrij hoog.

X

Door het halen van de doelen - en daar positieve feedback van de directie op te
krijgen - ontstaat een flow ervaring, daardoor steeds ambitieuzer in het stellen
van doelen.

X

Een doel kan zijn ‘iets nieuws oppakken’ of meer de verdieping zoeken bij een
bestaand doel.

X

De vrijheid om zelf doelen te stellen was aanwezig.

X

Het stellen van doelen is met betrekking tot het gericht oefenen erg belangrijk.

X

Ondersteuning vanuit de omgeving (leerlingen, collega’s en directie) is belangrijk
om de doelen ambitieus te kunnen stellen.

X

Bij het stellen van doelen wordt uitgegaan van de zone van naaste ontwikkeling.

X

Wat opvalt is dat elk aspect steeds slechts door één leerkracht wordt benoemd. Ook valt op
dat leerkracht C niet zozeer haar ervaringen en inzichten met betrekking tot het stellen van
ambitieuze doelen (op meta-niveau) beschrijft, hetgeen de vraagstelling was, maar aangeeft
nog niet boven de lesstof te staan en als doel te hebben een goede leerkracht te worden.
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5.6. Samenvatting
In dit hoofdstuk zijn, eerst voor de proces check en vervolgens voor de centrale
onderzoeksvraag en beide deelvragen, de kwantitatieve onderzoeksresultaten
gepresenteerd door middel van enkele tabellen en een grafiek. Deze resultaten zijn
aangevuld met kwalitatieve onderzoeksresultaten, zoals uitspraken van leerkrachten
verkregen via de logboeken en interviews. Ook is er nader ingegaan op de ervaringen van de
betrokken leerkrachten met betrekking tot de uitvoering van het arrangement.
In het volgende hoofdstuk worden, op basis van de resultaten, conclusies getrokken,
aanbevelingen gedaan met betrekking tot verbetering van het arrangement en eventueel
vervolgonderzoek en de getrokken conclusies bediscussieerd en geproblematiseerd.
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6.

Conclusie, aanbevelingen en discussie

6.1. Inleiding
Een overzicht van de resultaten en een nadere analyse ervan is weergegeven in hoofdstuk 5.
In hoofdstuk 6 worden naar aanleiding hiervan de belangrijkste conclusies van het
onderzoek weergeven. Hierbij worden de centrale onderzoeksvraag en beide deelvragen
beantwoord en wordt de relatie gelegd met het theoretisch kader en de probleemstelling.
Ook worden er in dit hoofdstuk aanbevelingen gedaan aan de school en met betrekking tot
eventueel vervolgonderzoek. Het hoofdstuk wordt afgerond met een discussie, waarbij
ingegaan wordt op de ervaringen van de betrokken leerkrachten en de sterke en zwakke
kanten van het onderzoek. Vervolgens worden op basis hiervan de conclusies
geproblematiseerd.

6.2. Conclusie
6.2.1. De centrale onderzoeksvraag
In dit ontwerpgericht interventieonderzoek is getracht inzicht te krijgen in het effect van
gericht oefenen, door leerkrachten van ‘De Zonnebloem’, op het met discipline en precisie
pedagogisch en didactisch handelen tijdens de rekenles.
Op basis van de theoretische achtergronden, zoals beschreven in het theoretisch kader, mag
verwacht worden dat gericht oefenen een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van het
pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten (Dunn & Shriner, 1999). In lijn met
deze verwachting, is in dit onderzoek gebleken dat het gedurende vier maanden gericht
oefenen van leerkrachten op ‘De Zonnebloem’ op het met discipline en precisie pedagogisch
en didactisch handelen tijdens de rekenles bij drie van de vier betrokken leerkrachten leidt
tot een dusdanige verhoging van de kwaliteit van dit handelen dat aan de kwaliteitsnorm
wordt voldaan. Belangrijke aspecten daarbij waren het ontvangen van informatieve
feedback en het stellen van ambitieuze doelen.
Als gekeken wordt naar de door Ericsson beschreven condities die leiden tot een
optimalisatie van het leerproces (Ericsson, 1993), valt op dat bij de drie leerkrachten die aan
de kwaliteitsnorm hebben voldaan, al deze aspecten aan de orde zijn geweest. Bij leerkracht
C echter, de leerkracht die niet aan de kwaliteitsnorm heeft weten te voldoen, is aan één
van deze condities, te weten: ‘het afgestemd zijn van de opzet/de structuur van de taak op
de voorkennis van de lerende, zodat deze na een beperkte periode van instructie correct
uitgevoerd kan worden’ niet voldaan. De voorkennis van leerkracht C is niet toereikend
gebleken om de desbetreffende taak (na instructie en oefening) correct uit te kunnen
voeren. Zelf geeft leerkracht C hierover aan dat ze merkt dat ze inhoudelijk nog onvoldoende
boven de materie staat.
6.2.2. De beide deelvragen
Essentiële onderdelen van gericht oefenen zijn, zo blijkt uit de literatuur, het krijgen van
informatieve feedback en het stellen van ambitieuze doelen (Ericsson, 1993; Hattie & Yates,
2014). In dit onderzoek worden ze dan ook beschouwd als de veronderstelde mechanismen
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die ervoor zorgen dat de interventie ‘gericht oefenen’ tot de beoogde uitkomst leidt. Om de
werking van deze mechanismen te kunnen onderzoeken zijn daarom twee deelvragen
opgesteld, aan de hand waarvan de rol van informatieve feedback en het stellen van
ambitieuze doelen is onderzocht.
Uit het onderzoek is gebleken dat informatieve feedback ervoor heeft gezorgd dat drie van
de vier betrokken leerkrachten meer inzicht hebben gekregen in hoeverre ze met discipline
en precisie pedagogisch en didactisch handelen tijdens de rekenles en wat het gewenste
niveau van het pedagogisch en didactisch handelen is. Ook heeft het hen handvatten
gegeven hoe ze daar, door te oefenen en daarbij steeds uit te gaan van hun zone van naaste
ontwikkeling, naar toe kunnen groeien.
Verder is gebleken dat ook door het stellen van ambitieuze doelen, desbetreffende
leerkrachten meer inzicht hebben gekregen in hoe ze, wederom door oefenen en daarbij uit
te gaan van hun zone van naaste ontwikkeling, toe kunnen groeien naar het gewenste
niveau van pedagogisch en didactisch handelen.
Ook hier geldt dat het onvoldoende boven de materie staan van leerkracht C naar alle
waarschijnlijkheid debet is aan het niet kunnen voldoen aan de verwachting. Immers het
hebben van een brede kennisbasis en het boven de materie staan is een belangrijk kenmerk
van excellente (Hattie & Yates, 2014) en intentioneel handelende leerkrachten (Slavin,
2012). Of het onvoldoende boven de materie staan van leerkracht C veroorzaakt wordt door
een te smalle kennisbasis (dit zou eventueel met extra scholing opgelost kunnen worden) of
door een tekortschietend werk en denkniveau, is niet aangetoond in dit onderzoek.
Alle leerkrachten benoemen dat ze praktische tips hebben gekregen van collega’s en
directie. Ze geven tevens aan meer gefocust te zijn op wat het effect van hun handelen is op
hun leerlingen en dat ze daardoor intentioneler zijn gaan handelen. Ook worden de
leerlingen vaak actief betrokken bij hun eigen oefenproces. Op deze manier ontstaat een
‘community of learners’ (Slavin, 2012) en wordt het leren meer zichtbaar gemaakt (Hattie &
Yates, 2014).
De informatieve feedback geeft volgens de leerkrachten richting aan hun oefenproces,
verhoogt hun motivatie en zorgt voor een competent gevoel. Maar de feedback wordt soms
ook als confronterend ervaren en kan dan voor een gevoel van onzekerheid en onrust
zorgen. De leerkrachten ervaren dit met name als ze uitgedaagd worden om uit hun
comfortzone te treden. Dit wordt met name door leerkracht D heel treffend beschreven.
De leerkrachten geven ook het belang aan van professionele ruimte, de ruimte om
bijvoorbeeld zelf keuzes te mogen maken over of en hoe ze de feedback benutten. De
feedback wordt ook als ondersteunend ervaren bij het stellen van ambitieuze doelen.
Gebleken is tevens dat informatieve feedback de leerkrachten een indicatie kan geven met
betrekking tot de correctheid of incorrectheid van een door hen gegeven antwoord of
uitspraak. Ook is gebleken dat informatieve feedback hen een indicatie kan geven dat meer
informatie beschikbaar of juist nodig is. Daarnaast heeft de feedback alternatieve
strategieën - om bepaalde informatie beter te begrijpen - bij hen onder de aandacht
gebracht. Dit zijn aspecten die, ten aanzien van informatieve feedback, ook benoemd
worden door Hattie en Gan (Hattie & Gan, 2011).
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Verder is door de leerkrachten het belang aangegeven van het ontvangen van directe en
indirecte feedback van leerlingen en het op basis daarvan bijsturen van de instructie. Ook dit
is in lijn met hetgeen Hattie en Gan hier eerder over geschreven hebben (Hattie & Gan,
2011).
Uit de uitspraken van de leerkrachten komt ook het belang van het stellen van ambitieuze
doelen duidelijk naar voren. Zijn de doelen te ambitieus dan zit men buiten de zone van
naaste ontwikkeling en wordt de kans op succes kleiner, zijn de doelen niet ambitieus
genoeg, dan blijft men in de comfort zone en ‘blijf je hangen in wat je al deed’, zoals
leerkracht A dat zo mooi in haar interview heeft verwoord. Het stellen en behalen van
realistische maar ambitieuze doelen draagt ook bij aan een gevoel van trots en zich
competent voelen. Hetgeen het leerproces ten goede komt.
Leerkracht B maakt zichtbaar dat vele kleine stapjes samen toch een ambitieus doel kunnen
vormen. Verder lijkt het van belang dat leerkrachten zelf hun (ambitieuze) doelen mogen
stellen. Het zelf stellen van ambitieuze doelen, zoals ‘het groen scoren op de indicatoren van
de Kijkwijzer’, verhoogt de motivatie van de leerkrachten met betrekking tot de uitvoering
van de oefenactiviteiten. Sommige leerkrachten hebben hierbij ook hun leerlingen
betrokken, om op die manier een gezamenlijk doel te creëren waaraan gewerkt kon worden.
De betrokkenheid van de leerlingen bij hun eigen leerproces maar ook bij dat van de
leerkracht werd daardoor vergroot.
Het stellen van ambitieuze doelen heeft ook richting gegeven aan het oefenproces en tijdens
het formuleren van deze doelen hebben de leerkrachten nagedacht over de te gebruiken
werkvormen en het combineren van het pedagogisch en didactisch handelen.
6.2.3. Het specifieke veldprobleem-in-context
Het specifieke veldprobleem-in-context, beschreven in paragraaf 1.4.3, is nog niet volledig
opgelost. Wel heeft het onderzoek bijgedragen aan de oplossing van een deel van het
probleem. Immers bij drie van de vier deelnemende leerkrachten is de discipline en precisie
met betrekking tot het pedagogisch en didactisch handelen dusdanig verbeterd dat ze
tijdens een observatie van een rekenles een score halen met betrekking tot de indicatoren
uit de Kijkwijzer die 75% (kwaliteitsnorm) of hoger bedraagt. Het specifieke veldprobleemin-context is echter pas volledig opgelost als minimaal 75 % van alle leerkrachten op ‘De
Zonnebloem’ een score haalt die hoger of gelijk is aan de kwaliteitsnorm.

