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T IP
Praat met leerlingen over de effectieve les

Vraag:

Doe eens een onderzoekje in je eigen groep.

Komt de mening van jouw klas/leerlingen overeen

Vraag de leerlingen wat voor hen een fijne les

met die van Lieke, Tigo, Mikro en Julia? Wat zijn

is. Nadat je hun punten op een rijtje hebt gezet,

de overeenkomsten en verschillen?

maak je een enquête die je door de leerlingen
anoniem laat invullen. Vertel erbij dat je dit onderzoekje doet om hiervan te leren voor het vervolg.

M EER LER EN IN M INDER TIJD
Na een drukke dag op school vragen leerkrachten zich nogal eens af of ze wel genoeg gedaan hebben
voor hun leerlingen. Dat is begrijpelijk. Wie van lesgeven houdt en om kinderen geeft, zoekt altijd naar
de grenzen van het mogelijke. Om die reden vinden de meeste leerkrachten het fijn wanneer er tijd is
om over de les te praten. Het uitwisselen van leservaringen, het delen van een leuke werkvorm of het
vieren van een succes (Kevin snapt het!) kan een geweldige stimulans zijn om steeds betere lessen te
ontwerpen en uit te vinden hoe de les nog effectiever kan.
Ook professioneel gezien is deze collegiale uitwisseling en het blijven puzzelen een belangrijk punt.
Leerkrachten blijken namelijk in vergelijkbare lessituaties verschillende resultaten te bereiken (BosSLIM! DE 4 SLEUTELS VOOR EEN EFFECTIEVE LES
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ker, 2005; Marzano, 2009). Marzano en Hattie onderzochten concrete leerkrachtinterventies en de
samenhang met hoge leeropbrengsten. Het gaat hen niet om ‘goed of fout’ maar om de vraag wat je
kunt doen om in minder tijd meer leerrendement te halen. De effectiviteitsvraag dus. Hattie is daar-

verzamelen, ons voedsel produceren, werken en iets nieuws bedenken, onze vrije tijd

over opvallend uitgesproken. In een interview in Trouw (De Vries, 2015) zegt hij: ‘Waar ik mee worstel

besteden en met elkaar samenleven. Hoe bereiden we de kinderen die nu geboren

is dat iedere leraar denkt dat hij het recht heeft om les te geven zoals hij dat wil. Ik denk niet dat we

zijn hierop voor? Welke kennis en vaardigheden moeten zij gaan leren?

dat recht hebben. Zoals ik ook niet denk dat iedere piloot het recht heeft om te vliegen hoe hij wil. Het

In januari 2016 bracht het Platform Onderwijs2032 zijn visie uit op de toekomst van

leraarschap is een vak, niet iets dat je doet op gevoel en routine. Er zijn dingen die we wel en die we

het onderwijs. De kern van deze visie is dat er, naast tijd voor kennis en maatschap-

niet zouden moeten doen in de klas.’

pelijke vorming, meer tijd moet worden ingeruimd voor persoonsvorming. Bij persoonsvorming gaat het om de ontwikkeling van vakoverstijgende vaardigheden zoals

REFLECTIE
Aanwijzingen voor de leerkracht?
John Hattie poneert in het interview in Trouw een
pittige stelling, die erop neerkomt dat leerkrachten minder vrij gelaten moeten worden in de
keuzes van hun lesopzet.

‘leren-leren’, kritisch denken, probleemoplossend vermogen en samenwerken. Het
onderwijs moet daarnaast, aldus het Platform, betekenisvoller worden gemaakt door

Vraag:
Ben je het eens met Hattie? Is het niet een beetje
‘kort door de bocht’ geformuleerd? Stel dat je
besluit mee te gaan in de redenering van Hattie,
wat is er dan voor nodig dat leerkrachten altijd
‘doen wat werkt’?

vakken meer te integreren en leerstof dieper te verwerken. We moeten meer weten
van minder, zo luidt het devies (Schnabel, 2016).
Het advies van het Platform Onderwijs2032 krijgt in de komende jaren zijn weerslag in een vernieuwd leerplan voor het basis- en voortgezet onderwijs. Naast een
basispakket, waarin al het bovenstaande een plek krijgt, moeten de scholen de
leerlingen een aanvullend lesprogramma kunnen bieden. Het betreft een facultatief
aanbod op basis waarvan een leerling zijn kennis en vaardigheden kan verbreden en/
of verdiepen. Hierbij kan gedacht worden aan programmeren of het verwerven van
een extra taal.

