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Voorwoord 
 
Er bestaat een kloof tussen wetenschappelijk onderzoek en de 
onderwijspraktijk. Dat geldt het sterkste voor fundamenteel onderzoek. Maar 
ook de brug van veldonderzoek naar toepassing in de praktijk is minder 
gemakkelijk te slaan dan men zou wensen. 
Voor een deel is dit te verklaren door de aard en de kwaliteit van de 
onderzoeken. Dikwijls heeft fundamenteel onderzoek betrekking op zeer 
beperkte onderdelen, waarvan niet duidelijk is  in hoeverre de conclusies 
geldig zijn in een bredere context. Eerst nadat een groot aantal onderzoeken 
met elkaar in verband zijn gebracht, wordt vaak pas duidelijk wat de betekenis 
voor de praktijk kan zijn.  
Een ander punt is, dat veel onderwijskundig onderzoek methodologisch van 
minder goede kwaliteit is. Dit komt bijvoorbeeld heel duidelijk aan het licht in 
het rapport Teaching children to read: An evidence based assessment of the 
scientific research literature  on reading and reading instruction van het 
National Panel in de USA. Dit rapport scheidt heel duidelijk het kaf van het 
koren. Dit is wellicht een belangrijke reden waarom dit rapport zoveel invloed 
heeft. 
 
Wat hebben deze constateringen te maken met dit rapport over het BOV-
interventie-programma? Het is duidelijk dat het hier gaat om een 
veldonderzoek, waarbij het zeer moeilijk is interveniërende factoren onder 
controle te houden. Bij het lezen van dit rapport doet men er goed aan dit niet 
uit het oog te verliezen. De auteurs zijn zich daarvan ook bewust, zoals uit 
diverse passages blijkt.  
Van de andere kant moet opgemerkt worden, dat dit onderzoek in zijn soort tot 
de beste behoort, die in Nederland op het gebied van interventieprogramma’s 
voor leesonderwijs zijn uitgevoerd. Eén van de redenen is, dat veel aandacht is 
geschonken aan een kritische literatuurstudie. Enerzijds heeft die betrekking 
op schoolverbeteringsprogramma’s en anderzijds op onderzoek op het terrein 
van leren lezen. Daardoor kon zowel organisatorisch als inhoudelijk een 
projectontwerp worden gemaakt, dat gefundeerd is op reeds beschikbare 
empirische gegevens. In de gekozen opzet gaan onderzoek en implementatie 
hand in hand. Ofschoon de leerlingen en de leerkrachten centraal staan in dit 
project, worden ook de leiding van de school en de onderwijsbegeleiding 
uitdrukkelijk bij het interventieprogramma betrokken. Dat er duidelijke 
effecten zijn gevonden is dan ook niet te verwonderen. 
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Er is één punt dat in dit project speciale aandacht verdient. Dat is de vraag hoe 
men het beste kan omgaan met verschillen in de hoeveelheid tijd die kinderen 
nodig hebben om een noodzakelijk niveau van leesvaardigheid te verwerven. 
Uit de literatuurstudie blijkt dat vaste niveaugroepen daarvoor niet de beste 
oplossing bieden. In dit project is geprobeerd die verschillen zo goed mogelijk 
op te vangen door verlengde instructie en uitbreiding van de oefentijd voor 
kinderen bij wie de leesontwikkeling trager verloopt. Dit vereist echter dat de 
leerkracht in staat is zijn onderwijs zo te organiseren, dat dit uitvoerbaar is.  
 
Dit project laat zien, dat verbetering van leesprestaties haalbaar is. Men zou de 
vraag kunnen stellen of die verbetering stand houdt, ook als de begeleiding 
ophoudt. Om daar zicht op te krijgen is evaluatieonderzoek noodzakelijk. 
Vaak worden er door de overheid geen financiën beschikbaar gesteld voor dit 
soort onderzoek. Dat is te betreuren, omdat men dan niet weet of het beoogde 
effect voortduurt. In dit geval heeft een dergelijk onderzoek, dank zij een 
subsidie van OC&W, wel plaats gehad en de resultaten daarvan zijn tot nu toe 
positief. Wel bestaat het gevaar dat bij wisseling van leerkrachten de 
verworvenheden van de deelname aan het project verloren gaan. Hier ligt een 
duidelijke taak voor de schoolbegeleiding. 
 
Dit type onderzoek heeft ook belangrijke neveneffecten. Leerkrachten die 
bereid zijn mee te werken aan een project en het gevoel hebben dat het hout 
snijdt, worden daardoor extra gemotiveerd. Dit soort projecten draagt niet 
alleen bij aan de professionalisering van de leerkrachten, maar ook aan die van 
de begeleiders. Het is daarom belangrijk dat regelmatig soortgelijke 
interventieprogramma’s worden uitgevoerd, inclusief de evaluatie daarvan. 
 
M.J.C. Mommers 
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Hoofdstuk 1 
 
NIEUW OPTIMISME  
 
 
1.1 Voorkomen van leesproblemen 
 
Problemen op het gebied van technisch lezen hebben negatieve gevolgen voor 
het functioneren van leerlingen. Niet kunnen lezen heeft niet alleen gevolgen 
voor hoe anderen naar je kijken, maar is ook van grote invloed op de mate 
waarin kinderen zich competent voelen. Het beschikken over enige mate van 
zelfvertrouwen is een absolute voorwaarde om te kunnen leren (Ellis & 
Worthington, 1994; Stevens, 1998). De schoolloopbaan van zwakke technisch 
lezers zal moeizaam verlopen, aangezien vanaf groep 4 het onderwijs alleen 
maar steeds taliger wordt. Dit geldt zelfs voor rekenen. Deze kinderen hebben 
dan ook een verhoogd risico naar het speciaal onderwijs verwezen te worden 
en om later kansarm in de samenleving te komen staan. 
Voor de Nederlandse situatie geldt dat ten aanzien van technisch lezen 
ongeveer 15% van de kinderen in groep 3 en 4 uitvallen (Sijtstra, 1997; 
Struiksma, 2003). Bij uitval wordt met name gedacht aan kinderen die eind 
groep 3 AVI-1 of lager lezen. 
 
Dit probleem, het hoge percentage uitval van leerlingen op technisch lezen, 
inspireerde ons tot ontwikkeling van een programma gericht op de 
beïnvloedbaarheid van de prestaties op technisch lezen en tot onderzoek naar 
de effecten daarvan. Een tweede inspiratiebron vormde het niet van de grond 
komen van het omgaan met verschillen in het WSNS-proces (Peschar & 
Meijer, 1997). Steeds weer blijkt, dat leerkrachten en schoolleiders wel heel 
sympathiek staan tegenover de gedachten achter omgaan met verschillen maar 
de feitelijke vormgeving ervan in de eigen school als minder gemakkelijk 
ervaren. 
Op de meeste scholen zijn in de organisatorische en voorwaardelijke sfeer de 
laatste jaren tal van verbeteringen aangebracht. Zo hebben de meeste scholen 
op het niveau van de school wel een beter systeem van leerlingenzorg 
ontwikkeld. Het binnen de groepen zelf rekening houden met verschillen 
tussen kinderen, oftewel het geven van adaptief onderwijs binnen de groep 
blijft echter hardnekkig stagneren. 
 

  12 



Met name de vraag: 'Wat kunnen onderwijsgevenden doen om de prestaties 
van hun leerlingen bij technisch lezen te verbeteren?' stond voor ons centraal. 
 
Belangrijk is dan echter wel dat de prestaties van leerlingen ook daadwerkelijk 
en substantieel beïnvloed kunnen worden door het werk van 
onderwijsgevenden. De invloed van onderwijsgevenden op de prestaties van 
hun leerlingen is weliswaar klein in vergelijking met de invloed van de 
intelligentie en de sociaal economische achtergronden van de leerlingen, maar 
ze is wel degelijk reëel. Veel multi-level-onderzoek dat in het primair 
onderwijs is uitgevoerd laat zien dat ongeveer tussen de 6 en 26% van de 
variatie in leerlingenprestaties beïnvloed kan worden door school- en 
klasfactoren (Bosker & Witziers, 1996; Brandsma & Knuver, 1989; Reezigt, 
Houtveen & Van de Grift, 2002). Met name bij jonge kinderen werden hoge 
percentages verklaarde variantie gevonden bij technisch en begrijpend lezen. 
Zo vonden Reezigt e.a.(2002) dat de prestaties bij technisch lezen bij 4 jaar 
oude kinderen voor 20 procent en  bij 5 jaar oude kinderen voor 26 procent, 
verklaard konden worden door school en klasfactoren. Dit biedt ruimte voor 
optimisme over de invloed van onderwijsgevenden op de prestaties van hun 
leerlingen. 
Dit optimisme wordt versterkt door het verschijnen van een veelheid aan met 
name Angelsaksisch wetenschappelijk onderzoek over preventie van 
leesproblemen. De meeste leesproblemen zouden voorkomen kunnen worden 
(Snow, Burns & Griffin, 1998; Simmons & Kameenui, 1998; Rand National 
Reading Panel, 2000). Het terugbrengen van leesuitval moet als een haalbaar 
doel worden gezien, omdat slechts een kleine vier procent van de 
leesproblemen aan lastig te behandelen neurologisch functioneren 
toegeschreven moet worden (Pearson, 1999). De meeste leesproblemen zijn 
volgens Pearson het gevolg van het niet goed reageren van kinderen op de 
leesinstructie. Wanneer uitvallers kwalitatief goede, meer doelgerichte en 
intensieve instructie zouden krijgen, zal dat naar verwachting een positief 
effect op hun leesontwikkeling hebben. 
 
Uit diverse Nederlandse onderzoekingen is inmiddels gebleken dat een 
belangrijk deel van de te verklaren variantie in prestaties gebonden wordt door 
wat we adaptief onderwijs zijn gaan noemen. Zo blijkt uit recent multi-level 
onderzoek van Reezigt e.a. (2002) dat de prestaties bij lezen, gecorrigeerd 
voor voormeting, intelligentie, leeftijd, sekse, sociaal economische 
achtergronden, concentratie, motivatie en sociaal emotionele vaardigheden bij 
4 tot 8 jarige leerlingen gepaard gaat met: 
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• een betere organisatie van het klassenmanagement; 
• het werken volgens het model voor 'directe instructie'; 
• het beter afstemmen van het onderwijs op de verschillende 

onderwijsbehoeften van de leerlingen; 
• het regelmatig toetsen van de prestaties van de leerlingen met 

methodegebonden en gestandaardiseerde toetsen en het treffen van 
maatregelen wanneer leerlingen dreigen achterop te komen; 

• het realiseren van een schoolbeleid waarin bij de leerlingen reeds op 4- 
en 5-jarige leeftijd gestart wordt met (de voorbereidingen) voor 
technisch lezen, en; 

• het uitvoeren van speciale procedures op schoolniveau voor leerlingen 
die achterop dreigen te komen. 