6.3. Aanbevelingen
Het ontwerp zou verbeterd kunnen worden door meer participerende observaties op te
nemen in het traject. Tijdens een participerende observatie kan de leerkracht namelijk nog
directer voorzien worden van informatieve feedback .
Ook zouden de observaties waarbij de leerkracht ‘gescoord’ wordt aan de hand van de
Kijkwijzer in een lagere frequentie, bijvoorbeeld één keer per maand, plaats kunnen vinden,
zodat de leerkrachten meer tijd krijgen om te oefenen.
De Kijkwijzer die in dit onderzoek is gebruikt, richt niet alleen het kijken van de observant
tijdens een lesbezoek maar geeft ook richting aan het oefenen van de leerkracht. Daarnaast
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is het een goede ‘onderlegger' bij het voeren van onderwijskundige gesprekken met de
leerkrachten. Het is dan ook raadzaam om bij verdere professionaliseringstrajecten een
dergelijke Kijkwijzer te blijven hanteren.
Het gehele traject van gericht oefenen heeft nu, vanwege de zomervakantie, vier maanden
geduurd. Het verdient echter aanbeveling om bij een eventueel vervolg het traject te
verlengen tot 6 maanden, aangezien leerkrachten dan net iets meer tijd krijgen om aan hun
ontwikkeling te werken. Duurt het traject langer dan 6 maanden, dan wordt het - vanwege
de intensiviteit - wellicht moeilijker om de motivatie en het commitment vast te houden.
Verder zou er tijdens het gericht oefenen een traject ingebouwd kunnen worden, waarbij aan de hand van het logboek - specifiek geoefend wordt met het reflectieproces.
De begeleider dient, in de huidige opzet, over voldoende onderwijskundige kennis te
beschikken om adequaat informatieve feedback te kunnen verstrekken. Ook is ervaring met
het werken met de Kijkwijzer of een gelijksoortig instrument een pre.
Het succes van gericht oefenen, zoals in dit onderzoek uitgevoerd, lijkt in belangrijke mate
samen te hangen met de motivatie van de betrokken leerkrachten. Het traject vergt namelijk
een forse tijdsinvestering en een hoge mate van commitment. Het verdient dan ook
aanbeveling om bij een eventueel vervolg de leerkrachten, net als in dit onderzoek, op
vrijwillige basis te laten deelnemen aan het traject.
Tijdens het proces van gericht oefenen, zoals in dit onderzoek uitgevoerd, is het - mede in
het belang van de onderlinge support - essentieel dat er een veilige en open sfeer ontstaat.
Mocht, zoals in dit geval, de begeleiding van het gericht oefenen uitgevoerd worden door
een direct leidinggevende, dan worden de data die voortkomen uit het traject bij voorkeur
niet opgenomen in de personeelsdossiers. In dit onderzoek was dit een belangrijke afspraak,
waardoor de openheid en veiligheid kon ontstaan die door de deelnemende leerkrachten is
benoemd. Mocht er in het kader van een personeelstraject sprake zijn van ‘begeleiding met
verplicht resultaat’, dan verdient het aanbeveling om de begeleiding uit te laten voeren door
een onafhankelijke externe begeleider en dienen er vooraf duidelijke afspraken vastgelegd
te worden met betrekking tot de rapportage.
In dit onderzoek zijn de betrokken leerkrachten begeleid door de directeur van ‘De
Zonnebloem’. Het verdient echter aanbeveling om bij een volgende interventie de
professionele leergemeenschap die bij het gericht oefenen wordt gevormd niet aan te
sturen vanuit de zogenaamde ‘expertrol’ maar als leidinggevende te ‘sturen op zelfsturing’,
waardoor de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor collectief leren en
ontwikkelen wordt vergroot (Mentink, 2014). Hetgeen bij kan dragen aan het verder
oplossen van het specifieke veldprobleem-in-context (beschreven in paragraaf 1.4.3).