Met de kwestie méér leren in minder tijd hebben leerpsychologen en didactici zich al heel wat decennia beziggehouden. Wie zich een beetje verdiept in de literatuur komt dan ook terecht in een wirwar
aan mensbeelden, stromingen, onderzoeken en lesmethodieken (Ruijters & Simons, 2012). Sommige
zijn achterhaald of overeind gebleven, andere zijn opgegaan in nieuwe theorieën. Een mooi voorbeeld
hiervan is het beheersingsleren van Carroll en Bloom (Valcke, 2011). In het beheersingsleren worden
specifieke leerdoelen erg belangrijk gevonden. In ieder leerdoel staat een aanpak of werkwijze centraal
en deze wordt onder leiding van de leerkracht ingeoefend. De grondtoon van het beheersingsleren is
dat iedere leerling een gesteld leerdoel kan bereiken, mits er gevarieerd wordt in leertijd en feedback.
Er is veel empirische ondersteuning voor de effectiviteit van het beheersingsleren gevonden. We zien
dan ook nog steeds elementen van het beheersingsleren in de lespraktijk terug, zoals frequente toetsing en verlengde instructie.

DE V IER S LEUTELS VOOR EEN EFFEC TIEV E LES
We stelden eerder al dat er in de afgelopen tientallen jaren veel claims zijn gelegd op wat echt zou werken in de klas. Maar nu we over flink wat betrouwbare onderzoeksgegevens beschikken, moeten we tot
de slotsom komen dat er eigenlijk maar een paar relevante thema’s rond lesgeven overblijven (Hattie,
2014). Deze thema’s spelen zich af rond een viertal vragen:
1. Stelt de leerkracht een scherp leerdoel in de les?
2. Volgt de leerkracht ‘de kortste weg naar Rome’?
3. Stimuleert de leerkracht de actieve betrokkenheid van leerlingen?
4. Stemt de leerkracht af op verschillen?

HET ONDE RWI J S VAN M O R GE N
Wij noemen deze vier vragen de 4 sleutels voor een effectieve les, omdat ze vanwege hun impact op
Méér leren in minder tijd is actueler dan ooit. Kinderen die nu geboren worden, gaan

het leervermogen van kinderen en de leeropbrengsten telkens als belangwekkend naar voren komen.

rond 2030 aan het werk en tegen 2075 met pensioen. Hoe ziet hun wereld er tegen

De sleutelvragen zijn voor leerkrachten om die reden zinvol om ze in de lesvoorbereiding voor ogen te

die tijd eigenlijk uit? Welke veranderingen komen op hen af? Als we kijken naar hoe

houden.

snel onze leefwereld in amper vijftig jaar is veranderd, dan is één ding zeker: weinig
zal nog hetzelfde zijn. Een flink aantal beroepen zijn verdwenen en door nieuwe
technologieën (bijvoorbeeld 3D-printen, robotisering, sociale media) zullen er wezenlijke veranderingen plaats hebben gevonden in de manier waarop we informatie
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Sleutel 1: Het lesdoel

dat een paar kinderen de lus van de schrijfletter ij consequent verkeerd om schrijven.

Sleutel 3: Actieve betrokkenheid

Selma loopt naar het whiteboard en vraagt de klas even op te letten. ‘Sommige leerlin-

Het doel van de les kan uit één of meerdere leer-

Geloof in eigen kunnen en de intrinsieke motivatie

doelen bestaan. Het leerdoel richt de aandacht op

van de leerling leggen veel gewicht in de schaal

datgene wat in de les geleerd moet worden. We

wanneer het gaat over de vraag hoeveel de leer-

zullen zien dat dit altijd een aanpak of werkwijze

ling leert. We moeten dit geloof in eigen kunnen

betreft om een oplossing voor een probleem te

en de motieven van leerlingen daarom grondig

vinden. Het stellen van een leerdoel is een voor-

kennen en weten hoe we er in de les het beste op

waarde om feedback op maat te kunnen geven

kunnen reageren. Om deze reden is het nadenken

en om de prestaties van leerlingen te kunnen

over de derde sleutel eveneens erg belangrijk.

gen vergissen zich nog bij de lus. Ze doen die verkeerd om, kijk, zo. Wie kan vertellen
waar je dus heel goed op moet letten?’
Na een kleine tien minuten is het schrijven klaar. Selma vraagt aan de leerlingen welke ij
nu het allermooist is gelukt. ‘Waar moet je dan naar kijken? Kijk naar de lus, kijk naar de
puntjes.
Mooi zo, kleur de ij die jij het mooiste vindt. Klaar? Dan mag je jouw mooiste ij aan je
schoudermaatje laten zien en vertellen waarom jij die ij het allermooiste vindt. Oh…!
Vindt jouw schoudermaatje dat ook? Waarom?’

monitoren en beoordelen.