 
Deze bevindingen zijn in overeenstemming met recent in de Verenigde Staten 
uitgevoerd onderzoek (Collins Block & Pressley (eds.), 2002; Samuels & 
Farstrup (eds.), 2002). 
De verbanden tussen deze factoren en leerwinst waren relatief klein, maar wel 
significant. Helaas was de richting van deze verbanden niet steeds positief. De 
soms negatieve verbanden kunnen zijn ontstaan doordat onderwijsgevenden 
hun onderwijsstrategie aanpassen, wanneer de leerwinst van hun leerlingen 
afwezig, of negatief is. Dit maakt het van belang om in (quasi-) experimenten 
na te gaan welke van deze genoemde aspecten daadwerkelijk leiden tot betere 
leerlingprestaties. 
 
Inmiddels is een reeks quasi-experimenten gestart. Dit betreft geen 
experimenten in de zin van laboratorium situaties, maar ‘veldexperimenten’. 
Dit betekent dat de experimenten in de bestaande onderwijspraktijk zijn 
uitgevoerd. 
Uit een veld-experiment van Houtveen, Booij, De Jong en Van de Grift (1999) 
in groep 3 bleek dat leerlingen in de experimentele groep bij technisch lezen 
significant meer leerwinst boekten dan leerlingen in de controlegroep. 
De 'treatment' van de experimentele groep bestond uit het volgende 
leerkrachtgedrag: Op de eerste plaats waren de onderwijsgevenden getraind in 
het planmatig werken om uitval van leerlingen te voorkomen. Zij moesten er 
voor zorgen dat zij een gedetailleerd inzicht hadden in het verloop van het 
leerproces van hun leerlingen om zo tijdig te signaleren welke leerlingen 
leerproblemen hebben. Analyse van deze leerproblemen diende te leiden tot 
het kritisch kijken naar het eigen onderwijs om op basis daarvan het aanbod 
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systematisch af te stemmen op de problemen van de leerlingen. Vaak bleek het 
nodig om voor afzonderlijke leerlingen of voor groepjes leerlingen met 
problemen handelingsplannen op te stellen en die systematisch uit te voeren. 
Op de tweede plaats werden de onderwijsgevenden getraind om hun lessen zo 
in te richten, dat de leerlingen tijdens de instructie ‘bij de les’ zijn en tijdens de 
verwerking van de leerstof taakgericht aan het werk zijn. 
Op de derde plaats bestond de training uit het aanleren van het didactisch 
model dat 'directe instructie' genoemd wordt. Directe instructie is een manier 
van instructie waarbij gericht sturing wordt gegeven aan het leerproces van de 
leerlingen (Kameenui, Simmons, Chard & Dickson, 1997). Het aanbieden van 
nieuwe leerstof gebeurt stap voor stap. De les begint met een terugblik en 
vooral een 'aktivering' van de voorafgaande leerstof. Daarna wordt stap voor 
stap de nieuwe leerstof aangeboden; dit aanbieden gaat rijkelijk gepaard met 
laten zien, voordoen en het geven van voorbeelden. Vervolgens vindt 
nauwgezette inoefening en begeleiding plaats. Doorgaans gebeurt dit met een 
leerling voor het bord waarbij de onderwijsgevende corrigerend feedback 
geeft. Daarna vindt zelfstandig het individueel oefenen plaats, waarbij de 
nieuwe kennis geïntegreerd wordt in de bestaande of waarin vaardigheden 
geautomatiseerd worden. Tenslotte vindt er regelmatig herhaling van de 
leerstof plaats. Deze vorm van instructie biedt een duidelijke structuur waar 
vooral de zwakke leerling baat bij vindt. 
Op de vierde plaats werd onderwijsgevenden aangeleerd om te werken met de 
klanksynthese methodiek. Bij deze leesdidactiek gaat het om het centraal 
stellen van de elementaire leeshandeling: eerst enkele letters aanleren en met 
deze letters woorden maken. Tevens is het van belang dat er uitsluitend letters 
en geen woorden ingeprent worden. De onderwijsgevende mag ook geen 
woorden aanbieden waarvan de letters nog niet ingeprent zijn. Het laatste punt 
is dat het tempo waarin nieuwe letters aangeboden worden afgestemd is op de 
zwakke lezer. Dit geldt overigens voor de instructie in het algemeen: de 
zwakke lezer is zeker in het begin van leesonderwijs de norm voor de 
instructie. 
Voordat het veld-experiment van start ging is grondig onderzocht of het 
didactisch handelen van de onderwijsgevenden in de experimentele groep op 
de bovengenoemde punten significant beter was, dan dat van de 
onderwijsgevenden in de controle groep. 
 
Vervolgens werden twee nieuwe veld-experimenten opgezet, die eveneens op 
adaptief onderwijs gericht zijn. Het aandachtspunt was nu niet technisch lezen, 
maar rekenen/wiskunde (Van Zoelen & Houtveen, 2000; Houtveen, Van de 
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Grift & Creemers, 2004). Het grootste verschil in treatment, in vergelijking 
met het eerste experiment, is dat in de instructie-model veel meer ruimte voor 
actief en zelfgestuurd leren is ingebouwd evenals veel meer aandacht voor 
interactie tussen leerkracht en leerling en de leerkracht als model. Uit deze 
experimenten bleek dat leerlingen uit groep 3 en 4 van het basisonderwijs in de 
experimentele groep significant meer leerwinst boekten bij rekenen/wiskunde 
dan leerlingen in de controlegroepen. De rekenen/wiskunde-prestaties waren 
niet alleen gecorrigeerd voor de voormeting, maar ook voor intelligentie, 
leeftijd en sociaal economische achtergronden van de leerlingen.  
 
Min of meer parallel aan de veld-experimenten naar rekenen en wiskunde, zijn 
twee veld-experimenten opgezet naar de effecten van adaptief onderwijs bij 
begrijpend lezen in het basisonderwijs. Ook in deze experimenten werd succes 
geboekt. De leerlingen uit groep 5 en 7 van het basisonderwijs boekten 
significant meer leerwinst dan de leerlingen in de controlegroepen op 
begrijpend lezen en metacognitieve vaardigheden. Deze effecten bleven 
bestaan toen een jaar na afloop van het project bij dezelfde leerlingen opnieuw 
de begrijpend leesvaardigheden werden getoetst. Dit was overigens ook in de 
experimenten op het gebied van rekenen het geval. 
 
Aangemoedigd door deze positieve resultaten en geïnspireerd door de 
antwoorden die de laatste jaren zijn geformuleerd op de problematiek van 
omgaan met verschillen is een nieuwe reeks veld-experimenten opgezet naar 
de effecten van omgaan met verschillen bij technisch lezen in het 
basisonderwijs. 
 
Deze nieuwe veldexperimenten steunen op drie uitgangspunten: 
• risicoleerlingen vragen geen andere aanpak dan gemiddelde leerlingen; 
• (bijna) alle kinderen kunnen leren lezen; 
• het is noodzakelijk dat kinderen vóór hun negende jaar vlot technisch 

kunnen lezen. 
 
Deze uitgangspunten zijn realistisch, mits: 
 
• er operationele doelen gesteld worden, waar gericht naar toegewerkt 

wordt; 
• de leerlingen voldoende zelfvertrouwen ontwikkelen; 

  16 



• de leer- en instructietijd voor lezen voor zwakke leerlingen structureel 
wordt uitgebreid; 

• de instructie van hoge kwaliteit is en gebaseerd is op toetsgegevens; 
• het curriculum een doorgaande lijn vertoont en mogelijkheden biedt om 

proactief op risicoleerlingen in te spelen; 
• de instructie in de heterogene groep centraal gesteld wordt; 
• een continuüm van zorg geboden wordt, vastgelegd in een 

zorgstructuur. 
 
Dit vraagt om het geven van adaptief onderwijs in de groep door de 
groepsleerkracht en integrale leerlingenzorg op schoolniveau. 
 
Onder adaptief onderwijs wordt verstaan: 
• pedagogische activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van 

gevoelens van zelfvertrouwen en competentie van leerlingen en het 
creëren van een exploratieve leeromgeving; 

• instructie-activiteiten die door het optimaliseren en uitbreiden van de 
instructietijd en door het realiseren van een didactiek van interactieve, 
gedifferentieerde, directe instructie ook voor de zwakke lezer 
aansluiting bij de groep mogelijk maakt. De heterogene jaargroep vormt 
daarbij het uitgangspunt; 

• zorgverbredingsactiviteiten die bestaan uit het realiseren van de cyclus: 
het stellen van doelen, het signaleren van leerachterstanden, het 
relateren van de geconstateerde problemen aan het leerstof aanbod en de 
geboden instructie en leertijd, het opstellen van handelingsplannen voor 
leerlingen die dreigen achterop te komen, gecoördineerd handelen in het 
team van leraren wanneer leerlingen dreigen achterop te komen. 

 
Onder integrale leerlingenzorg wordt verstaan: 
• doelgericht werken: het expliciet stellen van minimum doelen voor alle 

leerlingen; 
• monitoren van de leerling vorderingen. Tegen de achtergrond van de 

gestelde doelen, worden de leerlingen gevolgd met een fijnmazig 
leerlingvolgsysteem, op basis waarvan instructie en aanbod indien nodig 
worden aangepast; 

• prioriteit geven aan lezen in de onderbouw door het uitbreiden van de 
instructietijd voor dit vak; 

• het bieden van een continuüm van zorg, vastgelegd in een zorgstructuur. 
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In het volgende hoofdstuk wordt het theoretisch kader geschetst dat ons tot 
juist deze 'treatment' voor de veld-experimenten bracht. 
 