6.4. Discussie
Het onderzoek had als doel het verkrijgen van inzicht in het effect van gericht oefenen door
leerkrachten op het met discipline en precisie pedagogisch en didactisch handelen tijdens de
rekenles en de rol daarbij van informatieve feedback en het stellen van ambitieuze doelen.
Waarbij instructie en feedback als belangrijke aspecten van het pedagogisch en didactisch
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handelen werden beschouwd. Ook werd getracht inzicht te verkrijgen in de kenmerken en
het proces van het gericht oefenen (in context) zelf.
Het onderzoek had tevens tot doel om via de interventie ‘gericht oefenen’ het pedagogisch
en didactisch handelen van de betrokken leerkrachten, dusdanig te verbeteren dat aan de
kwaliteitsnorm wordt voldaan. Dit is bij drie van de vier leerkrachten gelukt. Het specifieke
veldprobleem-in-context is echter pas volledig opgelost als minimaal 75 % van alle
leerkrachten op ‘De Zonnebloem’ een score haalt die hoger of gelijk is aan de
kwaliteitsnorm. Alhoewel het onderzoek het probleem dus niet volledig heeft opgelost,
heeft het wel bijgedragen aan de oplossing van een deel van het probleem. Ook kunnen op
basis van de inzichten die zijn opgedaan tijdens dit onderzoek eventuele vervolgtrajecten
worden geïnitieerd, zodat meer leerkrachten hun pedagogisch en didactisch handelen
kunnen verbeteren.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij het selecteren van de leerkrachten (het betreft
hier een selecte, niet-kans steekproef) een aantal criteria een rol hebben gespeeld. Deze
criteria zijn besproken in paragraaf 4.3.2 en de kenmerken van de geselecteerde
leerkrachten zijn weergeven in bijlage 6. Doordat het een selecte, niet-kans steekproef
betreft zijn de resultaten en conclusies over de leerkrachten alleen van toepassing op de
geselecteerde leerkrachten (Baarda, 2012).
Bij ontwerpgericht praktijkonderzoek spreekt men vanwege de aard van het onderzoek niet
zo zeer over generaliseren, als wel over het transfereren van de geëvalueerde interventie
van de specifieke contexten waarin deze geëvalueerd is naar andere contexten binnen het
aangegeven toepassingsdomein (Andriessen & Aken, 2011).
Bij een eventueel vervolgonderzoek dient dus een herontwerp van de interventie plaats te
vinden, waarbij de beschreven mechanismen een centrale rol spelen. Op basis van de dan
geldende context kan de interventie worden aangepast, waarbij erop gelet dient te worden
dat de mechanismen door de aanpassingen niet buiten werking worden gesteld of in hun
werking worden belemmerd (Andriessen & Aken, 2011).
De conclusies die op basis van het onderzoek kunnen worden getrokken, zijn samengevat in
paragraaf 6.2. Methodologische aspecten, zoals de sterke en zwakke kanten van dit
onderzoek en ervaringen met betrekking tot het proces worden besproken in deze
paragraaf.
In het onderzoek is gebleken dat, in overeenstemming met hetgeen Bronkhorst hierover
stelt, het leerproces van de leerkrachten inzichtelijk gemaakt kan worden via een logboek.
Ook het door Bronkhorst aangegeven belang van een doelgerichte benadering van de
oefenactiviteiten, is in het onderzoek duidelijk naar voren gekomen (Bronkhorst, 2014). Het
logboek (als reflectie en planningsinstrument) en de doelgerichte benadering, mede door
het gebruik van de Kijkwijzer, zijn dus succesvolle elementen gebleken in dit onderzoek.
De leerkrachten ervaren, met uitzondering van leerkracht D, het invullen van het logboek in
eerste instantie als heel moeilijk. Ze geven aan niet gewend te zijn om op die manier zo
diepgaand op hun eigen handelen te reflecteren. Het is daarom erg tijdsintensief. Door het
ontvangen van feedback, wordt het uiteindelijk makkelijker voor de leerkrachten om het
logboek goed in te vullen.
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Het logboek geeft een goed beeld van het verloop van het leerproces van de leerkrachten.
Leerkrachten B en C beschrijven in eerste instantie in hun logboek voornamelijk het
leerproces van de leerlingen, door hier gericht feedback op te geven verschuift ook hun
reflectie geleidelijk aan meer in de richting van hun eigen leerproces.
Alle betrokken leerkrachten benoemen dat het logboek ondersteunend werkt bij de reflectie
op hun pedagogisch en didactisch handelen en dat ze ook hun emotie erin kwijt kunnen. De
feedback van de directie werd daarbij, zowel emotioneel als inhoudelijk, als ondersteunend
ervaren.
Verder geven de leerkrachten aan veel te hebben gehad aan de morele ondersteuning en
support die uitging van de intervisiebijeenkomsten. Het creëerde een gevoel van ‘er samen
voor gaan’. Ook werd er feedback aan elkaar gegeven. Tijdens de intervisiebijeenkomsten
was ook sprake van kennisoverdracht. Er werden bijvoorbeeld tips aan elkaar gegeven over
het logboek, over de indicatoren van de Kijkwijzer en over het lesvoorbereidingsformulier.
De leerkrachten hebben hun inzichten in het logboek minder expliciet verwoord dan tijdens
de interviews. Dit heeft de analyse van de logboeken bemoeilijkt. Doordat tijdens de
interviews doorgevraagd kon worden, is dit een effectiever instrument gebleken om
inzichten van de leerkrachten meetbaar te maken dan het logboek. Overwogen kan worden
om bij vervolgonderzoek het theoretisch inzicht van de leerkrachten meetbaar te maken
door het voorleggen van meerkeuzevragen. Er dient dan wel een voor- en een nameting
plaats te vinden.
Het vergelijken van de mate van inzicht van de leerkrachten werd in dit onderzoek ook
bemoeilijkt doordat de leerkrachten, bij het verwoorden van de onderwijskundige
achtergrond ervan, zelf een indicator uit mochten kiezen. Dit aspect zou bij een eventueel
vervolgonderzoek ook meegenomen kunnen worden.
Verder was gepland om de leerkrachten tijdens het interview twee indicatoren te laten
kiezen en ze daar vervolgens op te bevragen. Het bevragen op één indicator koste echter al
dusdanig veel tijd, dat er voor gekozen is om de leerkrachten slechts één indicator te laten
kiezen.
In eerste instantie wordt het lesvoorbereidingsformulier als bewerkelijk ervaren en ziet men
er het nut niet van in. Door er mee te gaan werken ervaart men vervolgens de voordelen:
beter voorbereid zijn, makkelijker kunnen differentiëren, beter na kunnen denken over
materiaal gebruik en alternatieven (bijvoorbeeld bij het optreden van onvoorziene situaties
tijdens de les), instructievormen etc. Ofwel: men gaat intentioneler handelen (Slavin, 2012).
Het werken met van te voren afgesproken afkortingen vindt men erg prettig omdat men dan
minder tekst hoeft uit te schrijven.
De flow die door leerkracht D benoemd wordt en sommige aspecten van het gericht oefenen
die hiertoe hebben geleid , vertonen veel overeenkomsten met hetgeen Mihaly
Csikszentmihalyi hierover schrijft in zijn boek ‘Flow in zaken: over leiderschap en
betekenisgeving’ (Csikszentmihalyi, 2003). Het ontstaan van flow is wellicht een belangrijk
neveneffect van gericht oefenen. Dit zou in een eventueel vervolgonderzoek verder
onderzocht kunnen worden. Ook de toegenomen onderlinge band van de betrokken
leerkrachten en het ontstaan van een ‘community of learners’ (Slavin, 2012) zouden als
neveneffecten van de uitvoering van het ontwerp beschouwd kunnen worden.
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Het zelfvertrouwen van de leerkrachten A, B en D is merkbaar toegenomen, bij leerkracht C
is dit minder het geval. Zij geeft aan soms nog gevoelens van onzekerheid te ervaren. Alle
betrokken leerkrachten geven aan blij te zijn met hun deelname aan het traject van gericht
oefenen. Ook zijn ze uit zichzelf de opgedane kennis en ervaring toe gaan passen bij andere
leergebieden.
Hoewel leerkracht B uiteindelijk aan de kwaliteitsnorm heeft weten te voldoen, bleef in
eerste instantie, net als bij leerkracht C, ook haar ontwikkeling achter bij die van de
leerkrachten A en D. Er is daarom ervoor gekozen om zowel bij leerkracht B als C gebruik te
maken van participerend observeren (Baarda, 2013). Hierbij neemt de observant, in dit geval
de directeur van ‘De Zonnebloem’, een actieve rol in tijdens de observatie, waardoor de
´informatieve feedback´ aan de leerkracht nog directer gegeven kan worden en er
modelleren plaats kan vinden. De data van deze participerende observaties zijn
weergegeven in bijlage 5.
Het leerpotentieel van de leerkrachten en de beschikbare voorkennis lijken in dit onderzoek
een belangrijke rol te spelen bij het wel of niet succesvol gericht kunnen oefenen, hetgeen
ook in algemenere zin door Ericsson wordt onderschreven (Ericsson, 1993). Het is daarom in
een eventueel vervolgonderzoek interessant om te onderzoeken in hoeverre het aanwezig
zijn van voldoende leerpotentieel een randvoorwaarde is om door gericht oefenen tot een
structurele verbetering van het pedagogisch en didactisch handelen te kunnen komen. Ook
zou daarbij onderzocht kunnen worden wat de invloed is van de aanwezige kennisbasis van
de leerkrachten op het gericht oefenen en of deze kennisbasis vergroot kan worden door de
informatieve feedback die gegeven wordt. Hierbij dient echter wel opgemerkt te worden dat
een dergelijk onderzoek zich niet leent voor een praktijkgericht onderzoek op één school
maar een veel uitgebreidere onderzoeksopzet vereist.