Sleutel 2: ‘De kortste weg naar ‘Rome’

RE F L E C T IE

Sleutel 4: Afstemming

Daar waar het leerdoel (met de aanpak/werkwij-

Leerlingen verschillen niet alleen in hun motivatie

ze) de stip op de horizon is, is de les zelf de weg

voor het leren. Ze verschillen ook in hun moge-

ernaartoe. We willen deze weg zo efficiënt en

lijkheden. Het prestatieniveau, de intelligentie en

effectief mogelijk afleggen. De route die de leer-

de voorkennis zijn zaken die een rol spelen bij de

kracht verkiest, de keuzes die hij1 maakt (oefen-

afweging hoe de leerkracht het beste kan aan-

taken en werkvormen) en de beschikbare leertijd

sluiten bij de leerling, zodat een ononderbroken

zijn afhankelijk van de ingewikkeldheid van het

ontwikkeling altijd gewaarborgd is.

Het schrijven van de letter ‘ij’

Vraag:

Selma heeft een concreet en meetbaar leerdoel

Ben je het eens met de conclusie dat alle sleutels

geformuleerd en evalueert dit ook (sleutel 1). Na

in deze les voldoende aan bod komen? Welke

een korte introductie gaat ze zonder omwegen

ideeën heb je om de les nog effectiever te maken?

op het leerdoel af. Ze geeft een korte demon-

Bij welke sleutels horen deze ideeën?

stratie van de aanpak en faseert haar les met het
directe-instructiemodel (sleutel 2). De leerlingen

leerdoel en de kindkenmerken.

worden actief gemaakt door hen mee te laten
‘schrijven’ met hun hele lijf (sleutel 3). Dit leidt
tot de nodige vrolijkheid. Meteen daarna oefenen
VO O R BE E L D

DRAAI D E SL E UT E L S O M !

Juf Selma (groep 3) kijkt met toegeknepen ogen even zwijgend de klas rond
en fluistert dan: ‘Gisteren zag ik al iemand stiekem kijken: welk woordje en welke letter
leren we vandaag? Nou, je leert vandaag hoe je de letter ij schrijft (Selma toont plaatje
van een ijsje). Gisteren bedacht ik mij opeens: ijs is best lekker (Selma wijst op plaatje)

de leerlingen de schrijfletter ij, waarbij Selma de
aandacht telkens richt op de lus en de puntjes.
Naar aanleiding van een paar ‘vergissingen’ helpt
Selma enkele leerlingen bij het schrijven van de
letter ij (sleutel 4).

maar is er nog iets wat ijs is?’ Een paar leerlingen vertellen waar ze nog meer ijs tegenkomen. ‘Klopt allemaal’, zegt Selma. ‘En je schrijft het op dezelfde manier. Kijk goed! Dat
is de leesletter ij en dit de schrijfletter ij.
Als je de letter ij schrijft, dan doe je het zo (Selma schrijft met grote armbewegingen de
schrijfletter ij in de lucht). En waarom schrijf je hem zo? Omdat je er een ijsje van kunt
tekenen (Selma maakt van de schrijfletter ij een ijsje op het whiteboard en de leerlingen

M EER DA N EEN OPTELS OM

vinden het vermakelijk). Pak nu allemaal maar eens je werkschriftje. Jullie gaan de letter

Het is niet zo dat de effectieve les een optelsom is van de vier sleutels. Het is veel meer de onderlinge

ij zo dadelijk zelf schrijven. Maar eerst gaan we nog even samen oefenen. Ga allemaal

samenhang en consequente toepassing ervan die lessen krachtig maken. Sleutel 1 is daarbij in de lead,

maar eens staan.’ De schrijfletter (met die lastige lus!) wordt nu met bewegingen van

omdat deze sleutel in grote mate bepaalt hoe de andere sleutels moeten worden toegepast. Het bere-

het hele lijf geoefend. De kinderen genieten van het spel dat Selma ervan maakt.

deneerd afstemmen (sleutel 4), bijvoorbeeld, lukt nauwelijks als er geen specifiek leerdoel is (sleutel 1).

Na een paar minuten zijn de leerlingen aan het werk. Ze mogen voor iedere letter ij een

En zonder een scherp leerdoel zal ‘de kortste weg naar Rome’ (sleutel 2) en het stimuleren van de

andere kleur gebruiken. Terwijl juf de klas door loopt, verwoordt ze meerdere malen

actieve betrokkenheid (sleutel 3) ook een greep in het duister zijn. Omdat geen les hetzelfde is, zullen

hardop de schrijfbeweging. Hier en daar geeft ze individuele aanwijzingen. En dan blijkt

de vier sleutels voor iedere les dus apart omgedraaid moeten worden. Dat is ingewikkeld en tijdrovend,
maar juist wel een boeiend facet van het leraarsvak.