Om een veld-experiment uit te voeren is een praktijksituatie nodig waarin 
scholen bereid zijn de experimentele variabelen te implementeren. In dit geval 
betreft dit adaptief onderwijs en integrale leerlingenzorg. Daarbij is het van 
belang dat de experimentele variabelen zo betrouwbaar mogelijk (high 
fidelity) worden geïmplementeerd. Dit vraagt de nodige begeleiding en 
controle op de uitvoering van de implementatie. Om dit te realiseren is een 
contract afgesloten tussen de onderzoekers en 11 van de plaatselijke dan wel 
regionale en landelijke onderwijsbegeleidingsdiensten die ons land rijk is, tot 
uitvoering van wat is gaan heten 'Project Beginnend Lezen en Omgaan met 
verschillen’ (BOV-project). In dit contract zijn de activiteiten en tijdsbesteding 
van betrokkenen vastgelegd. 
 Begeleiders van deze onderwijsbegeleidingsdiensten hebben in totaal 27 
scholen bereid gevonden gedurende 3 jaar aan het verbeteren van de 
leerlingresultaten bij technisch lezen te werken. Twee jaar daarvan zijn 
bedoeld voor implementatie. Ten behoeve hiervan is het interventieprogramma 
'Beginnend lezen en omgaan met verschillen’ ontwikkeld (Vernooy, 1999). In 
dit programma is de inhoud van de vernieuwing, een begeleidingsprogramma, 
de invoeringsstrategie en voorbeelden van mogelijke vormgeving van 
uitbreiding van de instructietijd opgenomen. 
Het BOV-project heeft tot doel in een periode van drie jaar de leesuitval in 
groep 3 en 4 te minimaliseren. Het biedt scholen een differentiatiemodel, zo 
dicht mogelijk aansluitend bij de gangbare praktijk en gebruikmakend van de 
beschikbare methoden. 
Aansluiten bij de gangbare praktijk betekent dat het leerstofjaarklassensysteem 
met zijn heterogene groepen gehandhaafd blijft. Het differentiatiemodel omvat 
vier stappen. De kern wordt gevormd door excellente groepsinstructie. De 
leerkracht houdt in de groepsinstructie proactief rekening met verschillen 
tussen leerlingen door te werken met een mix van leerkrachtsturing, 
interactieve groepsinstructie en samenwerkend leren. De tweede stap bestaat 
uit het structureel verlengen van de instructie voor de zwakke leerlingen. De 
verlengde instructie vindt plaats onmiddellijk na afloop van de groepsinstructie 
en kan zowel gericht zijn op preteaching, als op reteaching. De derde stap is 
het structureel uitbreiden van de instructietijd voor technisch lezen met 60 
minuten op het niveau van de school. Tenslotte wordt in het model voor 
bepaalde kinderen individuele ondersteuning gerealiseerd door inzet van 
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remedial teaching, ambulante begeleiding en inzet van ouders, oudere 
leerlingen en de computer. Hierbij wordt er zorgvuldig op toegezien, dat alle 
participanten gebruik maken van eenzelfde aanpak en waar mogelijk dezelfde 
materialen als die in de groep gebruikt worden. Dit om cognitieve verwarring 
en dubbel leren bij de leerlingen te voorkomen. 
Tevens wordt op schoolniveau een fijnmazig leerlingvolgsysteem 
geïntroduceerd en wordt een structuur gecreëerd waardoor aansturing en 
bewaking van de activiteiten geborgd zijn. 
 
In het project is zowel aandacht voor professionalisering van de leerkrachten 
(groepen 3 en 4), als voor de professionalisering van het management in het 
uitwerken, aansturen en bewaken van het project en waar nodig in het 
resultaatgericht werken aan kwaliteitszorg op de scholen. Na afloop van het 
project is continuering van de verworvenheden gewenst. Ten behoeve hiervan 
dienen de in het project geïntroduceerde maatregelen geborgd te worden en zal 
de begeleiding en bewaking van het project door de intern-begeleider en 
schoolleider overgenomen dienen te worden van de externe schoolbegeleider. 
De externe begeleiding is dan ook gericht op de volledige teams en de 
schoolleiding. Voor wat betreft de begeleiding van de individuele leerkrachten 
door de schoolbegeleiders en de schoolleiding, ligt de nadruk op de 
leerkrachten van de groepen 3 en 4. 
 
Het evaluatie-onderzoek is uitgevoerd parallel aan de uitvoering van het 
schoolverbeteringsproject. In het onderzoek gaat het zowel om de effectiviteit 
van de gehanteerde programma's voor de begeleiding en de vernieuwing van 
het technisch leesonderwijs, als om de effectiviteit van adaptief 
onderwijsgedrag en integrale leerlingenzorg bij technisch lezen  in termen van 
leerlingprestaties. De looptijd van het evaluatie-onderzoek bedraagt drieënhalf 
jaar (april 1999 tot januari 2003).  
In het evaluatie-onderzoek staan de volgende vragen centraal: 
1. Leidt de begeleidingsstrategie die in het project 'Beginnend lezen en het 

Omgaan met Verschillen' is gehanteerd tot adaptief onderwijs en 
integrale leerlingenzorg ten aanzien van technisch lezen? 

2. Leidt onderwijs waarin adaptief onderwijs ten aanzien van technisch 
lezen voldoende operationeel aanwezig is, tot verbetering van de 
leesprestaties van de leerlingen en het verminderen van uitval van 
leerlingen? 
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1.2 Opbouw van het rapport 
 
Het rapport is zowel bedoeld voor onderzoekers, voor personen werkzaam in 
de schoolbegeleiding en het onderwijsbeleid  als voor scholen die 
geïnteresseerd zijn in het verbeteren van hun onderwijspraktijk, met name op 
het gebied van lezen. Om deze reden is ervoor gekozen om naast de 
beschrijving van opzet en resultaten van het onderzoek, ook  aandacht te 
besteden aan de achtergronden van het project en aan de uitvoering in de 
praktijk. Het rapport bestaat uit vier delen. In het eerste deel wordt een schets 
gegeven van het kennisbestand en de theorievorming waarop het 
interventieproject ‘Beginnend lezen en Omgaan met Verschillen’ en de 
evaluatie ervan is gebaseerd. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op recente 
inzichten over beginnend lezen en preventie van leesproblemen. In hoofdstuk 
3 worden de meest recente inzichten met betrekking tot adaptief onderwijs en 
integrale leerlingenzorg beschreven en in hoofdstuk 4 staan inzichten over 
schoolverbetering centraal. In het tweede deel wordt de opzet van het project 
beschreven. Achtereenvolgens komt het gehanteerde schoolverbeteringsmodel 
(hoofdstuk 5) en de voorgestelde invoeringsstrategie (het draaiboek) 
(hoofdstuk 6) aan de orde. Tenslotte wordt in hoofdstuk 7 het binnen het 
project gehanteerde fijnmazige leerlingvolgsysteem beschreven. 
Het derde deel bevat de verslaglegging van het onderzoek. In hoofdstuk 8 
worden opzet van het onderzoek en de steekproef beschreven. De mate van 
implementatie van de begeleidingsstrategie van zowel externe begeleiders als 
schoolleider en intern-coördinator komt aan bod in hoofdstuk 9. De 
hoofdstukken 10 en 11 hebben betrekking op de beschrijving van de effecten, 
zowel op leerkracht- en schoolniveau, als op leerlingniveau. 
Het afsluitende deel vier bevat een samenvatting van het rapport (hoofdstuk 
12), evenals een nabeschouwing naar aanleiding van de bevindingen 
(hoofdstuk 13). 
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Deel 1 
 
DE ACHTERGRONDEN 
 
 
De basis van het BOV-project is gelegen in recente inzichten uit de 
(internationale) literatuur. In het eerste deel van het rapport wordt hier een 
schets van gegeven. 
 
Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van recente inzichten over het leren en 
onderwijzen van het proces van beginnend lezen, die de vakinhoudelijke basis 
vormen van het interventieprogramma. De meest recente inzichten met 
betrekking tot omgaan met verschillen tussen kinderen in termen van 
behoeften aan instructie en tijd om te leren staan beschreven in hoofdstuk 3. 
Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een beschrijving van hoe deze inzichten in 
het BOV-project zijn verwerkt. 
In hoofdstuk 4 staan recente inzichten met betrekking tot schoolverbetering 
centraal. Deze inzichten leiden tot een typering van het BOV-project als 
effectief schoolverbeteringsproject. 
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Hoofdstuk 2 
 
VOORKOMEN VAN PROBLEMEN BIJ BEGINNEND LEZEN 
 
 
Motto ‘Kwalitatief goede taal/leesactiviteiten in de kleutergroepen en in groep 3 vormen het beste wapen 
tegen leesuitval’ (Snow, Burns & Griffin, 1998)  
 
 
2.1 Inleiding 
 
Lezen is geen natuurlijk proces. In tegenstelling tot spreken leert een kind niet 
op een natuurlijke wijze door interacties met ouders en andere volwassenen 
lezen, zelfs niet in een rijke leesomgeving. Voor de meeste kinderen geldt, dat 
leren lezen om systematische en expliciete instructie vraagt. De mate van 
explicietheid, directheid, intensiteit en benodigde tijd die nodig is voor de 
ontwikkeling van een goede leesvaardigheid varieert tussen kinderen (Lyon, 
1997). 
Zelfs in een onderwijssituatie gaat het leesproces niet vanzelfsprekend voor 
alle kinderen goed. Integendeel: jaarlijks leert rond de 15 % van de kinderen in 
groep 3 onvoldoende lezen. Dit wil zeggen dat deze kinderen aan het einde 
van groep 3 niet in staat zijn minimaal teksten van het niveau AVI-2 te kunnen 
lezen. Vanuit het belang van de leesontwikkeling - en dan moet in het 
bijzonder aan de belangrijke rol van technisch lezen voor het begrijpend lezen 
worden gedacht - en het verloop van de schoolloopbaan is het gewenst, dat 
kinderen op het einde van groep 3 minimaal AVI-2 kunnen lezen. Kinderen 
die groep 3 verlaten met een leesniveau AVI-1 hebben in groep 4  grote moeite 
het daar in gebruik zijnde tekstmateriaal te lezen. Dit geldt niet alleen voor het 
tekstmateriaal dat in de (begrijpend)leesles aan de orde komt, maar ook voor 
de teksten die  bij rekenen/wiskunde en de kennisgebieden gebruikt worden. 
De eenmaal opgedane leesachterstand blijkt zeer moeilijk in te lopen te zijn. 
Remediëring is in die situatie uiterst gecompliceerd en weinig succesvol. 
Slechts een kwart van de leerlingen die in groep 5 tot de zwakke lezers 
behoren, slagen erin deze achterstand in te halen (Grossen, 1997). In de 
Nederlandse situatie verlaat ongeveer 15% van de leerlingen de basisschool 
met onvoldoende leesvaardigheid. Een deel daarvan verlaat voortijdig het 
voortgezet onderwijs (Onderwijsraad, 1999). Het gevolg is, dat ons land 
250.000 volwassen functioneel analfabeten kent (Inspectie van het Onderwijs, 
2003). 
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Tevens wordt steeds duidelijker, dat er verband is tussen leesachterstand en het 
optreden van gedragsproblemen. Hoe langer kinderen met leesfalen - en een 
laag leesniveau is daarvan dikwijls een signaal - geconfronteerd worden, des te 
groter is de kans dat er een combinatie van leer- en gedragsproblemen gaat 
optreden (Reid & Lyon, 1996). Ongeveer de helft van de kinderen in de 
leeftijd van 8 - 12 jaar die taalproblemen heeft, krijgt tevens gedragsproblemen 
(Coster, 2001).  
 
De gevolgen van niet goed leren lezen in het begin van de schoolloopbaan zijn 
derhalve ingrijpend. Niet goed leren lezen aan het begin van de 
schoolloopbaan gaat (op termijn) gepaard met ernstige problemen, zowel op 
het gebied van het gedrag, als ten aanzien van het verloop van de 
schoolloopbaan, als met betrekking tot het latere maatschappelijk 
functioneren.  
 