6.5. Samenvatting
In dit hoofdstuk zijn op basis van de resultaten uit hoofdstuk 5 de belangrijkste conclusies
van het onderzoek weergeven, zijn de centrale onderzoeksvraag en beide deelvragen
beantwoord en is de relatie aangegeven met het theoretisch kader en de probleemstelling.
Ook is er gekeken naar de ervaringen van de betrokken leerkrachten. Op basis hiervan zijn
vervolgens aanbevelingen gedaan aan de school en met betrekking tot eventueel
vervolgonderzoek. In de discussie is nader ingegaan op de sterke en zwakke kanten van het
onderzoek en zijn op basis hiervan de conclusies geproblematiseerd.
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Bijlage 1.

Het meten van een effectgrootte

Hattie gaat met betrekking tot het meten van een effectgrootte uit van een schaalverdeling
waarbij een effectgrootte van 0 betekent dat een bepaalde interventie geen effect heeft op
de leerresultaten. Een effectgrootte van 1,0 komt op zijn schaalverdeling overeen met een
toename van één standaarddeviatie. Hattie koppelt dit met betrekking tot het leren van
kinderen aan een vaardigheidsgroei van één jaar. Ook is een effectgrootte van 1,0 volgens
Hattie te beschouwen als een toename van de snelheid van het leerproces met 50 % of als
een correlatie tussen twee variabelen, bijvoorbeeld huiswerk en de beheersing van bepaalde
leerstof, van 0,5 (Hattie, 1999).
Hattie stelt verder dat het interessanter is om het effect van een bepaalde onderwijskundige
interventie of innovatie niet te vergelijken met het niet uitvoeren van desbetreffende
interventie of innovatie maar om in plaats daarvan de effectgrootte te vergelijken met de
gemiddelde effectgrootte van onderwijskundige interventies of innovaties. Deze gemiddelde
effectgrootte is volgens Hattie 0,4. Met andere woorden, de meeste onderwijskundige
interventies of innovaties hebben een effectgrootte van 0,4 maal de standaarddeviatie
(Hattie, 1999).
Ter vergelijking worden door Hattie de volgende voorbeelden genoemd:
 de effectgrootte gerelateerd aan het volwassener worden (‘maturation’) van de leerling
bedraagt 0,1
 de effectgrootte gerelateerd aan de inzet van de gemiddelde leerkracht bedraagt 0,24
 de effectgrootte van de gemiddelde onderwijskundige interventie of innovatie bedraagt
0,4
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Bijlage 2.
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Afbeelding B.2-1: de Kijkwijzer.
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Bijlage 3.

Lesvoorbereidingsformulier

Naam:
Groep:
Les:
Datum:

Fase v/d les

Activiteiten

Automatiseringsoefening
(Intensief, interactief, iedere
leerling kan meedoen, oefening
duurt maximaal vijf minuten.)

Gezamenlijke start
(hele groep)
(Geef samenvatting of terugblik
op voorafgaande activiteit
aansluitend aan de inhoud
(feedback), haal de benodigde
voorkennis op, maak lesopbouw
duidelijk (feed up). Welke
leerlingen doen niet mee aan
gezamenlijke start en werken op
eigen niveau?)

Interactieve groepsinstructie
(Formulering lesdoel en
lesactiviteiten, Inzet
aanschouwelijke materialen,
type instructie, differentiatie in
instructie en verwerking, welke
strategieën, gebruik Drieslag en
Handelingsmodel etc. Welke
leerlingen doen niet mee aan
groepsinstructie en werken op
eigen niveau? )
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Begeleiden van oefenen
(grote groep)
(Sluit aan bij instructie,
formuleer inhoud, hard op
denkend voordoen, interactief,
gebruik coöperatieve
werkvormen, stimuleer
toepassen van strategieën, laat
leerlingen strategieën
vergelijken en evalueren,
controleer of leerlingen de uitleg
begrijpen, gebruik
aanschouwelijke en
ondersteunende materialen,
gebruik Drieslag en
Handelingsmodel etc. Welke
leerlingen doen niet mee aan
begeleid oefenen en werken op
eigen niveau? )

Verlengde instructie
(kleine groep)
(Activeer voorkennis, gebruik 5
stappen van modelleren,
herhaal in kleine stappen de
gegeven groepsinstructie,
formuleer inhoud, hard op
denkend voordoen, interactief,
gebruik coöperatieve
werkvormen, stimuleer
toepassen van strategieën, laat
leerlingen strategieën
vergelijken en evalueren,
controleer of leerlingen de uitleg
begrijpen, gebruik
aanschouwelijke en
ondersteunende materialen,
gebruik Drieslag en
Handelingsmodel etc. Welke
leerlingen doen mee aan
verlengde instructie?)
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Zelfstandig werken
(kleine en grote groep)
(Laat leerlingen hun berekening
weergeven, gebruik
coöperatieve werkvormen
(samenwerkend leren), varieer
tussen zelfstandig werken en
verwerken, differentieer m.b.t.
werkvormen, ondersteunende
materialen, tijd en inhoud,
gebruik middelen die zelfstandig
werken ondersteunen, bied
keuzemogelijkheden, laat
leerlingen samen elkaars werk
nakijken en bespreken, laat
leerlingen zelf doelen stellen en
laat leerlingen conclusies
trekken uit nagekeken werk
o.b.v. deze doelen, gebruik het
rode stoplicht zoals het bedoeld
is.)

Afsluitende activiteiten
(kleine en grote groep)
(Vat de lesstof samen en
refereer expliciet aan het
lesdoel, laat leerlingen vertellen
wat goed ging en wat ze de
volgende keer anders gaan
doen, gebruik coöperatieve
werkvormen (samenwerkend
leren), gebruik exit cards, geef
aan wat ze de volgende les
(aansluitend bij de lesstof) gaan
doen: feed forward.)
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Aanvullende tips:
Geef expliciet blijk van hoge verwachtingen, bevestig en bemoedig.
Geef leerlingen voldoende ruimte om na te denken en te reageren.
Geef positief geformuleerde specifieke inhoudelijke en procedurele feedback aan alle leerlingen,
zowel op mondelinge antwoorden als op het gemaakte werk (in de schriftjes).
Herhaal, beloon en verduidelijk goede antwoorden en breid de inhoud van het antwoord uit.
Orden en vat samen, gebruik schema’s en modellen.
Let op de drie Taalgroeimiddelen: Taalaanbod, taalruimte (gebruik responsief taalgebruik)en
feedback.
Geef procedurele instructie m.b.t. samenwerken. Geef feedback op de mate van samenwerken,
ieders rol bij het samenwerken en op het effect van het samenwerken op het resultaat.

Tips voor een snelle notatie:
Lesdoel: (LD)
Terugblik/voorkennis ophalen: (FB)
Lesopbouw/feed up: (FU)
Vervolg (feed forward): (FF)
Zijden drieslag: (V) = voorbereiding, (U) = uitvoering, (E/R) = evaluatie reflectie
Niveaus Handelingsmodel: (doen), (foto), (schema), (symbolen)
Indeling leerlingen per aanpak/arrangement bij een activiteit: (I), (II), (III)
Sturende of banende instructie: (S), (B)
Zelfstandig werken: (ZW), zelfstandig verwerken: (ZV)
Coöperatieve werkvorm: (CW)

Afbeelding B.3-1: lesvoorbereidingsformulier.
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Bijlage 4.
Naam:
Groep:
Week:

Logboek

Maandag

Fase 1

3 maart 2014

t/m

vrijdag

7 maart 2014

Handelen

Wat wilde ik
bereiken?
(Het doel van je
handelen)

Waar wilde ik op
letten?

Wat wilde ik
uitproberen?
(Vermeld hier ook de
nummers van de
indicatoren waar je aan
wilde werken.)
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Terugblikken op het handelen

Fase 2

Wat gebeurde er concreet?

Wat wilde ik?

Wat deed ik?
(Geef hier concreet je
handelen weer, zoals
welke ondersteunende
materialen heb je
ingezet, welk type
instructie heb je
toegepast, hoe heb je
gedifferentieerd in
instructie en verwerking,
gebruik Drieslag en
Handelingsmodel etc.)

Wat dacht ik?

Wat voelde ik?

Wat betekende mijn
handelen voor de
leerlingen?
(Wat viel mij op? Wat
voor feedback gaven zij
mij?)
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Fase 3

Bewust worden van essentiële aspecten

Hoe hangen de
antwoorden op de
vorige vragen met
elkaar samen?
(Hoe beïnvloeden de
verschillende aspecten
elkaar?)