1

Voor het leesgemak gebruiken wij voor leerkrachten – en leerlingen – steeds de verwijswoorden ‘hij’ of ‘hem’, maar het kan daarbij gaan
om zowel vrouwelijke als mannelijke leerkrachten, en om meisjes zowel als jongens.
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REFLECTIE
De vier sleutels en de lesmethode

Vraag:

Het werken met kant-en-klare lesmethoden

Welke sleutel of sleutels pas jij heel bewust toe?

heeft ook nadelen. Wanneer je als leerkracht je

Is er nog een sleutel waarop jij je verder kunt ont-

les op een presenteerblaadje krijgt aangereikt,

wikkelen? Hoe zou je dat kunnen doen?

dan is de behoefte om zelf na te denken over het
lesdoel, het inrichten van het instructieproces, het
activeren van leerlingen en differentiatie minder
aanwezig. Toch zijn methodelessen niet allemaal
krachtige lessen. Om die reden is het belangrijk
dat leerkrachten de vaardigheid beheersen om
zelf lessen te ontwerpen.

SAMENVAT TING
We hebben in dit hoofdstuk het speelveld verkend voor de effectieve les. Het ultieme doel van een
effectieve les is een les waarbij in minder tijd meer geleerd wordt. Er wordt dan optimaal geleerd, wat
inhoudt dat er veel kennis en vaardigheden worden verworven, maar ook dat deze kennis en vaardigheden goed beklijven.
Reflecteren op de effectieve les is belangrijker geworden door de gesprekken in het kader van het
onderwijs van morgen en de grote overzichtsstudies van Marzano en Hattie. Uit deze studies blijkt dat
de keuzes die leerkrachten voor hun les maken grote verschillen laten zien in wat ze met leerlingen
bereiken. Die verschillen kunnen voor sommige vakken zelfs oplopen tot meer dan twee jaar. Veel van
wat in de overzichtsstudies als bewezen effectief naar voren wordt gebracht valt te rubriceren onder de
4 sleutels voor een effectieve les. Het betreft het lesdoel, de kortste weg naar Rome, de actieve betrokkenheid en de afstemming. Wie deze sleutels in handen heeft, kan dus slim en gecontroleerd sturen op
verdiepend leren en hoge leeropbrengsten.
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Woord vooraf

de uitdaging voor de leerlingen? Kraken de hersens van deze kleintjes? Ook noteert Frits
nog enkele vragen over de afstemming, omdat hij ziet dat sommige leerlingen al snel
klaar zijn met hun werkje en door de klas beginnen te dwalen.

LEER K R AC HTEN EN HUN VA K
Net als Frits hebben wij in de afgelopen vijftien jaar veel instructielessen geobserveerd, opgeteld ruim
2500. De meeste van deze lessen hebben we met de leerkracht nabesproken. Hoewel de kwaliteit van
de lessen en de nagesprekken varieerde, is ons altijd de bevlogenheid van de leerkrachten bijgebleven.
OBSERVAT I E VAN E E N I N S T R UC T IE L E S

VO O R BE E L D

Leerkrachten zijn happy als hun les is gelukt.

Wanneer Frits, directeur van De Oleander, om half negen in de klas

De observaties en nagesprekken leerden ons ook dat het ontwerpen van een effectieve les soms een

arriveert zitten de 14 kleuters van groep 1 al in de kring. Snel zet Juf Karin

puzzel is. Hoewel een goede handleiding enorm kan helpen, blijft er nog veel te kiezen. Geen groep is

nog wat lijmpotjes op de tafels. Ook zij gaat zitten waarbij ze in één beweging een van

per slot van rekening hetzelfde.

karton gemaakte stoomboot op de lege kringtafel plaatst. De leerlingen kijken nieuwsRE F L E C T IE

gierig. ‘Wat is dit?’, vraagt Karin. Nou, dat hoef je aan kleuters niet te vragen! ‘De
stoomboot van Sint’, roepen ze enthousiast. ‘Klopt’, zegt Karin. ‘Vandaag gaan we een
stoomboot maken. Maar voordat we beginnen heb ik nog een paar vragen. Van wie

Een les over inhoudsmaten

Vraag:

is deze boot?’ ‘Van Sinterklaas’, scanderen de kleuters. ‘Heel goed!’, zegt Karin. ‘En in

Martin (leerkracht groep 5) gaat een les geven

Wat zou jij doen in als jij in Martins schoenen

welk land woont Sinterklaas?’ ‘In Spanje.’ ‘Ook al goed. Tjonge, wat weten jullie al veel!’,

over inhoudsmaten. Voor de leerlingen is het

stond? Waar zou jij je bij de keuze van de werk-

speelt Karin quasiverbaasd. ‘En wie weet wat dit is?’ Juf Karin wijst nu op de stuurhut.