Tegelijkertijd neemt op basis van de groei van kennis over het proces van leren 
lezen en de factoren die daarop van invloed zijn, het optimisme toe, dat een 
goede onderwijsstart voor alle kinderen mogelijk is. Veel leesproblemen 
zouden kunnen worden voorkomen door vroegtijdig interveniëren en het 
vervolgens geven van intensieve instructie aan de risicolezers (Snow, Burns & 
Griffin, 1998; Rand National Reading Panel, 2000). Om van kinderen goede 
lezers te maken, dienen in het leesonderwijs de volgende vijf componenten 
aandacht te krijgen: 
• vaardigheden op het gebied van fonemisch bewustzijn; bij fonemisch 

bewustzijn gaat het om het kunnen manipuleren met de klanken waaruit 
gesproken taal bestaat; 

• de letter- klankkoppeling; kinderen moeten begrijpen dat er een relatie 
tussen letters en klanken bestaat; 

• de vaardigheid om vlot te lezen, waarbij nauwkeurigheid, snelheid en 
expressie aan de orde zijn; 

• de ontwikkeling van de woordenschat; 
• het kunnen toepassen van begrijpend leesstrategieën om het leesbegrip 

en het plezier in lezen te versterken. 
 
Uit deze opsomming blijkt dat kinderen niet in één stap tot leren lezen komen. 
In het proces van een vaardige lezer worden, spelen meerdere aspecten een rol. 
 

  25 



In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de kennis over het proces van leren 
lezen (4.2) en de factoren die daarop van invloed zijn (4.3). Vervolgens komt 
in paragraaf 4.4 aan de orde welke consequenties uit deze nieuwe inzichten 
getrokken kunnen worden voor het leesprogramma dat kinderen aangeboden 
zou moeten worden om goede lezers te worden. Tot slot gaan we globaal in op 
de uitwerking hiervan in het leesprogramma van het BOV-project. 
 
 
2.2 Leren lezen 
 
Een noodzakelijke vaardigheid die beginnende lezers zich eigen moeten 
maken is, dat de woorden en lettergrepen die ze horen via de gesproken taal 
zijn samengesteld uit kleine klankeenheden. Deze klankeenheden worden 
fonemen genoemd. De vaardigheid in het herkennen van en manipuleren van 
fonemen, wordt fonemisch bewustzijn genoemd. Het beschikken over 
fonemisch bewustzijn is een noodzakelijke vereiste om kinderen goed te leren 
lezen in een taal die gebaseerd is op het alfabetisch principe. Fonemisch 
bewustzijn is één van de belangrijkste voorspellers voor al of niet toekomstig 
leessucces (Pressley, 2002). De volgende aspecten van fonemisch bewustzijn 
hebben een positief effect op de verwerving van de lees- en 
spellingvaardigheid: rijmen, activiteiten op het gebied van auditieve 
discriminatie, klanken tot woorden samenvoegen, het matchen van woorden, 
het isoleren van klanken in woorden, het tellen van fonemen, gesproken 
woorden in klanken verdelen, klanken in woorden onderscheiden (bijv. wat is 
de middelste klank in ‘boom’ (Grossen, 1997). 
 
Vervolgens moet de beginnende lezer leren om geschreven woorden in 
spraaktaal om te zetten. In een alfabetische taal, zoals het Nederlands, zijn de 
individuele letters op een pagina in eerste instantie abstracte en betekenisloze 
eenheden. Deze optische vormen moeten met klanken – de eerder genoemde 
fonemen - verbonden worden. 
De Nederlandse klank-tekenkoppeling is - vergeleken met het Frans en Engels 
- vrij eenduidig. In essentie komt de klank-tekenkoppeling er op neer, dat de 
beginnende lezer de 26 letters (tekens) van het alfabet moet leren verbinden 
met de 50 fonemen (klanken) die onze taal kent. 
(Leren) lezen vereist derhalve het gebruik van kennis over het geschreven 
alfabet en het veronderstelt kennis over de klankstructuur van mondelinge taal 
om deze te kunnen begrijpen (Snow, e.a., 1998). 
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De klank-tekenkoppeling is de hoeksteen van het (leren) lezen, omdat de 
leerling daarmee zelfstandig zijn vocabulaire kan uitbreiden. Het is voor de 
leesontwikkeling van kinderen van belang, dat ze in een korte tijd vlot en 
nauwkeurig leren technisch lezen. Met name omdat de kwaliteit van technisch 
lezen de belangrijkste voorspeller voor het begrijpend lezen is. Bij kinderen 
die erg spellend lezen komt vooral het korte termijn geheugen voortdurend 
onder druk te staan, hetgeen in het algemeen een negatieve doorwerking heeft 
op het begrijpen van de tekst die gelezen wordt (Snow e.a., 1998). 
Met begrip kunnen lezen vereist een samenspel van higher-orderprocessen 
(begrijpen) en lagere processen decoderen (Pressley, 1998). Het verlenen van 
betekenis aan een tekst hangt sterk af van efficiënt verlopende lagere 
processen. 
 
 
2.3 Recente inzichten 
 
Nadruk op preventie  
Uit een aantal longitudinale onderzoekingen blijkt, dat van 90 à 95% van 
kinderen met leesproblemen de leesproblemen verdwijnen als deze op een 
juiste manier en vroegtijdig in de eerste groepen van het basisonderwijs 
aangepakt worden (Lyon, 1997). Deze resultaten worden bevestigd in tal van 
andere onderzoekingen (Foorman, 1998; Slavin, 1996a; Adams, 1991). De 
basis van het nieuwe optimisme ten aanzien van problemen met het leren lezen 
lijkt dus te liggen in preventie van problemen enerzijds en op intensieve en op 
de leesontwikkeling afgestemde instructie anderzijds. 
Preventief handelen lijkt een haalbare zaak aangezien ongeveer 85% van de 
potentiële risicolezers al zeer vroeg opgespoord kan worden. Kinderen geven 
al vroeg - dikwijls al in de voorschoolse periode - signalen af die erop duiden 
dat als er niet wordt ingegrepen het mogelijk verkeerd met hun 
leesontwikkeling zal gaan. Een voorbeeld daarvan is een moeizaam 
verlopende spraak/taalontwikkeling, of het ontbreken van fonemisch 
bewustzijn. Ook betekent het vroegtijdig signaleren van leesproblemen dat 
deze kinderen meer tijd tot hun beschikking hebben om succesvolle lezers te 
worden. Een derde reden waarom preventief ingrijpen kans van slagen lijkt te 
kunnen hebben is gelegen in het feit dat kinderen makkelijker en effectiever 
leren lezen in de begingroepen van de basisschool dan in hogere groepen. 
Tenslotte blijkt uit onderzoek dat jonge kinderen een veel groter vermogen 
hebben om te leren dan altijd gedacht werd. De eerste vijf levensjaren zijn een 
periode van enorme linguïstische, cognitieve, sociale, emotionele en 
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motorische groei (U.S. Department of Education, 2000). Daarmee bieden ook 
de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind zelf mogelijkheden om 
vroegtijdig preventief in te grijpen. 
 
Samenvattend levert het wetenschappelijk onderzoek een scala aan 
bevindingen die een keuze voor vroegtijdig helpen van kinderen ter 
voorkoming van leesproblemen onderbouwen.  
In de meest recente publicaties rondom het onderwijzen van aanvankelijk 
lezen staat het begrip preventie dan ook centraal. Vanuit de optiek van 
preventie pleiten onder andere Snow, Burns and Griffin (1998) ervoor al in de 
voorschoolse periode en in de kleutergroepen aan de problemen van kinderen 
met spraak/taalproblemen aandacht te besteden. Tevens brengen zij naar 
voren, dat sommige kinderen intensieve en op hun leesontwikkeling 
afgestemde instructie nodig hebben, maar dat het wenselijk is dat alle kinderen 
eind groep 5 nauwkeurig, vlot en met begrip zouden moeten kunnen lezen. 
Excellente instructie wordt daarbij als de beste interventie gezien.  
 
 
Verklaringen voor leesuitval 
Verklaringen van leesuitval kunnen aandachtspunten voor preventief 
interveniëren opleveren. In de literatuur worden met name de volgende 
verklaringen aangetroffen: 
• kinderen hebben in de voorschoolse periode in onvoldoende mate 

geletterde ervaringen opgedaan; 
• spraak-/taalproblemen. 50-90% van de kinderen die in de voorschoolse 

periode spraak-/taalproblemen heeft, krijgt later leesproblemen; 
• onontwikkeld fonemisch bewustzijn. 20% van de kinderen die eind 

groep 2 een onontwikkeld fonemisch bewustzijn hebben, lopen risico 
tijdens het leren lezen uit te vallen; 

• onvoldoende kennis van letters. Kinderen die eind groep 2 geen kennis 
van letters hebben, lopen risico tijdens het leren lezen uit te vallen 
(Snow, e.a., 1998; Vernooy, 1999a). 

 
Terzijde zij opgemerkt, dat een niet goed verlopende spraak-/taalontwikkeling 
en een onvoldoende ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn dikwijls met 
elkaar samen hangen. Factoren als woordenschat en begrijpend luisteren zijn 
ook belangrijk voor de leesontwikkeling, maar spraak/taalontwikkeling, 
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fonemisch bewustzijn en kennis van letters hebben met name een sterke 
doorwerking op het leren lezen (Adams, 1991, 1998; Stanovich, 1993). 
 
Verschil in benodigde leertijd 
De 10 procent laagst presterende kinderen heeft meestal 2,5 tot 6 keer zoveel 
tijd nodig om iets te leren, dan de 10 procent hoogst presterende kinderen. De 
consequentie daarvan is, dat zogenaamde risicolezers meer instructie- en 
leertijd nodig hebben dan de groepsinstructie biedt (Abadzi, 1985). 
 
Noodzaak van directe instructie 
Voor de meeste kinderen - en dan in het bijzonder kinderen uit risicogroepen - 
is systematische en duidelijke instructie onontbeerlijk en veel effectiever dan 
leesaanpakken die gebaseerd zijn op een rijke leesomgeving of natuurlijk of 
zelfontdekkend leren lezen (Ellis & Worthington, 1994). Leren lezen is geen 
ontwikkelingsgerichte of natuurlijke activiteit, maar wordt geleerd. 
Leesaanpakken die dit niet onderkennen zijn weinig effectief om 
risicoleerlingen te leren lezen (Tunmer & Chapman, 1999). Volgens Fletcher 
& Lyon (1998) is de grote invloed van instructie op het (leren) lezen 
onderschat. Doelgericht, gestructureerd onderwijs dat de kennis en 
vaardigheden die leerlingen moeten verwerven centraal stelt, leidt tot betere 
leesresultaten maar ook tot een positiever zelfbeeld bij leerlingen. Bij het leren 
lezen, blijkt het Directe Instructiemodel de beste resultaten op te leveren 
(Grossen, 1997; Stanovitch, 1993; Scanlon & Vellutino, 1997). In hoofdstuk 3 
wordt uitvoerig ingegaan op het belang van directe instructie. 
 