Wat is daarbij de
invloed van de
context/de school als
geheel?
(Denk hierbij aan
afspraken /ontwikkelpunten op schoolniveau)
(Wat was de rol van de
feedback die je
voorafgaand aan de
handeling hebt
ontvangen van
leerlingen, collega’s of
directie?)

Wat betekent dit nu
voor mij?

Wat is dus de
uitdaging of de kans?

96

Onderzoeksverslag ontwerpgericht interventieonderzoek - Peter Snijders –MIL 3 – 2014-2015

Fase 4

Formuleren van handelingsalternatieven

Welke alternatieven
zie ik?
(Wat kun je doen om
kansen te benutten of
om uitdagingen aan te
gaan?)

Welke voor- en
nadelen hebben die
alternatieven?
(Probeer mogelijke
oplossingen te
bedenken om de
nadelen zoveel mogelijk
te beperken.)

Wat neem ik mee
voor de volgende
keer?
(Welke concrete
inzichten heb je
opgedaan en welke
voornemens heb je
m.b.t. de volgende
keer?)

Is fase 1 van de volgende cyclus

Fase 5
Afbeelding B.4-1: logboek.
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Bijlage 5.

Activiteiten overzicht

Tabel B.5-1: activiteitenoverzicht.
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Datum

Activiteit

22-01-2014 t/m 20-02-2014

Klassenbezoeken vooronderzoek (1e nulmeting) en 2e nulmeting

20-02-2014

1e intervisiebijeenkomst - bespreken begeleidingstraject en literatuur

03-03-2014

Intervisiebijeenkomst – bespreken literatuur, opzet logboek en
lesvoorbereidingsformulier

12-03-2014

Intervisiebijenkomst – bespreken onderzoeksopzet en indicatoren
Kijkwijzer

20-03-2014

Intervisiebijeenkomst

24-03-2014 t/m 27-03-2014

Klassenbezoeken (meting)

14-04-2014 t/m 17-04-2014

Klassenbezoeken (meting)

07-05-2014

Participerend observeren bij leerkracht C

07-05-2014

Intervisiebijeenkomst

12-05-2014

Participerend observeren bij leerkracht B

15-05-2014

Participerend observeren bij leerkracht C

19-05-2014 t/m 21-05-2014

Klassenbezoeken (meting)

27-05-2014

Intervisiebijeenkomst

28-05-2014

Participerend observeren bij leerkracht B

02-06-2014 t/m 05-06-2014

Klassenbezoeken (meting)

11-06-2014

Interview leerkracht D

18-06-2014

Interview leerkracht C

23-06-2014

Interview leerkracht B

23-06-2014 t/m 26-06-2014

Klassenbezoeken (meting) leerkracht B en C

26-06-2014

Afsluitende (feestelijke) bijeenkomst

30-06-2014

Interview leerkracht A
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Bijlage 6.

Beschrijving leerkrachtkenmerken

Tabel B.6-1: leerkrachtkenmerken.

Leerkracht
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Kenmerken

A

Geboortejaar: tussen 1990 en 1995
Aantal jaren ervaring in het primair onderwijs: tussen de 1 en 5 jaar
Werktijdfactor: 1.0000
Werkzaam in leerjaar: 4/5

B

Geboortejaar: tussen 1955 en 1960
Aantal jaren ervaring in het primair onderwijs: tussen de 30 en 35 jaar
Werktijdfactor: 1.0000
Werkzaam in leerjaar: 7/8

C

Geboortejaar: tussen 1950 en 1955
Aantal jaren ervaring in het primair onderwijs: tussen de 20 en 25 jaar
Werktijdfactor: 1.0000
Werkzaam in leerjaar: 5

D

Geboortejaar: tussen 1990 en 1995
Aantal jaren ervaring in het primair onderwijs: tussen de 1 en 5 jaar
Werktijdfactor: 1.0000
Werkzaam in leerjaar: 7
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Bijlage 7.

Resultaten vooronderzoek op schoolniveau

In de volgende afbeelding zijn de resultaten, op schoolniveau, weergegeven van de diverse
metingen die zijn verricht tijdens de observaties (van de rekenles) in het vooronderzoek.
1. Interpersoonlijk competent
1.1

zorgt voor een ontspannen sfeer

1.2
1.3

zorgt voor veiligheid
toont en bevordert respect voor leerlingen

1.4

ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen

1.5

zet passende pedagogisch interventies in

1.6

bevordert dat leerlingen samenwerken

1.7

leert leerlingen op doelmatige wijze samenwerken
geeft leerlingen feedback op kwaliteit van
samenwerking

1.8

3. Vakinhoudelijk en didactisch competent

2
2
2
2
2
1
1
1

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

2. Pedagogisch competent

3.11
2.1
2.2

geeft expliciet blijk van hoge verwachtingen
richt een leeromgeving in die uitdagend en rijk is

2.2

vertoont rijk leerkracht gedrag

2.4
2.5

stemt instructie af op relevante verschillen tussen
leerlingen
stemt de verwerking van de leerstof af op relevante
verschillen tussen leerlingen

2.6

biedt zwakke leerlingen extra leer- en instructietijd

2.7

laat zijn taalgebruik aansluiten op de taalbehoeften
van de leerlingen

1
1
1
2
1
1
1

4. Organisatorisch competent

3.12
3.13
3.14
3.15

stimuleert het hanteren van controleactiviteiten

3.16

bevordert het toepassen van het geleerde

3.17

biedt leerlingen een structuur om zelfstandig te
werken

3.18

biedt leerlingen keuzemogelijkheden

3.19

stelt zich coachend op en helpt op aanvraag
benut middelen die zelfstandig werken en leren
mogelijk maken
leert leerlingen hun leerproces en leerresultaat
zelfstandig evalueren
geeft leerlingen feedback op getoonde
zelfstandigheid

3.20
3.21

4.1

begint op tijd met de les

4.2

besteedt de geplande tijd daadwerkelijk aan het
lesdoel

4.3

laat de les verlopen volgens een adequate planning

4.4
4.5
4.6

zorgt voor een ordelijk verloop van de les
zorgt voor een doelmatig klassenmanagement
maakt de gewenste leerhouding duidelijk
voert een inzichtelijke en overdraagbare
groepsadministratie
observeert regelmatig en neemt regelmatig toetsen af
(methode gebonden en methodeongebonden
toetsen, LVS)
volgt de sociaal-emotionele ontwikkeling
analyseert gegevens over de vorderingen van
leerlingen
administreert de vorderingen overzichtelijk in de
groepsadministratie

4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

maakt duidelijk hoe de les aansluit aan bij voorgaande
lessen
start met een passende automatiseringsoefening
verduidelijkt bij aanvang van de les de lesdoelen
maakt voor leerlingen de opbouw van de les
inzichtelijk
geeft duidelijke uitleg van de leerstof en opdrachten
geeft duidelijke uitleg van het gebruik van didactische
hulpmiddelen
betrekt alle leerlingen bij de les
hanteert bij uitleg werkvormen die leerlingen
activeren
geeft feedback aan leerlingen
gaat na of de lesdoelen bereikt zijn
stimuleert reflectie door middel van interactieve
instructie- en werkvormen
laat leerlingen hardop denken
leert leerlingen strategieën voor denken en leren
laat leerlingen reflecteren op (diverse)
oplossingsstrategieën

3.22
2
1
2
1
1

Groen = voldoende zichtbaar
Rood = niet of onvoldoende zichtbaar
Wit = niet beoordeeld

Afbeelding B.7-1: resultaten, op schoolniveau, van de metingen verricht tijdens het vooronderzoek.

100

Onderzoeksverslag ontwerpgericht interventieonderzoek - Peter Snijders –MIL 3 – 2014-2015

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Alleen de reguliere groepen 3 tot en met 8 (dit zijn 8 van de 12 groepen) zijn geobserveerd
tijdens het vooronderzoek. Omdat dit alle reguliere groepen betreft wordt dit om praktische
redenen aangeduid als ‘op schoolniveau’.
Een indicator scoort op schoolniveau voldoende als tijdens een klassenbezoek bij minimaal
75 % (kwaliteitscriterium) van de geobserveerde leerkrachten de indicator als voldoende kan
worden aangemerkt. In dit geval zijn dit dus minimaal 6 van de 8 leerkrachten.
Niet alle indicatoren uit de Kijkwijzer zijn beoordeeld. Hier liggen praktische redenen (zoals
de benodigde tijdsinvestering die nodig zou zijn voor de beoordeling) aan ten grondslag.