een nieuw onderwerp. De lesmethode geeft als

vorm door laten leiden? Maak een top drie van

De groep valt even stil en daarom geeft Karin maar zelf het antwoord: ‘Een stuurhut. En

suggestie om de begrippen milliliters, centiliters

besliscriteria die voor jou relevant zijn bij de keuze

wie weet wat dit is? Inderdaad, een stoompijp. Goed, jullie gaan straks een sinterklaas-

en liters zo concreet mogelijk voor te stellen door

van werkvormen.

boot maken met een mooie stuurhut en een grote stoompijp. Juf heeft alle spulletjes al

leerlingen met water en potjes met verschillende

klaargezet.’ Er volgt een korte demonstratie hoe de stoomboot van Sint in elkaar geplakt

inhoudsmaten aan het werk te zetten. Martin is

moet worden. Daarna pakt Karin een lijmpotje. De kinderen zijn benieuwd, want zo’n

bezorgd over de hoeveelheid tijd die dit kost. Op

potje hebben ze nog niet eerder gezien. ‘Het is hele sterke lijm’, fluistert Karin geheim-

YouTube staan leuke filmpjes over inhoudsmaten.

zinnig en ze doet de kinderen voor hoe ze zo voorzichtig mogelijk met het lijmpotje moe-

Is dat niet even effectief?

ten omgaan. Er is ook nog een tweede opdracht voor de kinderen, voor als de boot klaar
is. ‘Met deze kleine houten blokjes (kubussen en halve kubussen) mogen jullie de bodem
van de boot van Sinterklaas nabouwen. Het puntje is lastig hoor, maar ga het maar
eens proberen. Juf heeft een voorbeeldje klaargelegd, kijk maar.’ Na pakweg vijftien

PR ATEN OV ER DE EFFEC TIEV E LES

minuten zijn alle kinderen geconcentreerd aan het werk en juf loopt langs de groepjes.

Het heeft weinig nut om achteraf een les als ‘goed’ of ‘slecht’ te beoordelen. Het is positiever om te

Ze helpt met knutselen, geeft hier en daar een aanwijzing en stimuleert de leerlingen er

reflecteren op de effectiviteit van de les. Bij reflectie door de leerkracht zelf of bij een reflectief gesprek

iets moois van te maken. Tijdens het knutselen worden sinterklaasliedjes gezongen. Ja,

tussen leidinggevende en leerkracht gaat het er niet om wat niet goed gaat of beter kan, maar om stil

het is echt gezellig in de klas van Karin!

te staan bij wat de leerkracht doet, waarom hij dat doet en wat het gevolg is voor het leren van de
leerlingen. Bij een tweegesprek tussen leerkracht en leidinggevende wordt zo niet alleen de complexi-

Frits zit in een hoek van het lokaal. In het kader van een periodiek lesbezoek obser-

teit van het lesgeven erkend, maar voelt de leerkracht zich ook gezien en gesteund.

veert hij deze les en maakt aantekeningen. De bedoeling is dat hij na de les met Karin

De vraag naar de effectiviteit van de les vraagt wel dat er met enige afstand wordt gekeken welke

in gesprek gaat. Sinds het vorige schooljaar worden er geregeld lesobservaties op De

instructietechnieken nu daadwerkelijk bijdragen aan het leerresultaat. Onderzoekers hebben op dit punt

Oleander uitgevoerd. Dat heeft wat voeten in de aarde gehad, maar gelukkig is het team

in de afgelopen jaren flinke vooruitgang geboekt. Zelfs zo dat we van bepaalde instructietechnieken nu

nu zover dat ze in het observeren en nabespreken van lessen een mooie kans ziet om

redelijk stellig kunnen zeggen of ze wel of niet effectief zijn. Directe instructie is daar zo’n voorbeeld

aan de kwaliteit van het onderwijs te werken.

van. Nog steeds wordt het directe-instructiemodel door sommige leerkrachten met argwaan bekeken.

Terwijl Frits de klas nog eens rondkijkt, realiseert hij zich dat lesgeven topsport is. Zijn

Vaak berust dit op het misverstand dat directe instructie te weinig interactie toelaat en de inbreng van

aantekeningenblad raakt ondertussen vol. Vooral met vragen, zo ziet hij. Wat gebeurt

leerlingen wordt geminimaliseerd. Veenman (2001) en Vernooy (2009) betogen echter dat het directe-

er nu daadwerkelijk in deze les? Welk doel heeft Karin voor ogen? Gaat het haar om de

instructiemodel van grote waarde is voor alle groepen in de basisschool. Ook onderzoekers bevestigen

woordenschat (stoom, patrijspoort, stoompijp, stoomboot, ramen) of is het toch meer

dit keer op keer. Directe instructie geeft de beste onderwijsprestaties mits leerdoelen uitdagend zijn en

de fijne motoriek? Hoe is de les eigenlijk opgebouwd? Zou het sneller kunnen? Waar zit

er feedback op maat wordt gegeven (Hattie, 2014).
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REFLECTIE

DE LES VA N JUF K A R IN
Tot slot keren we nog even terug naar de les van juf Karin. In het nagesprek met Frits bleek dat ze in de

Aan de slag met het directe-instructiemodel?