Vermijden van verlagen van standaarden 
In de literatuur wordt steeds meer beklemtoond, dat risicolezers en zwakke 
lezers dezelfde behoeften aan kennis, vaardigheden en strategieën hebben als 
leeftijdgenoten die geen problemen hebben. Dit houdt in, dat zwakke lezers op 
een gegeven moment hetzelfde moeten kennen en kunnen als goede lezers, n.l. 
goed zelfstandig kunnen lezen. Een voorwaarde daarvoor is, dat kinderen op 
het einde van groep 3 minimaal AVI-2-teksten moeten kunnen lezen. 
Ondersteuningsactiviteiten voor zwakke lezers moeten daarom geplaatst 
worden in het perspectief van wat goede lezers al doen/kunnen. Bovendien 
wordt benadrukt, dat het voor kinderen met leerproblemen van belang is, dat 
zij een positief zelfbeeld ontwikkelen, waardoor ze zichzelf als competente 
leerders gaan zien. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is, dat voor deze 
leerlingen dezelfde doelen/standaards gelden als voor de kinderen die geen 
problemen hebben. Leerkrachten moeten vermijden om de eisen en 
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verwachtingen van kinderen met problemen te verlagen met als argument dat 
dit hun zelfbeeld ten goede zou komen. Het stellen van lagere doelen voor 
zwakke lezers tast op termijn hun zelfbeeld eerder aan, dan dat het hun 
zelfbeeld ten goede komt (zie ook: Vernooy, 1997). 
 
Consequenties voor de school 
De in het bovenstaande genoemde zaken verklaren de grote aandacht voor 
preventie in het onderwijs aan risicoleerlingen. Volgens Kameenui (2002) zou 
effectief beginnend leesonderwijs gekenmerkt dienen te zijn door de volgende 
vier principes: 
• eerder vroeger dan later; 
• verankering in de school: Preventie en vroegtijdig interveniëren moeten 

in de school verankerd zijn en de primaire context vormen voor het 
verbeteren van de leesresultaten van de leerlingen; 

• research based: Preventie en vroegtijdige interventie pedagogiek, 
programma’s en procedures dienen op betrouwbaar wetenschappelijk 
bewijs te steunen; 

• streven naar geletterdheid voor alle leerlingen. 
 
Preventief werken vraagt van een school ook om een duidelijke, goed 
afgestemde doorgaande lijn bij taal/lezen. Deze zou er als volgt uit kunnen 
zien: 
 
Context: streven naar geletterdheid voor alle leerlingen 

 
groep 6 - 8 

begrijpend/studerend lezen - spellen (werkwoorden) - stellen 
σ 

groep 4 en 5 
voortgezet technisch lezen - begrijpend lezen - spellen - stellen 

σ 
groep 3 

systematische aandacht voor letter-klankkoppeling - stellen - begrijpend 
luisteren 

σ 
groep 1 en 2 

geletterde ervaringen - mondelinge taal - fonemisch bewustzijn -  
begrijpend luisteren 
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2.4 Componenten van een effectief leesprogramma 
 
Uit het bovenstaande kunnen de volgende componenten voor een goed 
leesprogramma afgeleid worden: 
1. Het programma dient gebaseerd te zijn op het inzicht, dat leerlingen 

leren lezen in een bepaalde volgorde: eerst moeten ze begrijpen dat 
woorden uit verschillende klanken bestaan, vervolgens moeten ze 
klanken met geschreven woorden verbinden en tenslotte woorden en 
groepen woorden kunnen decoderen en lezen; 

2. In het programma dient expliciet aandacht te zijn voor het aanleren van 
de specifieke relatie tussen letters, woorden en klanken. Het bewustzijn 
van letter-klankrelaties is het belangrijkste gereedschap dat goede lezers 
gebruiken bij het decoderen van onbekende woorden; 

3. In het programma dient de lees- en instructietijd voor zwakke lezers 
uitgebreid te worden. Met name door meer subgroepinstructie aan 
risico- en zwakke lezers te geven. In dergelijke kleine groepjes kan 
intensieve instructie aan risicolezers gegeven worden, waardoor zowel 
de leesontwikkeling van deze kinderen verbeterd en versneld kan 
worden (Taylor, Pearson, Clarke & Walpole, 1999); 

4. Instructie op het gebied van de letter-klankkoppeling om kinderen te 
leren lezen dient aan te sluiten bij de individuele behoeften van 
leerlingen en ingebed te zijn in een leesprogramma waarbij het 
begrijpen van wat er gelezen wordt centraal staat; 

5. Veel mogelijkheden bieden voor kinderen om op hun eigen niveau te 
lezen ondersteunen het begrijpend lezen en het plezier in lezen; 

6. Excellente instructie die gekenmerkt wordt door consistentie, een goede 
opbouw en doelgerichtheid vormt de sleutel tot het voorkomen van 
leesproblemen (Fountas & Pinnell, 1996 ; Grossen, 1997; Hiebert & 
Taylor, 1994; Simmons & Kameenui, 1998; Snow e.a., 1998). 

 
 
2.4.1 Concrete preventieve activiteiten 
 
Concreet kan vanuit de optiek van preventie bij de bovengenoemde 
componenten aan de volgende 'niveaus van preventie' worden gedacht.: 
• Preventie in de voorschoolse periode; 

In toenemende mate gaat men inzien dat een goede ontwikkeling van de 
mondelinge taalvaardigheid en het functioneren in een geletterde 
omgeving al in belangrijke mate in de voorschoolse periode moet 
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plaatsvinden. Ouders en verzorgers moeten vanaf de eerste levensdagen 
van de nieuw geborene gewezen worden op het belang van een goede 
mondelinge taalvaardigheid en op de betekenis van geletterde 
ervaringen. Met name interactief voorlezen is een goede activiteit voor 
de ontwikkeling van taal en woordenschat, maar ook van het begrijpend 
luisteren (Vernooy, 1997). 

• Preventie in de kleutergroepen: 
Bij kleuters de volgende kernactiviteiten plaatsvinden: 
• het stimuleren van de verbale interactie; 
• uitbreiden van de woordenschat van de kinderen; 
• praten over boeken; 
• aandacht voor de klankstructuur van woorden; 
• ontwikkelen van kennis over de geschreven taal; 
• herkennen en kunnen noemen van de letters van het alfabet; 
• vertrouwd raken met de basisdoelen en mechanismen van lezen. 

 
Specifiek voor risicoleerlingen is het bovendien van belang dat aandacht 
besteed wordt aan: 

• het stimuleren van de mondelinge taalvaardigheid (begrijpend 
luisteren); 

• het stimuleren van de beginnende geletterdheid, waarbij aandacht 
voor letters; 

• het expliciet stimuleren van de ontwikkeling van het fonemisch 
bewustzijn. 

 
Activiteiten om het fonemisch bewustzijn te stimuleren kunnen in een opbouw 
van makkelijk naar moeilijk geplaatst worden, zoals: 
• Sorteren van klanken. Kinderen moeten woorden herkennen of noemen 

die met dezelfde klank beginnen. De leerkracht laat bijvoorbeeld 
afbeeldingen van een kat, hond, leeuw en een koe zien en vraagt: welke 
dieren beginnen met een /k/? Of kinderen worden gevraagd woorden te 
noemen die met een /d/ beginnen; 

• Het samenvoegen van klanken tot een woord. De leerkracht spreekt een 
aantal geïsoleerde klanken uit, bijvoorbeeld: kk..aa..tt, en de kinderen 
reageren door ‘kat’ te zeggen; 

• Het isoleren van klanken, bijvoorbeeld de begin-, midden- en 
eindklanken van een bepaald woord. De leerkracht vraagt: wat is de 
middelste klank van het woord boom? De kinderen reageren met /oo/; 
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• Klanken toevoegen of vervangen. Bijvoorbeeld als je de middelste klank 
bij ‘bas’ vervangt welk woord krijg je dan? Als je de  /k/ in kat vervangt 
door /r/. Welk woord ontstaat dan? 

• Het onderscheiden van klanken waaruit een woord bestaat. De 
leerkracht zegt kat en de kinderen reageren door de opeenvolgende 
fonemen waaruit dit woord bestaat te noemen, nl. /k/a/t/ (Vernooy, 
2000). 

 
Uitgangspunten voor het leesonderwijs in groep 3: 
• Leer de kinderen zo snel mogelijk op een doelgerichte en planmatige 

manier door directe instructie van de letter-klankkoppeling nauwkeurig 
en vlot technisch lezen in groep 3 (Chard, Simmons & Kameenui, 
1998). Kinderen in groep 4 of later leren lezen is volgens Stahl (2002) 
weinig effectief.  Werk daarbij veel en systematisch met oefenvormen 
als hakken en plakken, wisselrijtjes lezen en samen teksten lezen. 
Belangrijk voor risicolezers zijn letterdoos-/klikklakboekje-achtige 
activiteiten, waardoor ze met letters en woorden kunnen manipuleren. 
Een dergelijke aanpak leidt tot een snelle verwerving van de 
leesvaardigheid, werkt motivatiebevorderend bij de kinderen en is 
voorwaardelijk voor de verdere leesontwikkeling; 

• Cruciale leerkrachtvaardigheden tijdens het leren lezen zijn voordoen, 
hardop denken, demonstreren, begeleiding van het toepassen van het 
geleerde; 

• Stimuleer met name in de eerste helft van groep 3 door interactief 
voorlezen het begrijpend luisteren en de woordenschatontwikkeling; 

• Grijp vroegtijdig in bij kinderen waar het leren lezen minder goed lijkt 
te (gaan) verlopen, o.a. door deze kinderen extra leesinstructie - 
aanvullend op de groepsinstructie -  te geven (minimaal één uur per 
week). Voor de Nederlandse situatie kan dan gedacht worden aan 
‘subgroepen’ als verlengde instructie, instructietafel, blokuur of 
tijdelijke klassenverkleining. In kleine groepjes kan intensieve instructie 
(pre- en reteaching) op maat aan risicolezers gegeven worden, waardoor 
hun leesontwikkeling verbeterd en versneld kan worden. Zwakke lezers 
profiteren vooral van veel voordoen (bijvoorbeeld het voordoen van 
hakken en plakken); 

• Vroegtijdig ingrijpen betekent dat de leesontwikkeling van mogelijke 
risicoleerlingen vanaf het begin van groep 3 als het ware continu 
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gevolgd moet worden. Belangrijke momenten in groep 3 om bij de 
leesontwikkeling stil te staan zijn o.a.: 
• halverwege oktober groep 3 (herfstsignalering): beheersen de 

kinderen de behandelde letters en woorden? Bij onvoldoende 
grafemen- en fonemenkennis is intensieve instructie nodig en kan 
ook de computer effectief worden ingezet; 

• halverwege groep 3 (krokussignalering): kent het kind alle letters 
correct en vlot? Leest het kind teksten van het niveau AVI-1? Vindt 
er versnelling van de leesontwikkeling plaats? Bij onvoldoende 
automatisering van het leren lezen moet er intensieve instructie en 
gericht oefenen  plaatsvinden (boekje bandje, inzetten computer, 
etc.). 