101

Onderzoeksverslag ontwerpgericht interventieonderzoek - Peter Snijders –MIL 3 – 2014-2015

Bijlage 8.

Afspraken over gericht oefenen

1.

De leerkracht bestudeert de door de directie aangereikte literatuur en eventuele
zelfgekozen aanvullende relevante literatuur. (De literatuur wordt besproken tijdens
de intervisiebijeenkomsten.)

2.

De leerkracht bezoekt de intervisiebijeenkomsten en participeert daarin op een actieve
manier (halen en brengen).

3.

De leerkracht stelt met behulp van de Kijkwijzer ambitieuze doelen met betrekking tot
het met discipline en precisie pedagogisch en didactisch handelen tijdens de rekenles.

4. De leerkracht werkt door oefening, tijdens de rekenles, aan het behalen van de
gekozen doelen. (Hier wordt oefenen bedoeld als zijnde een onderdeel van gericht
oefenen.)
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5.

De leerkracht houdt een logboek bij met daarin de onderwerpen die hij/zij heeft
gekozen om aan te werken, het streefdoel dat de leerkracht hierbij heeft
geformuleerd, het resultaat en de reflectie op het verloop van de oefenactiviteiten en
de eigen ontwikkeling. Het logboek kent een vaste structuur (zie bijlage 4) en is
opgebouwd volgens de spiraalreflectie van Korthagen (Benammar, 2011).

6.

De leerkracht mailt wekelijks een kopie van de reflectiecyclus uit het logboek naar de
directie. De reflectiecyclus in het logboek eindigt steeds met het vooruitkijken naar de
volgende activiteit, dit is de basis voor de leerkracht om te oefenen op het gewenste
pedagogisch en didactisch handelen tijdens de daaropvolgende rekenles(sen).

7.

De leerkracht vult het lesvoorbereidingsformulier in en bewaart dit in zijn/haar
administratie. Aan het eind van de oefenperiode levert de leerkracht de
lesvoorbereidingsformulieren in bij de directie, zodat deze eventueel samen met de
logboeken geanalyseerd kunnen worden.
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Bijlage 9.

Criteria voor de benchmark behorende bij variabele 3

De leerkracht heeft inzicht in het gewenste niveau van het met discipline en precisie
pedagogisch en didactisch handelen tijdens de rekenles.
1. De leerkracht kan desgevraagd de theoretische achtergrond van de indicatoren uit de
Kijkwijzer toelichten. (‘Wat is de onderwijskundige reden dat desbetreffende
indicatoren op deze wijze opgenomen zijn in de Kijkwijzer?’ Ofwel ‘Wat is de
onderwijskundige relevantie van desbetreffende indicatoren?’).
2. De leerkracht kan desgevraagd het gewenste beheersingsniveau (Drewes & van Dael,
2013) en (Slavin, 2012) omschrijven met betrekking tot de indicatoren uit de Kijkwijzer
door het benoemen van ‘Good Practices’.
De leerkracht heeft inzicht in hoeverre hij of zij met discipline en precisie pedagogisch en
didactisch handelt tijdens de rekenles (met name betreffende de instructie en het geven van
informatieve feedback aan de leerlingen).
3. De leerkracht is in staat om in concrete bewoordingen te benoemen welke indicatoren
uit de Kijkwijzer door hem of haar beheerst worden en kan dit onderbouwen met
behulp van concrete voorbeelden van ‘Good Practices’ die tijdens de uitvoering van zijn
of haar rekenles zichtbaar zijn.
De leerkracht heeft inzicht in hoe hij of zij door oefenen en daarbij uit te gaan van zijn of
haar zone van naaste ontwikkeling, naar het gewenste beheersingsniveau toe kan groeien.
(Hier wordt oefenen bedoeld als zijnde een onderdeel van gericht oefenen.)
4. De leerkracht is in staat om, door het geven van concrete voorbeelden van ‘Good
Practices’, te omschrijven wat voor hem of haar de zone van naaste ontwikkeling is met
betrekking tot de indicatoren uit de Kijkwijzer en kan op basis daarvan een (ambitieus)
streefdoel bepalen.
5. De leerkracht is in staat om, in relatie met de gewenste doelen, in concrete
bewoordingen te beschrijven welke activiteiten ten behoeve van het oefenproces hij of
zij (wanneer) gepland heeft en hoe hij of zij denkt deze uit te voeren.
6. De leerkracht is in staat om, in relatie met de gewenste doelen, toe te lichten waarom
hij of zij voor deze oefenactiviteiten en desbetreffende uitvoering gekozen heeft.
7. De leerkracht is in staat om, mede in relatie met zijn of haar eigen leerproces, in
concrete bewoordingen het resultaat en het verloop van de oefenactiviteiten te
beschrijven.
8. De leerkracht is in staat om aan te geven welke gevolgen zijn of haar reflectie op het

resultaat en het verloop van de oefenactiviteiten heeft op de daaropvolgende
oefenactiviteiten. (Mede in relatie met zijn of haar eigen leerproces).
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Bijlage 10.

Criteria voor de benchmark behorende bij variabele 4

De leerkracht heeft inzicht in hoe hij of zij door oefenen en daarbij uit te gaan van zijn of
haar zone van naaste ontwikkeling, naar het gewenste beheersingsniveau toe kan groeien.
1. De leerkracht is in staat om, door het geven van concrete voorbeelden van ‘Good
Practices’, te omschrijven wat voor hem of haar de zone van naaste ontwikkeling is met
betrekking tot de indicatoren uit de Kijkwijzer en kan op basis daarvan een (ambitieus)
streefdoel bepalen, gericht op het bereiken van een hoger prestatieniveau met
betrekking tot desbetreffende indicator(en).
2. De leerkracht is in staat om, in relatie met het gewenste prestatieniveau, in concrete
bewoordingen te beschrijven welke activiteiten ten behoeve van het oefenproces hij of
zij (wanneer) gepland heeft en hoe hij of zij denkt deze uit te voeren.
3. De leerkracht is in staat om, in relatie met het gewenste prestatieniveau, toe te lichten
waarom hij of zij voor deze oefenactiviteiten en desbetreffende uitvoering gekozen
heeft.
4. De leerkracht is in staat om, mede in relatie met zijn of haar eigen leerproces, in
concrete bewoordingen het resultaat en het verloop van de oefenactiviteiten te
beschrijven.
5. De leerkracht is in staat om aan te geven welke gevolgen zijn of haar reflectie op het
resultaat en het verloop van de oefenactiviteiten heeft op de daaropvolgende
oefenactiviteiten. (Mede in relatie met zijn of haar eigen leerproces en het gewenste
prestatieniveau).
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Bijlage 11.

Koppeling criteria variabelen 3 en 4 aan vragen logboek

Tabel B.11-1: koppeling criteria variabele 3 aan vragen logboek.
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Criteria variabele 3

Corresponderende vragen uit
logboek

1. De leerkracht kan desgevraagd de theoretische achtergrond van
de indicatoren uit de Kijkwijzer toelichten.

Geen specifieke vragen met betrekking
tot dit criterium.

2. De leerkracht kan desgevraagd het gewenste beheersingsniveau
omschrijven van de indicatoren uit de Kijkwijzer door het benoemen
van ‘Good Practices’.

Geen specifieke vragen met betrekking
tot dit criterium.

3. De leerkracht is in staat om in concrete bewoordingen te
benoemen welke indicatoren uit de Kijkwijzer door hem of haar
beheerst worden en kan dit onderbouwen met behulp van concrete
voorbeelden van ‘Good Practices’ die tijdens de uitvoering van zijn
of haar rekenles zichtbaar zijn.

Geen specifieke vragen met betrekking
tot dit criterium.

4. De leerkracht is in staat om, door het geven van concrete
voorbeelden van ‘Good Practices’, te omschrijven wat voor hem of
haar de zone van naaste ontwikkeling is met betrekking tot de
indicatoren uit de Kijkwijzer en kan op basis daarvan een
(ambitieus) streefdoel bepalen.

Wat wilde ik bereiken?
Waar wilde ik op letten?
Wat wilde ik uitproberen?

5. De leerkracht is in staat om, in relatie met de gewenste doelen, in
concrete bewoordingen te beschrijven welke activiteiten ten
behoeve van het oefenproces hij of zij (wanneer) gepland heeft en
hoe hij of zij denkt deze uit te voeren.