Stelling:

lesvoorbereiding geen leerdoel voor de les had geformuleerd. Wel had ze een aantal algemene doelen

Het team van basisschool De Toermalijn heeft een

‘Directe instructie is minder geschikt voor kleu-

in haar hoofd, zoals concentratievermogen, ruimtelijke oriëntatie, oog-handcoördinatie en creativiteit.

boeiende cursus over het directe-instructiemodel

ters.’ Wat vind jij?

Toen ze samen met Frits alsnog een leerdoel bedacht rond de uitbreiding van de woordenschat, ont-

achter de rug. De leerkrachten maken na afloop

dekte Karin ineens hoe ze de les veel krachtiger had kunnen maken. Als ze bij de uitleg twee verschil-

de afspraak dat vanaf nu zoveel mogelijk lessen

lende boten op de kringtafel had gezet en met de kinderen, rond de door haar gekozen woorden, de

met dit model worden gegeven. In iedere klas

verschillen en overeenkomsten had besproken, zou dat de leerlingen veel meer aan het denken hebben

wordt een mooi kindvriendelijk schema met alle

gezet. Daarnaast zou er in de les ‘nieuwe stijl’ meer gelegenheid zijn geweest om met de nieuw geleer-

fasen van het model opgehangen. De collega’s

de woorden te oefenen.

van de onderbouw blijven echter hun bedenkingen houden. In het directe-instructiemodel is het

Fred Kramer

hardop denkend voordoen (modelen) belangrijk,

Theo Wildeboer

maar kleuters leren toch vooral door te spelen?
NOVEMBER 2017

D E OPBOU W EN IN H O UD VAN D I T BO E K
Het reflecteren op de effectiviteit van de les kan het beste gebeuren aan de hand van een paar korte,
eenvoudige vragen:
1

Stelt de leerkracht een scherp leerdoel in de les?

2

Volgt de leerkracht ‘de kortste weg naar Rome’?

3

Stimuleert de leerkracht de actieve betrokkenheid van leerlingen?

4

Stemt de leerkracht af op verschillen?

Deze vragen dekken alle aspecten van het lesgeven af. In het bestek van dit boek noemen we deze
vragen daarom steeds de sleutels voor een effectieve les. In deze vragen ligt opgesloten dat wat de
leerkracht uiteindelijk voor zijn leerlingen wil, namelijk meer leren in minder tijd.
In deel 1 van dit boek gaan we dieper in op de achtergrond van de vier sleutels voor een effectieve les.
We leggen uit wat de sleutelvragen inhouden, verwijzen naar literatuur, geven praktijkvoorbeelden en
tips, en stellen vragen. In enkele (grijze) kaders diepen we bepaalde onderwerpen die met de sleutel
verband houden nog wat verder uit.
In deel 2 beschrijven we 14 leerkrachtvaardigheden die de 4 sleutels ‘activeren’. De beschrijving van
iedere vaardigheid start met een casus, die gebaseerd is op een les die we hebben bijgewoond. We
laten telkens de relatie zien tussen de leerkrachtvaardigheid aan de ene kant en de vier sleutels aan de
andere kant. Tot slot geven we per leerkrachtvaardigheid een aantal punten ter overdenking.
Bij dit boek is ook een Reflectiebox Instructiegedrag ontwikkeld met een handleiding voor gebruik. De
box kan los worden besteld. In de Reflectiebox is onder andere een Gesprekskaart voor schooldirecteuren opgenomen en een Zelfreflectiekaart voor leerkrachten. Met deze laatste kaart kan collegiale
consultatie worden ingevuld en natuurlijk komt de kaart ook heel goed van pas bij de lesvoorbereiding.
We hopen van harte dat teams dit boek en de Reflectiebox Instructiegedrag als een heldere richtwijzer
en praktische handreiking zullen waarderen en door het gebruik elkaar zullen inspireren en uitdagen
om van iedere les een effectieve les te maken.
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Het lesdoel

1
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HOO FDST U K 1

In dit hoofdstuk bespreken we het belang van het stellen van leerdoelen in de les. Ook laten we zien
hoe leerdoelen samenhangen met het verwerven van een aanpak of werkwijze. We richten ons daarbij

Het lesdoel

vooral op de cognitieve doelen, dit zijn doelen voor het denken, geheugen en weten. Met de toespitsing op deze doelen willen we niet beweren dat dit dus ook de belangrijkste doelen van het onderwijs
zijn. Affectieve en motorische doelen spelen natuurlijk ook een rol en vaak komen de verschillende
soorten leerdoelen in de les ook samen.