• Behandel de volledige methode voor leren lezen! Concreet houdt dit 
bijvoorbeeld bij Veilig Leren Lezen in: Alle 12 kernen worden in groep 
3 behandeld en niet slechts 10; 

• Gebruik de handleiding van de methode voor leren lezen goed. Het niet 
goed gebruiken van de handleiding van Veilig Leren Lezen leidt volgens 
Lansu en Plasman (1987) tot meer leeszwakke kinderen. 

 
• Preventie in groep 4 en 5 

Het voortgezet technisch lezen in groep 4 en 5 heeft vooral tot doel op 
systematische wijze aandacht te besteden aan: 
• het leren lezen van meerlettergrepige woorden; 
• het verhogen van de leessnelheid (automatisering van het technisch 

lezen). 
 
Voor het voortgezet technisch lezen kunnen scholen het beste een goed 
opgebouwde methode gebruiken. 
 
 
2.4.2 Een essentiële conditie voor preventie: Vroegtijdig signaleren en het 

gebruik van toetsgegevens voor het bepalen van het aanbod en 
instructietijd 

 
De achterstand van kinderen met leesproblemen op de gemiddelde 
leesontwikkeling moet niet zo groot worden, dat er bijna niets meer aan 
gedaan kan worden. Bij het nauwgezet volgen van de leesontwikkeling kan er 
onmiddellijk worden ingegrepen als er zich problemen voordoen.  
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Essentieel voor een op preventie gerichte leesaanpak is het volgen van de 
taal/leesontwikkeling en het daarop onmiddellijk en concreet reageren. 
Belangrijke signaleringsmomenten in de taal/leesontwikkeling van kinderen 
tijdens het beginnend leesonderwijs zijn: 
• begin groep 1: spraak/taalontwikkeling/woordenschat; 
• begin groep 2: fonemisch bewustzijn: kunnen kinderen bijvoorbeeld 

klanken in woorden onderscheiden? 
• halverwege groep 2: letterkennis: welke letters kent het kind al? 
• eind groep 2/start groep 3: welke kinderen moeten extra-aandacht 

tijdens het leren lezen krijgen? Om dit te kunnen bepalen, kan ook 
gebruik gemaakt worden van de ‘Letterclustertest en fonemische 
analysetest’ van Aarnoutse en Mommers; 

• begin groep 3: herfstsignalering: beheersen de kinderen de behandelde 
letters en woorden? 

• halverwege groep 3 (krokussignalering): kent het kind alle letters goed? 
Vindt er versnelling van de leesontwikkeling plaats? 

• eind groep 3: wat is het leesniveau van de risicolezers? 
• start groep 4: welke kinderen hebben in groep 4 extra-aandacht nodig? 

Het gaat dan vooral om kinderen die geen teksten op het niveau van 
AVI-2 kunnen lezen; 

• begin groep 4: herfstsignalering: hoe verloopt het met de voortgezette 
leesontwikkeling van de zwakke lezers? 

• halverwege groep 4: Ziet het er naar uit dat de zwakke lezers op het 
einde van het schooljaar AVI-5 als leesniveau zullen halen? 

• eind groep 4: Hebben de zwakke lezers het gestelde streefdoel bereikt? 
Welke ondersteuning hebben deze leerlingen nodig om eind groep 5 een 
leesniveau van AVI-8/9 te kunnen bereiken? 

 
 
2.4.3 Wat te doen als kinderen problemen met het leren lezen houden? 

Intensieve instructie voor zwakke lezers  
 
Kinderen met problemen met het leren lezen hebben vooral behoefte aan: 
1. Meer intensieve instructie, bijvoorbeeld door preteaching en reteaching. 

Onderzoek kent vooral veel waarde toe aan reteaching omdat 
verschillende kinderen niet in één keer de inhoud van een les oppikken. 
Dergelijke ondersteuning kan dagelijks individueel of in kleine groepjes 
– niet meer dan 5 á 6 kinderen – plaatsvinden; 
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2. Consistente ondersteuning die o.a. inhoudt dat tijdens reteaching en 
preteaching de materialen van de methode worden gebruikt. Kinderen 
die problemen tijdens het leren lezen hebben, hebben geen volledig 
andere methode nodig (Dezelfde methode gebruiken als die voor de 
‘gewone’ lezers!). Consistente ondersteuning is o.a. nodig om 
cognitieve verwarring en dubbel leren bij de uitvallende lezers te 
voorkomen; 

3. Onmiddellijke feedback op hun lezen. Onmiddellijke feedback kan 
namelijk het leren van bepaalde zaken bevorderen en kan het beste in 
kleine groepjes worden gegeven. 

 
Dergelijke ondersteuning kan dagelijks individueel of in kleine groepjes – niet 
meer dan 5 à 6 kinderen – plaatsvinden (Fountas & Pinnell, 1996; Simmons & 
Kameenui, 1998; Snow, e.a., 1998). 
 
 
2.5 Tot slot 
 
Het BOV-programma is gebaseerd op de in dit hoofdstuk beschreven 
inzichten. Dit blijkt ondermeer uit de nadruk die in het project gelegd wordt op 
de kwaliteit van de groepsinstructie, de uitbreiding van de leer- en 
instructietijd voor zwakke lezers en het vroegtijdig signaleren (de 
toetskalender) en het gebruik van deze gegevens in het perspectief van 
voorkomen dan wel zo snel mogelijk wegwerken van leesachterstand. 
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Hoofdstuk 3 
 
OMGAAN MET VERSCHILLEN 
 
 
3.1 Inleiding 
 
Ondanks een reeks van beleidsmaatregelen de afgelopen 20 jaar, komt het 
omgaan met verschillen tussen leerlingen in de groep nog nauwelijks van de 
grond. Het BOV-project wordt door ons beschouwd als een potentieel 
succesrijk adaptief onderwijsproject, omdat het in zijn opzet aansluit bij wat er 
bekend is over welke factoren van belang zijn voor het onderwijs aan 
risicoleerlingen. In een recent door Houtveen en Reezigt uitgevoerde 
literatuurstudie, zijn een vijftal kernthema’s geformuleerd waarop de 
internationale discussie over omgaan met verschillen en onderwijs aan 
risicoleerlingen zich concentreert (Houtveen & Reezigt, 2000). Uit deze 
kernthema’s zijn vervolgens principes afgeleid, waar goed adaptief onderwijs 
aan zou moeten voldoen. In dit hoofdstuk worden deze kernthema’s en de 
daarvan afgeleidde principes kort beschreven (paragraaf 2.2 en 2.3).  Op basis 
hiervan wordt het concept adaptief onderwijs geoperationaliseerd. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met een typering van het BOV-project als adaptief 
onderwijs project. Bij de beschrijving is gebruik gemaakt van eerdere 
beschouwingen over deze thematiek in Houtveen en Reezigt (2000a), 
Houtveen, Mijs, Vernooy en Roelofs (2000) en Houtveen (2002). 
 
 
3.2 Kernthema’s in de discussie over adaptief onderwijs 
 
Er zijn in de internationale literatuur globaal vijf kernthema’s te onderscheiden 
waarop de discussie over omgaan met verschillen tussen leerlingen zich 
toespitst: 
• Heterogeen versus homogeen groeperen van leerlingen; 
• Preventie versus remediëren; 
• Kindvolgend versus doelgericht; 
• Instructie door de groepsleerkracht versus instructie door ‘experts’; 
• Benadrukken van de afstemming tussen het groeps- en schoolniveau. 
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3.2.1 Groeperen van leerlingen 
 
In Nederland wordt op ruim 90% van de basisscholen gewerkt met het 
leerstofjaarklassen systeem, waarin kinderen worden geplaatst op grond van 
hun leeftijd. Dit plaatst de leerkracht per definitie voor de vraag hoe om te 
gaan met verschillen tussen de leerlingen in behoefte aan instructie- en leertijd. 
Een veelvuldig gekozen oplossing is het vormen van groepjes van kinderen 
van verschillende leeftijd die homogeen zijn met betrekking tot het 
prestatieniveau op een bepaald schoolvak. Het inrichten van homogene 
groepen blijkt echter voor de zwakke leerlingen niet veel op te lossen. 
Integendeel: uit onderzoek blijkt, dat bij homogene groepen in het 
basisonderwijs slechts incidenteel de gemiddelde prestaties vooruit gaan 
(Hallam & Toutounji, 1996). Dit gebeurt echter lang niet altijd (Oakes, 
Gamoran & Page, 1992; Gamoran, 1992). Maar zelfs als de gemiddelde 
prestaties bij homogene groepen hoger liggen dan bij heterogene groepen, dan 
komt dit door de goede leerlingen (Kulik & Kulik, 1990; Oakes, e.a., 1992). 
De zwakke leerlingen presteren in homogene niveaugroepen lager (Gamoran, 
1992). 
Er zijn een aantal oorzaken aan te wijzen waarom dit verschijnsel zich 
voordoet. 
• Aparte groepen hebben negatieve gevolgen voor het zelfvertrouwen van 

zwakke leerlingen, vaste homogene niveaugroepen werken een 
scheiding tussen groepen leerlingen in de hand (Barta & Allen, 1995) en 
door vaste homogene groepen wordt stigmatisering in de hand gewerkt 
(Gamoran, 1992); 

• Eenmaal ingerichte homogene groepen blijven veelal voortbestaan, 
waardoor er onvoldoende mobiliteits-mogelijkheden voor de leerlingen 
zijn (Gamoran, 1992); 

• Door het werken met vaste homogene niveaugroepen is minder contact 
mogelijk tussen onderwijsgevende en leerlingen en minder tijd voor 
begeleiding tijdens groepswerk (Gamoran, 1992; Slavin, 1989). Als alle 
zwakke leerlingen bij elkaar gezet worden krijgen ze minder instructie 
dan wanneer zwakke leerlingen verspreid in heterogene groepen 
voorkomen (Allington, 1995); 

• Vaste homogene groepen met zwakke leerlingen vormen geen 
stimulerende leeromgeving want: voor groepen zwakkere leerlingen 
worden veelal lagere doelen gesteld; druk ontbreekt; stimulans van 
goede leerlingen ontbreekt en er zijn geen goede voorbeelden; juist bij 
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zwakke niveaugroepen hebben onderwijsgevenden geringe 
verwachtingen over de vooruitgang en de mogelijkheden van de 
leerlingen (Bennett & Cass, 1989; Gamoran, 1992; Reezigt, 1993; 
Slavin, 1989); 

• Voor de zwakste niveaugroepen worden zelden de beste 
onderwijsgevenden ingezet (Gamoran, 1992); 

• Tenslotte en dat is wellicht de belangrijkste verklaring: bij leerlingen in 
lage niveaugroepen speelt doorgaans een diversiteit aan oorzaken voor 
het lage niveau: verschillen in tempo; verschillen in 
decodeervaardigheid en andere leesstrategieën; concentratie; faalangst. 
De groepen zijn kortom wel homogeen in niveau, maar allerminst in de 
oorzaken daarvoor (Allen, 1991; Gamoran, 1992; Hallam & Toutounji, 
1996; Slavin, 1987; zie ook Houtveen, Booij, De Jong & Van de Grift, 
1999). 