Wat wilde ik bereiken?
Waar wilde ik op letten?
Wat wilde ik uitproberen?

6. De leerkracht is in staat om, in relatie met de gewenste doelen,
toe te lichten waarom hij of zij voor deze oefenactiviteiten en
desbetreffende uitvoering gekozen heeft.

Wat wilde ik bereiken?
Waar wilde ik op letten?
Wat wilde ik uitproberen?
Wat wilde ik?

7. De leerkracht is in staat om, mede in relatie met zijn of haar eigen
leerproces, in concrete bewoordingen het resultaat en het verloop
van de oefenactiviteiten te beschrijven.

Wat deed ik?
Wat dacht ik?
Wat voelde ik?
Wat betekende mijn handelen voor de
leerlingen?
Hoe hangen de antwoorden op de
vorige vragen met elkaar samen?
Wat is daarbij de invloed van de
context/de school als geheel?

8. De leerkracht is in staat om aan te geven welke gevolgen zijn of
haar reflectie op het resultaat en het verloop van de
oefenactiviteiten heeft op de daaropvolgende oefenactiviteiten.
(Mede in relatie met zijn of haar eigen leerproces).

Wat betekent dit nu voor mij?
Wat is dus de uitdaging of de kans?
Welke alternatieven zie ik?
Welke voor- en nadelen hebben die
alternatieven?
Wat neem ik mee voor de volgende
keer?
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Tabel B.11-2: koppeling criteria variabele 4 aan vragen logboek.
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Criteria variabele 4

Corresponderende vragen uit
logboek

1. De leerkracht is in staat om, door het geven van concrete
voorbeelden van ‘Good Practices’, te omschrijven wat voor hem of
haar de zone van naaste ontwikkeling is met betrekking tot de
indicatoren uit de Kijkwijzer en kan op basis daarvan een
(ambitieus) streefdoel bepalen, gericht op het bereiken van een
hoger prestatieniveau met betrekking tot desbetreffende
indicator(en).

Wat wilde ik bereiken?
Waar wilde ik op letten?
Wat wilde ik uitproberen?

2. De leerkracht is in staat om, in relatie met het gewenste
prestatieniveau, in concrete bewoordingen te beschrijven welke
activiteiten ten behoeve van het oefenproces hij of zij (wanneer)
gepland heeft en hoe hij of zij denkt deze uit te voeren.

Wat wilde ik bereiken?
Waar wilde ik op letten?
Wat wilde ik uitproberen?

3. De leerkracht is in staat om, in relatie met het gewenste
prestatieniveau, toe te lichten waarom hij of zij voor deze
oefenactiviteiten en desbetreffende uitvoering gekozen heeft.

Wat wilde ik bereiken?
Waar wilde ik op letten?
Wat wilde ik uitproberen?
Wat wilde ik?

4. De leerkracht is in staat om, mede in relatie met zijn of haar eigen
leerproces, in concrete bewoordingen het resultaat en het verloop
van de oefenactiviteiten te beschrijven.

Wat deed ik?
Wat dacht ik?
Wat voelde ik?
Wat betekende mijn handelen voor de
leerlingen?
Hoe hangen de antwoorden op de
vorige vragen met elkaar samen?
Wat is daarbij de invloed van de
context/de school als geheel?

5. De leerkracht is in staat om aan te geven welke gevolgen zijn of
haar reflectie op het resultaat en het verloop van de
oefenactiviteiten heeft op de daaropvolgende oefenactiviteiten.
(Mede in relatie met zijn of haar eigen leerproces en het gewenste
prestatieniveau).

Wat betekent dit nu voor mij?
Wat is dus de uitdaging of de kans?
Welke alternatieven zie ik?
Welke voor- en nadelen hebben die
alternatieven?
Wat neem ik mee voor de volgende
keer?
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Bijlage 12.

Interview

Onderwerpen waarop de vragen betrekking hebben:
De leerkracht heeft inzicht in het gewenste niveau van het met discipline en precisie
pedagogisch en didactisch handelen tijdens de rekenles.


De leerkracht kan desgevraagd de theoretische achtergrond van de indicatoren uit de
Kijkwijzer toelichten.
Corresponderende vraag/vragen uit het interview: 1a



De leerkracht kan desgevraagd het gewenste beheersingsniveau omschrijven met
betrekking tot de indicatoren uit de Kijkwijzer door van het benoemen van ‘Good
Practices’.
Corresponderende vraag/vragen uit het interview: 1c

De leerkracht heeft inzicht in hoeverre hij of zij met discipline en precisie pedagogisch en
didactisch handelt tijdens de rekenles (met name betreffende de instructie en het geven van
informatieve feedback aan de leerlingen).


De leerkracht is in staat om in concrete bewoordingen te benoemen welke
indicatoren uit de Kijkwijzer door hem of haar beheerst worden en kan dit
onderbouwen met behulp van concrete voorbeelden van ‘Good Practices’ die tijdens
de uitvoering van zijn of haar rekenles zichtbaar zijn.
Corresponderende vraag/vragen uit het interview: 1b

De leerkracht heeft inzicht in hoe hij of zij door oefenen en daarbij uit te gaan van zijn of
haar zone van naaste ontwikkeling, naar het gewenste beheersingsniveau toe kan groeien.


De leerkracht is in staat om, door het geven van concrete voorbeelden van ‘Good
Practices’, te omschrijven wat voor hem of haar de zone van naaste ontwikkeling is
met betrekking tot de indicatoren uit de Kijkwijzer en kan op basis daarvan een
(ambitieus) streefdoel bepalen.
Corresponderende vraag/vragen uit het interview: 1d



De leerkracht is in staat om, in relatie met de gewenste doelen, in concrete
bewoordingen te beschrijven welke activiteiten ten behoeve van het oefenproces hij
of zij (wanneer) gepland heeft en hoe hij of zij denkt deze uit te voeren.
Corresponderende vraag/vragen uit het interview: 1d
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De leerkracht is in staat om, in relatie met de gewenste doelen, toe te lichten
waarom hij of zij voor deze oefenactiviteiten en desbetreffende uitvoering gekozen
heeft.
Corresponderende vraag/vragen uit het interview: 1e



De leerkracht is in staat om, mede in relatie met zijn of haar eigen leerproces, in
concrete bewoordingen het resultaat en het verloop van de oefenactiviteiten te
beschrijven.
Corresponderende vraag/vragen uit het interview: 1f



De leerkracht is in staat om aan te geven welke gevolgen zijn of haar reflectie op het
resultaat en het verloop van de oefenactiviteiten heeft op de daaropvolgende
oefenactiviteiten. (Mede in relatie met zijn of haar eigen leerproces).
Corresponderende vraag/vragen uit het interview: 1g

Ervaringen van de leerkracht.
Corresponderende vraag/vragen uit het interview: 2 tot en met 8.
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Vragenlijst interview:
1. Neem twee indicatoren in gedachten waar je met succes aan gewerkt hebt.
a. Wat is volgens jou de onderwijskundige relevantie van deze indicatoren?
b. Beschrijf door het benoemen van concrete voorbeelden (Good Practices) wat je
beheersingsniveau was met betrekking tot deze indicatoren voordat je er aan ging
werken.
c. Beschrijf door het benoemen van concrete voorbeelden (Good Practices) wat volgens
jou het gewenste beheersingsniveau is met betrekking tot deze indicatoren.
d. Beschrijf voor deze indicatoren wat je eerste stap was (inclusief het tussendoel) toen
je aan deze indicatoren ging werken. Benoem hierbij ook wat je tijdsplanning was
met betrekking tot deze oefenactiviteit(en) en hoe je de oefenactiviteit(en) had
willen uitvoeren.
e. Geef, in relatie met de door jou gekozen tussendoelen, aan waarom je voor deze
oefenactiviteiten en desbetreffende wijze van uitvoering hebt gekozen. Benoem
hierbij ook de rol van de feedback die je ontvangen hebt (bijvoorbeeld van leerlingen,
collega’s, directie, via de ingevulde Kijkwijzers, door het lezen van een boek, door
verkregen informatie via internet etc.).
f. Beschrijf, mede in relatie met je eigen leerproces het resultaat en het verloop van de
oefenactiviteiten.
g. Beschrijf, mede in relatie met je eigen leerproces, welke gevolgen je reflectie op het
resultaat en het verloop van de oefenactiviteiten had op de daaropvolgende
oefenactiviteiten.
2. Beschrijf in het kort je ervaringen met betrekking tot het oefenproces. (Hier wordt
oefenen bedoeld als zijnde een onderdeel van gericht oefenen.)
3. Beschrijf in het kort je ervaringen met betrekking tot het ontvangen van feedback.
4. Beschrijf in het kort je ervaringen met betrekking het stellen van ambitieuze doelen.
5. Beschrijf in het kort je ervaringen met betrekking het werken met het
lesvoorbereidingsformulier.
6. Beschrijf in het kort je ervaringen met betrekking het werken met het logboek; zoals de
tijdsinvestering, de mate van ondersteuning tijdens het reflectieproces en de
moeilijkheidsgraad met betrekking tot het invullen.
7. Beschrijf in het kort je ervaringen met betrekking de intervisiebijeenkomsten.
8. Beschrijf in het kort je ervaringen en inzichten met betrekking het eigen leerproces

(gerelateerd aan aspecten met betrekking tot kennis, inzicht, vaardigheden en houding).
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Bijlage 13.