S A M ENHA NGENDE LEER DOELEN

VO O RB E E L D

Jorrit (groep 6) wil graag, net als zijn klasgenootjes, aan de ringen een
vogelnestje maken (motorisch). Van zijn meester heeft hij uitleg gehad over de toepassing van de techniek (cognitief). Een punt van belang is wel dat Jorrit zijn angst moet
Praten over de kwaliteit van de lessen doen we graag. En terecht, want er valt over instructie wel het

overwinnen om te vallen (affectief).

nodige te zeggen en het belang ervan voor de effectiviteit is onbetwist. Het Integraal School Toezicht
(IST) uit 1999 bevatte maar liefst zeventien indicatoren voor een kwaliteitsbepaling van de instructie
(Inspectie van het Onderwijs, 1999). Met een verwijzing naar het directe-instructiemodel werd in de

In figuur 1.1 is de kern van dit hoofdstuk samengevat. Bij het doorlezen van dit hoofdstuk zullen de

toelichting op het toezichtkader stilzwijgend gewezen op het belang van het stellen van leerdoelen in

begrippen en hun onderlinge relaties wordt verduidelijkt en met voorbeelden worden toegelicht.

de les (p. 33). Inmiddels weten we uit onderzoek dat een concreet en evalueerbaar leerdoel zelfs beslissend is voor een effectieve les. Door het leerdoel ook nog eens uitdagend te maken, voelen leerlingen

VO O RB E E L D

zich aangesproken. Een leerdoel empowert de les.

S C HAT TEN, HOE EN WA A ROM

Het hoeft niet bij één leerdoel per les te blijven: een lesdoel kan bestaan uit één leerdoel, maar er kun-

De leerlingen van meester Jordi kijken verwachtingsvol naar een grote

nen ook meerdere leerdoelen zijn die samen het lesdoel vormen.

glazen pot met allerlei heerlijke mini-Marsjes, -Snickers en -Bounty’s. De startvraag voor
deze rekenles is even eenvoudig als prikkelend: ‘Wat denken jullie? Zitten er in deze
pot genoeg mini’s voor ieder kind in deze klas?’ De leerlingen reageren vrijwel meteen.
Sommigen roepen een getal, anderen knikken instemmend of aarzelen nog even. ‘We
kunnen natuurlijk de pot openmaken en een voor een gaan tellen,’ vervolgt Jordi,
‘maar daar hebben we nu geen tijd voor. Hoe kunnen we er dan toch achter komen of
er voldoende van deze mini’s zijn?’ Er ontwikkelt zich een meeslepend gesprek waarin
verschillende leerlingen hun ideeën naar voren brengen.
Na enkele minuten vat Jordi de kern van de discussie samen. ‘Als we dus willen weten
of er genoeg voor iedereen is, en we gaan niet tellen, dan moeten we een schatting
maken.’ Jordi schrijft de term ‘schatten’ op het digibord. Een schatting is niet hetzelfde
als zomaar wat raden of gissen. Een schatting maken is ‘zeggen wat het ongeveer is’.
Jordi noteert nu achter de term schatten het =-teken met daarachter de definitie: ‘zeggen wat het ongeveer is’. ‘En daarvoor moet je een slimme aanpak hebben. We gaan
daar in deze les over werken. Het doel van deze les is dus: Je leert hoe je hoeveelheden
kunt schatten.’ Jordi toont het leerdoel op het digibord. Meteen daarna verschijnt er een
plaatje met een vol voetbalstadion. ‘Soms moet je wel schatten, omdat tellen te veel tijd
zou kosten. Kijk maar eens naar dit plaatje. Wie kan nog meer voorbeelden bedenken
waarbij schatten van het aantal best handig kan zijn?’ [...] ‘Goed,’ zegt Jordi, ‘laten we
dan nu eens bekijken wat hier zojuist al is gezegd over hoe je eigenlijk een schatting
maakt. Even kijken …, Lynn, wil jij nog eens zeggen wat jij had bedacht? Volgens mij zit
jouw aanpak goed in elkaar.’

Figuur 1.1 Het verband tussen het niveau van leren, leeractiviteiten en het leerdoel.