 
Heterogene groepen hebben over het algemeen minder nadelige effecten voor 
zwakke leerlingen dan homogene niveaugroepen omdat heterogene groepen 
door leerkracht en leerlingen niet als langzaam en slecht worden gezien. De 
relaties tussen zwakke en goede leerlingen in heterogene groepen zijn beter 
dan tussen zwakke en goede leerlingen in verschillende homogene groepen. In 
heterogene groepen gelden voor zowel zwakke als goede leerlingen 
gezamenlijke leerdoelen, gezamenlijke instructie en verwachtingen. Hierdoor 
wordt in heterogene groepen met name voor zwakke leerlingen een meer 
stimulerende leeromgeving geboden (Allington, 1995; Slavin, 1996a; zie ook 
Houtveen e.a., 1999). 
 
Uit de onderzoeksliteratuur komt derhalve een beeld naar voren, waarin het 
belang van plaatsing van kinderen in heterogene groepen benadrukt wordt en 
gewezen wordt op de gevaren van vaste homogene groepen, met name voor de 
zwakke leerlingen. Dit beeld valt overigens nog negatiever uit wanneer 
gewerkt wordt met volledig individuele leerlijnen. Dit is met name voor 
zwakke leerlingen af te raden. Tegelijkertijd is het een gegeven, dat verschillen 
tussen leerlingen om maatregelen vraagt. Als oplossing wordt het gebruik van 
flexibele groeperingsvormen voorgesteld. 
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3.2.2 Doelgericht werken door preventie en vroegtijdig interveniëren 
 
De praktijk leert, dat leerachterstanden, als die eenmaal in een behoorlijke 
omvang opgetreden zijn, zeer moeizaam door middel van remediëren weg te 
werken zijn. Met name is de ervaring, dat wanneer een kind rond zijn negende 
jaar nog niet vlot technisch kan lezen, het vrijwel uitgesloten geacht moet 
worden dat dit  nog lukt. Deze praktijk ervaringen kunnen onderbouwd 
worden met onderzoeksbevindingen: leesproblemen zijn na het achtste jaar 
zeer moeilijk te remediëren (Foorman, Francis, Shaywitz, Shaywitz & 
Fletcher, 1998). Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen.  De eerste is een 
psychologische oorzaak. Wanneer kinderen in de beginperiode van het 
onderwijs niet leren lezen komen ze in een negatieve spiraal terecht: de 
kinderen raken gedemotiveerd en ontwikkelen een negatief zelfbeeld. Dit leidt 
opnieuw tot slechte prestaties, die de demotivatie en het negatieve zelfbeeld 
opnieuw versterken etc. (Ames & Ames, 1989). De tweede oorzaak is een 
fysiologische. Er komen steeds meer aanwijzingen, dat een mens voor het 
aanleren van bepaalde vaardigheden ‘gevoelige’ perioden heeft. Als deze 
periode voorbij is, is een vaardigheid nauwelijks nog aan te leren (Foorman, 
e.a., 1998). Voor het leren lezen zou deze gevoelige periode tussen het vierde 
en negende levensjaar liggen (Snow, Burns & Griffin, 1998). 
In de literatuur wordt daarom gepleit voor een verschuiving van nadruk op 
remediëring naar een nadruk op preventie en vroegtijdig ingrijpen om de 
opgelopen achterstand zo snel mogelijk in te halen en alsnog tenminste 
minimumdoelen bij deze leerlingen te realiseren. Inhalen impliceert versnellen 
van het leerproces van de zwakke leerling. De verschuiving van remediëring 
naar preventie brengt derhalve een tweede verschuiving met zich mee, 
namelijk van een aanpak van kinderen met leermoeilijkheden die een kind een 
langere tijdsduur geeft (gezien in de tijd) om een vaardigheid te beheersen, 
naar een aanpak waarin deze kinderen extra instructie en leertijd krijgen 
binnen het tijdsbestek waarin de gemiddelde leerling leert (bijv. Dus niet zes 
weken langer over de stof doen, maar per week meer tijd aan de stof besteden 
dan andere kinderen). Kindvolgend onderwijs is juist voor de zwakke 
leerlingen funest. 
In het reguliere basisonderwijs als geheel, maar met name in de kleuterbouw 
en het speciale basisonderwijs vraagt dit een omslag in denken en handelen. 
Goed pedagogisch handelen betekent juist niet afwachten met 
onderwijskundig ingrijpen tot een kind ‘eraan toe is’. Goed pedagogisch 
handelen vraagt om doelgericht werken. 
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3.2.3 Groepsinstructie centraal 
 
Het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wordt meestal 
gegeven wordt door anderen dan de groepsleerkracht (Remedial Teachers, 
specialisten). De groepsleerkracht is veelal niet degene die de extra instructie 
die deze kinderen nodig hebben, verzorgt. Een gevolg daarvan is, dat de 
verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan de zwakke leerlingen eveneens 
verschoven is naar de remedial teacher. 
Uit de literatuur blijkt echter, dat de groepsleerkracht de meest belangrijke 
factor is, als het gaat om slagen of falen van risicoleerlingen in de school 
(Teddlie & Reynolds, 2000). Zij zijn immers verantwoordelijk voor de 
dagelijkse instructie. Zelfs op scholen met uitvoerige ondersteunings-
programma’s voor zwakke leerlingen en gespecialiseerde leerkrachten, 
brengen de leerlingen het grootste deel van de tijd door met hun 
groepsleerkracht. 
 
Tegen deze achtergrond treffen we in de internationale literatuur dan ook een 
sterke tendens aan om in het onderwijs aan zwakke leerlingen de 
groepsinstructie door de klassenleerkracht centraal te stellen. Deze 
groepsinstructie dient gericht te zijn op succes voor alle leerlingen. Zoals we 
in het bovenstaande beschreven hebben, hebben risicoleerlingen vaak extra 
individuele ondersteuning nodig. Ook is voor deze groep extra instructie in een 
kleine groep van belang. Kern van het onderwijs aan risicoleerlingen dient 
echter de groepsinstructie te zijn, omdat de leerlingen de meeste tijd bij deze 
leerkracht doorbrengen, deze leerkracht mede daardoor het meeste zicht op de 
sterke en zwakke kanten van de leerlingen heeft en zwakke leerlingen gebaat 
zijn met instructie in heterogene groepen (Cooper, 1996; Slavin, 1996a; 
Fountas & Pinnell, 1996). Ook tijdens de groepsinstructie dient de leerkracht 
aandacht te besteden aan verschillen tussen de leerlingen. De extra instructie in 
de kleine groep (met zwakke leerlingen) en individuele instructie dient gericht 
te zijn op versnelling van het leerproces, zodat de kinderen hun achterstand 
inhalen en aansluiting blijven houden bij de groepsinstructie (Clay, 1991; 
Cooper, 1996). 
 
 
3.2.4 Samenhang tussen school- en klasseniveau 
 
Ook al vormt de leerkracht de spil, de voorwaarden op schoolniveau zijn 
tevens belangrijk. Het onderwijs is pas effectief wanneer er sprake is van een 
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samenhangend geheel van maatregelen op school- en klasniveau. Effectief 
onderwijs geven dient de verantwoordelijkheid van het gehele team te zijn. 
Met name de schoolleiding dient te stimuleren, dat er door het team afspraken 
gemaakt worden over de condities die vervuld moeten worden om effectief 
onderwijs te kunnen geven. 
 
 
3.3 Principes voor adaptief onderwijs en integrale leerlingenzorg 
 
Wanneer we de bevindingen uit de bovengenoemde vijf kernthema’s met 
elkaar in verband brengen, kunnen de volgende principes waaraan adaptief 
onderwijs moet voldoen, geformuleerd worden (vrij naar Walmsley & 
Allington, 1995): 
 
Principe 1: Bijna alle leerlingen kunnen basisvaardigheden als leren lezen 

verwerven. 
Zwakke leerlingen leren niet zozeer op een andere manier, 
maar hebben meer (leer- en instructie)tijd nodig.   

Principe 2: Aan alle leerlingen worden dezelfde basale verwachtingen 
gesteld en zij krijgen dezelfde basis leerstof (lesmaterialen) 
aangeboden. 
Met dit principe wordt gepleit voor een vorm van adaptief 
onderwijs waarbij voor alle leerlingen tenminste dezelfde 
minimumdoelen worden nagestreefd (convergente 
differentiatie). 

Principe 3:  Doelgericht werken door afstemming van aanbod en instructie 
op de toetsresultaten 
Onderwijsaanbod, onderwijstijd en groeperingsvorm worden 
bepaald op basis van toetsresultaten, met het oog op het 
behalen van minimumdoelen bij alle leerlingen. 

Principe 4: Kinderen moeten samen met hun leeftijdgenoten onderwijs 
krijgen. 
Kinderen moeten niet langdurig in aparte situaties onderwijs 
aangeboden krijgen. Wanneer een afzonderlijke programma 
van korte duur is en tot doel heeft door intensieve instructie 
het leerproces te versnellen zodat het kind daarna een betere 
kans heeft het gewone curriculum op te pikken, kan dit wel 
verantwoord zijn. 
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Principe 5: De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs 
aan alle leerlingen in zijn groep. 
De hoofdverantwoordelijke is èn blijft de groepsleerkracht, 
hoeveel andere specialisten er ook bij het onderwijs aan een 
kind betrokken zijn. 

Principe 6: Expliciete, directe instructie. 
Kinderen die het leren van de basisvaardigheden (lezen, 
schrijven en rekenen) moeilijk vinden, hebben de meeste 
behoefte aan en profiteren het meeste van expliciete instructie. 

Principe 7: Afstemming van het onderwijsaanbod. 
Wanneer anderen dan de groepsleerkracht ingeschakeld 
worden bij het onderwijs aan bepaalde leerlingen, dient  
tijdens deze extra instructie (door bijv. de remedial teacher) 
geen andere inhoud en/of een andere aanpak aangeboden te 
worden. Uitgerekend van de zwakke leerling wordt hiermee 
immers een extra inspanning vereist (dubbel leren), hetgeen 
bovendien zeer verwarrend kan zijn.  

Principe 8:  Samenhang tussen school- en klasniveau. 
Het onderwijs is pas effectief wanneer er sprake is van een 
samenhangend geheel aan maatregelen op school- en 
klasniveau. Er dient op schoolniveau een visie ontwikkeld te 
worden en beleid gemaakt te worden hoe om te gaan met 
verschillen tussen leerlingen. Tevens dient de aansturing en 
bewaking van de gekozen aanpak vanuit het schoolniveau 
plaats te vinden. Met name de schoolleider heeft een taak in 
het werken aan een schoolcultuur waarin sprake is van 
acceptatie van verschillen tussen leerlingen, waarin 
leerkrachten hoge verwachtingen hebben van hun leerlingen 
en waarin voortdurende professionalisering om met 
verschillen om te gaan gewoon is. 