Bevindingen inter- en intra-beoordelaarsbetrouwbaarheid

Met betrekking tot de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek kan het volgende
opgemerkt worden (zie ook paragraaf 4.3.3):
Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: door de directeur en de adjunct-directeur van ‘De
Zonnebloem’ zijn 210 indicatoren - behorende bij 5 observaties, afgelegd bij verschillende
leerkrachten - in kaart gebracht (zie tabel B.13-1).
Tabel B.13-1: Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid.

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid
Adjunct-directeur

Directeur

Score indicatoren

-

+/-

+

-

21

4

1

+/-

14

23

4

+

3

14

126

Aan de hand van deze gegevens is vervolgens de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid door
middel van Cohen’s Kappa bepaald (Lowry, 2014). Deze is weergegeven in tabel B.13-2.
Tabel B.13-2: Berekening interbeoordelaarsbetrouwbaarheid met behulp van Cohen’s Kappa (Altman, 1991).

Aantal vergeleken
indicatoren
210

Cohen’s Kappa
(lineair gewicht)

Betrouwbaarheidsinterval (95 %)
Ondergrens

Bovengrens

0,625

0,789

0,707

Uit tabel B.13-3 valt vervolgens af te leiden dat de mate van overeenstemming tussen beide
observanten (interbeoordelaarsbetrouwbaarheid) goed is.
Tabel B.13-3: Interpretatie Cohen’s Kappa (Altman, 1991).

110

Waarde Cohen’s Kappa

Mate van overeenstemming

< 0,20

Slecht

0,21 - 0,40

Matig

0,41 - 0,60

Redelijk

0,61 - 0,80

Goed

0,81 - 1,00

zeer goed
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Om ook een indruk te krijgen van de intra-beoordelaarsbetrouwbaarheid is door een
managementtrainee een video-opname gemaakt tijdens een rekenles. Deze video-opname is
vervolgens thuis (onafhankelijk van elkaar) met behulp van de Kijkwijzer beoordeeld door
zowel de directeur als de adjunct-directeur van ‘De Zonnebloem’. Op deze wijze zijn 42
indicatoren beoordeeld. Eén week na de eerste beoordeling is de video-opname door beide
beoordelaars nogmaals (thuis) beoordeeld. Vervolgens zijn per beoordelaar de verschillen
tussen beide beoordelingen in kaart gebracht (zie tabel B.13-4).
Tabel B.13-4: Intra-beoordelaarsbetrouwbaarheid.

Intra-beoordelaarsbetrouwbaarheid: directeur ‘De Zonnebloem’
Meting 2

Meting 1

Score indicatoren

-

+/-

+

-

0

0

0

+/-

0

2

2

+

0

2

36

Intra-beoordelaarsbetrouwbaarheid: adjunct-directeur ‘De Zonnebloem’
Meting 2

Meting 1

Score indicatoren

-

+/-

+

-

0

0

0

+/-

0

4

1

+

1

4

32

Voor de directeur van ‘De Zonnebloem’ geldt dat met betrekking tot beide metingen slechts
4 van de 42 indicatoren verschillend beoordeeld zijn, terwijl bij de adjunct-directeur 6 van de
42 indicatoren verschillend zijn beoordeeld.
Alhoewel zowel voor de directeur als de adjunct-directeur van ‘De Zonnebloem’ de intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid als voldoende gekwalificeerd lijkt te kunnen worden, kan dit in tegenstelling tot de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid - niet met zekerheid worden
vastgesteld met behulp van Cohen’s Kappa. Dit als gevolg van het (relatief) geringe aantal
indicatoren dat op basis van één video-opname beoordeeld kan worden.
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Bijlage 14.

Bevindingen mogelijk verstorende factoren

Er kunnen tijdens een onderzoek verstorende factoren optreden. Er is daarom nagegaan of
dergelijke verstorende factoren, die men ook wel validiteitsbedreigers noemt, in dit
onderzoek mogelijk een rol hebben gespeeld. Zie ook paragraaf 4.3.3.
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1.

Een tussentijds voorval: er heeft zich geen belangrijke gebeurtenis voorgedaan tijdens
het onderzoek die een natuurlijk verloop van het onderzoek in de weg stond.

2.

Een groei-effect (als gevolg van het ouder en ervarener worden van de betrokken
leerkrachten): aangezien de tijd tussen de voormetingen en de vervolgmetingen
relatief kort is, zal deze factor niet zo’n grote rol spelen.

3.

Een testeffect: door de aard van het onderzoek is er geen sprake van een verstorend
testeffect. De observaties/metingen hebben onder andere juist als doel de leerkracht
van informatieve feedback te voorzien.

4.

Een instrumentatie-effect: er wordt steeds voor hetzelfde meetinstrumentarium
gekozen, te weten de aangepaste KBA Kijkwijzer.

5.

Selectieve uitval: er is tijdens het onderzoek geen leerkracht uitgevallen.

6.

Placebo-effect: het optreden van een placebo-effect is in het kader van dit onderzoek
niet aannemelijk.
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Bijlage 15.

Evaluatie van de redeneerketen

In tabel B.15-1 is het functioneren van de redeneerketen geëvalueerd. Geconcludeerd kan
worden dat de redeneerketen goed heeft gefunctioneerd.
Tabel B.15-1: evaluatie van de redeneerketen.

Interventie
(Wat gaan we
doen?)

Mechanisme
(Waarom werkt
de interventie?)

Leerkrachten oefenen gericht op het met discipline en precisie pedagogisch en
didactisch handelen tijdens de rekenles.

Leerkrachten krijgen, als gevolg van het ontvangen van informatieve feedback
(mechanisme 1) en het stellen van ambitieuze doelen (mechanisme 2), inzicht in:
 hoeverre ze met discipline en precisie pedagogisch en didactisch handelen tijdens de
rekenles (met name betreffende de instructie en het geven van informatieve
feedback aan de leerlingen);
 wat tijdens een rekenles het gewenste niveau van het pedagogisch en didactisch
handelen is;
 hoe ze daar, door oefenen en daarbij steeds uit te gaan van hun zone van naaste
ontwikkeling, naar toe kunnen groeien.

Outcome
(Wat zijn de
beoogde
resultaten?)

De leerkrachten vertonen meer discipline en precisie bij het pedagogisch en didactisch
handelen tijdens de rekenles en scoren boven de kwaliteitsnorm.

Eindoordeel

Bij drie leerkrachten is de ’outcome’ gerealiseerd, ze vertonen meer discipline en
precisie bij het pedagogisch en didactisch handelen tijdens de rekenles en scoren boven
de kwaliteitsnorm. Eén leerkracht is daar, ondanks extra ondersteuning en begeleiding,
niet in geslaagd.

(Is de outcome
gerealiseerd en
hebben de
mechanismes
gewerkt?)

De twee beschreven mechanismes hebben beide gewerkt. Bij drie van de vier
leerkrachten is het inzicht toegenomen met betrekking tot:
 in hoeverre ze met discipline en precisie pedagogisch en didactisch handelen tijdens
de rekenles (met name betreffende de instructie en het geven van informatieve
feedback aan de leerlingen);
 wat tijdens een rekenles het gewenste niveau van het pedagogisch en didactisch
handelen is;
 hoe ze daar, door oefenen en daarbij steeds uit te gaan van hun zone van naaste
ontwikkeling, naar toe kunnen groeien.
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