In de manier waarop meester Jordi de rekenles over het onderwerp schatten opzet, wordt duidelijk dat
hij belang hecht aan het samen verkennen en inoefenen van een juiste aanpak. In de formulering van
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het leerdoel van deze les wordt hier ook nadrukkelijk op gewezen. Het leerdoel is voor de leerlingen

Vanuit het belang dat behavioristen hechten aan leerdoelen, zijn in de jaren vijftig van de vorige eeuw

uitdagend gemaakt (verdelen van de snoeppot) en het is toetsbaar. In het leerdoel staat tot slot het

taxonomieën (rangschikkingen) ontwikkeld met behulp waarvan niet alleen concrete leerdoelen gefor-

concrete handelen voorop. Want alleen maar weten wat schattend rekenen is mag dan interessant zijn,

muleerd kunnen worden, maar ook hoe ze in een hiërarchische volgorde kunnen worden geplaatst (van

het krijgt pas echt betekenis als je er iets mee kunt. Bijvoorbeeld dat je kunt schatten hoeveel stoelen

eenvoudig naar complex). Een invloedrijk voorbeeld tot op de dag van vandaag is de taxonomie voor

je kunt plaatsen in een zaal van tien bij tien meter.

het cognitieve domein van Benjamin Bloom (1913-1999). Zijn indeling wordt in het onderwijs nog veel
gebruikt, omdat het goede handvatten biedt om leerdoelen te formuleren op het te bereiken denkniTIP

Verpak het leerdoel in een probleem
abstract en saai voor de leerlingen. Een alternatief is dat je het leerdoel verpakt in een probleemstelling
en de leerlingen zegt dat er in deze les een aanpak of werkwijze geleerd wordt waarmee je dit soort
problemen oplost.
- Op het bord staat een zin en de PV is onderstreept. Je zegt: ‘Dit is de persoonsvorm. In deze les
- Op een tafel ligt een grote stapel kleren. Je zegt: ‘Hier liggen allemaal kleren. Maar wanneer
dragen we deze kleren? In deze les leer je hoe je dat kunt beslissen.’

WAT M O E T J E D O E N ( E N D U S L E R E N) ?

Creëren

Iets bedenken, ontwerpen, samenstellen, schrijven, bouwen

Evalueren

Criteriumgericht beoordelen, bekritiseren, monitoren

Analyseren

Patronen en verbanden ontdekken, onderscheiden

Toepassen

Procedures (aanpakken) gebruiken, laten zien hoe iets werkt, aantonen

Begrijpen

Regels en principes, wetmatigheden uitleggen, vergelijken, verklaren

Onthouden

Begrippen, feiten reproduceren, benoemen, aanwijzen, beschrijven

Lagere-ordedenkvaardigheden

leer je hoe je de persoonsvorm in zinnen kunt vinden.’

D E NK NI V E AU S

Hogere-ordedenkvaardigheden

Het leerdoel hoeft niet altijd in een formele formulering op het bord te komen. Soms is dit ook te

veau, bijpassende oefeningen te maken en toetsen te ontwikkelen (Bloom, 1956; Knevel, 2013).

Door het leerdoel zo te formuleren, wek je de nieuwsgierigheid van de kinderen en zitten ze bij de start
van de les al op het puntje van de stoel!

Figuur 1.2 De door Anderson en Krathwohl (2014) gereviseerde taxonomie van Bloom.

De indeling in zes denkniveaus zoals in figuur 1.2 is weergegeven is het beste voor te stellen als een
trap. Iedere volgende trede is ingewikkelder en omvat de voorafgaande treden (Valcke, 2010). Het
mooie van de taxonomie van Bloom is dat je als leerkracht in de lesvoorbereiding goed kunt afwegen
welk denkniveau je voor de leerlingen wilt bereiken. Het liefst zo hoog mogelijk natuurlijk, want daarin

1.1
Wat is een leerdoel?

zit de uitdaging. Ook kun je nagaan wat je daarvoor aan onderliggende denkniveaus nog moet doen.

‘Een leerdoel is een concrete omschrijving van gewenst gedrag dat een leerling moet laten zien als
bewijs dat het beoogde leerresultaat is bereikt’ (Marzano, 2014). Een leerdoel geeft dus richting aan
het leren. Het stellen van leerdoelen is terug te voeren op de behavioristen. Deze stroming, die sterk
verbonden is met het werk van Skinner (1904-1990), stelt dat gewenst gedrag tot stand komt door het
toedienen van prikkels op het juiste moment. Positief bekrachtigen (belonen) werkt hierbij het beste.
Om te weten wanneer je deze positieve bekrachtiging moet geven zijn concrete doelen nodig, zodat je
weet wanneer iets ‘klaar’ is. Leerdoelen in concreet gedrag zijn bijvoorbeeld:
•

Je kunt uitleggen hoe een kringloop werkt (bijvoorbeeld de waterkringloop).

•

Je leert hoe je een samenvatting maakt.

•

Je leert hoe je cijferend vermenigvuldigt.

•

Je leert hoe je groepen maakt op basis van afspraken (bijvoorbeeld huisdieren / wilde dieren).
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Einde inkijkexemplaar
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