 
Samenvattend is adaptief onderwijs het doelgericht toewerken naar het 
behalen van nauwkeurig omschreven minimumdoelen bij alle leerlingen door 
het afstemmen van instructie- en leertijd op de op basis van toetsresultaten 
vastgestelde behoefte hieraan. 
Integrale leerlingenzorg is het bieden van condities voor het bereiken van 
minimumdoelen bij alle leerlingen, door uitbreiden van de instructietijd voor 
lezen, het bewaken van de uitvoering van adaptief onderwijs en het bieden van 
een continuüm van zorg waarin geregeld is welke maatregelen getroffen 
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worden, wanneer uitbreiding van tijd voor lezen en adaptief onderwijs niet 
afdoende zijn. 
 
In Nederland heeft het concept adaptief onderwijs de laatste tien jaar voor veel 
verwarring gezorgd. In de volgende paragraaf besteden we derhalve wat 
uitvoeriger aandacht aan de verschillende opvattingen en onze positie 
daarbinnen.  
 
 
3.4 Verwarring rond adaptief onderwijs 
 
Vele auteurs hebben zich in de tachtiger jaren intensief bezig gehouden met de 
uitwerking van begrippen als: differentiatie, zorgbreedte, zorgverbreding, 
continuüm van zorg en onderwijs-op-maat ten opzichte van elkaar. Dit scala 
aan begrippen werd veroorzaakt door discussie over het type maatregelen dat 
getroffen zou moeten worden om rekening te houden met verschillen tussen 
kinderen en voor welke groep kinderen de maatregelen precies bedoeld zouden 
zijn. 
Om hier een eind aan te maken, zette de Stuurgroep Evaluatie WSNS een 
operationele definitie neer: adaptief onderwijs. Adaptief onderwijs ging in de 
definitie van de Stuurgroep Evaluatie WSNS om toegesneden onderwijs aan 
die leerlingen, die specifieke onderwijskundige behoeften met zich 
meebrengen. Het doel is het bereiken van minimum-onderwijsstandaarden 
(Meijer, Meijnen & Scheerens, 1993, p.81). Adaptief onderwijs is daarmee 
gedefinieerd als niets anders dan, maar ook niet minder dan een middel om een 
doel te bereiken. 
 
Jammer genoeg, betekende de introductie van het concept adaptief onderwijs 
niet het einde van deze discussie. Integendeel. Er zijn minimaal drie 
verschillende en gedeeltelijk overlappende lijnen van denken die elk het juiste 
gebruik van deze term claimen (Houtveen & Reezigt, 2000a,b). 
 
De eerste lijn van denken vindt zijn oorsprong in de zeventiger jaren. In de 
zeventiger jaren is een aantal varianten van adaptief onderwijs ontstaan. Drie 
varianten zijn erg bekend geworden en zijn bij een aantal scholen reguliere 
praktijk geworden. In de eerste variant volgen leerlingen afhankelijk van hun 
vaardigheden en prestaties individuele leerlijnen. In de tweede variant worden 
leerlingen met verschillende leeftijden, maar min of meer gelijke vaardigheden 
en prestaties in homogene niveaugroepen geplaatst. In de derde variant wordt 
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gewerkt met een vorm van differentiatie waarbij alle leerlingen de 
basisleerstof aangeboden krijgen en waarbij aan zwakke of snelle leerlingen 
herhalingsstof, dan wel verrijkingsstof wordt aangeboden. Zoals in het 
bovenstaande al aangegeven, tonen diverse onderzoekingen aan, dat 
individuele leerlijnen en niveaugroepen van belang kunnen zijn voor snelle 
leerlingen, maar dat zwakke leerlingen eerder nadeel, dan baat ervaren met 
deze vormen van differentiatie (Allen, 1991; Gamoran, 1992; Hallam & 
Toutounji, 1996; Reezigt, 1993; Slavin, 1996). Wel vond Reezigt (1993) 
gematigd positieve resultaten bij de inzet van het Basisstof, Herhalingsstof, 
Verrijkingsstofmodel. 
Ondanks het feit dat de prestaties van zwakke leerlingen bij het werken met 
individuele leerlijnen en bij het werken met homogene niveaugroepen 
beduidend achterblijven bij hun mogelijkheden, is deze aanpak van adaptief 
onderwijs op een aantal scholen nog steeds reguliere praktijk. Er zijn zelfs 
diverse leesmethoden op de markt voor het werken van individuele leerlijnen. 
Er is een duidelijke trend waarneembaar waarbinnen het volstrekt individueel 
werken als het summum van adaptief onderwijs gezien wordt. 
 
De tweede lijn van denken over adaptief onderwijs is een sterk theoretisch 
georiënteerde lijn, waarin uitgegaan wordt van de uniciteit van elk individueel 
kind en van de noodzaak van een veilig en stimulerend klimaat dat de 
betrokkenheid, het zelfvertrouwen en het gevoel van competentie van de 
leerlingen stimuleert. Van adaptief onderwijs is volgens Stevens (1998) sprake 
als leerkrachten en scholen rekening houden met de drie basisbehoeftes van 
kinderen die naar zijn mening onderscheiden kunnen worden: relatie, 
competentie en autonomie. Voor het belang van motivatie en een gezonde 
sociaal-emotionele ontwikkeling voor het leren, is veel empirische evidentie 
(Ames & Ames, 1989; Boekaerts, 1987). Het is belangrijk dat kinderen een 
goed contact hebben met hun leerkracht en hun medeleerlingen, dat ze 
zelfvertrouwen hebben en zelfstandig kunnen functioneren. Leerkrachten 
moeten oog hebben voor deze behoeftes en er voor zorgen dat ze die in hun 
onderwijs stimuleren. Deze lijn van denken verdient dan ook zeker een plaats 
binnen adaptief onderwijs. Een beperking van deze lijn is dat het bij deze 
basisbehoeften voornamelijk gaat om de invulling van de pedagogische 
verantwoordelijkheid van leerkrachten en niet om de onderwijskundige. 
Rekening houden met de basisbehoeftes is een noodzakelijke, maar nog niet 
voldoende voorwaarde voor verdere ontwikkeling. Om ontwikkeling bij 
leerlingen ook echt tot stand te brengen, zijn onderwijskundige activiteiten 
nodig (Houtveen & Reezigt, 2000b). 
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Beide lijnen van denken laten zich weinig gelegen liggen aan de inzichten die 
voortvloeien uit het onderzoek naar het functioneren van risicoleerlingen, 
zoals geformuleerd in paragraaf 3.2. In de derde lijn van denken gebeurt dit 
expliciet. In deze lijn van denken over adaptief onderwijs is geprobeerd de 
principes voor adaptief onderwijs te vertalen in leerkrachtactiviteiten en 
maatregelen  op schoolniveau. Ten aanzien van de leerkrachtactiviteiten wordt 
onderscheid gemaakt in pedagogische activiteiten, die gericht zijn op het 
bevorderen van gevoelens van zelfvertrouwen en competentie en 
zelfmanagement door leerlingen, instructieactiviteiten, die gericht zijn op 
preventie en op remediërende activiteiten, die gericht zijn op vroegtijdig 
interveniëren. De groepsleerkracht vormt in deze opvatting de spil bij het 
geven van adaptief onderwijs. Voorwaarden op schoolniveau zijn echter 
eveneens van belang. Adaptief onderwijs is pas effectief wanneer er sprake is 
van een samenhangend geheel van maatregelen op school- en klassenniveau. 
Effectief onderwijs dient de verantwoordelijkheid van het gehele team te zijn. 
Met name de schoolleiding dient te stimuleren, dat er binnen het team 
afspraken gemaakt worden over de condities die vervuld moeten worden om 
effectief onderwijs te kunnen geven (Houtveen, 1997b). 
 
 
3.5 Nadere uitwerking 
 
In deze paragraaf worden de drie genoemde dimensies van adaptief onderwijs 
en de condities op schoolniveau nader uitgewerkt. 
 
 
3.5.1 Pedagogische activiteiten 
 
Goed pedagogisch functioneren van leerkrachten ten opzichte van met name 
de zwakke leerlingen, brengt met zich mee dat leerkrachten juist bij deze groep 
leerlingen gevoelens van zelfvertrouwen en competentie oproepen, door de 
leerlingen succeservaringen te laten opdoen en dat zij voor hun leerlingen een 
veilige en exploratieve leeromgeving creëren. 
 
Stimuleren van zelfvertrouwen en gevoelens van competentie 
Een zeker gevoel van zelfvertrouwen is noodzakelijk om leren mogelijk te 
maken. Zelfvertrouwen is gebaseerd op succes ervaringen. Effectieve 
leerlingen verwachten van zichzelf dat zij succesvol zijn, wanneer zij met een 
taak geconfronteerd worden. Bovendien schrijven deze leerlingen hun succes 
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toe aan hun eigen inspanningen en capaciteiten. Zij zijn ervan overtuigd dat 
het mogelijk is zichzelf te verbeteren en zijn ook gemotiveerd om hieraan te 
werken (Ellis & Worthington, 1994). Er zijn nogal wat onderzoeksgegevens 
waaruit blijkt dat een hoge mate van succeservaringen opdoen positief 
samenhangt met leerlingresultaten en andersom, dat een lage mate van 
succeservaring opdoen negatief samenhangt met leerlingresultaten (Anderson, 
Evertson & Brophy, 1979; Fisher, Berliner, Filby, Marlieve, Cohen & 
Denshaw, 1980). Leerlingen die voortdurend faalervaringen opdoen zijn 
geneigd andere externe factoren verantwoordelijk te stellen, wanneer zij wel 
eens succes hebben (geluk, gemakkelijk). Op de lange duur ontwikkelen deze 
kinderen gedrag dat geassocieerd kan worden met ‘aangeleerde hulpeloosheid’ 
en ‘taakvermijding’(Adelman & Taylor, 1983; Thomas & Pashley, 1982). Met 
adaptief onderwijs zou de leerkracht deze vicieuze cirkel kunnen doorbreken 
door bij de leerling gevoelens van competentie en zelfvertrouwen te 
bevorderen, zodat de leerling weer tot actief leren in staat is. Dit kan een 
leerkracht doen door ervoor te zorgen dat de leerlingen tijdens de instructie 
succeservaringen opdoen, door vragen te stellen die voor (bijna) alle leerlingen 
te beantwoorden zijn en de instructie zodanig expliciet te structureren dat ook 
zwakke leerlingen van de instructie profiteren.  
Op basis van deze bevindingen wordt de mate waarin kinderen in het 
onderwijs succeservaringen opdoen, als een belangrijk instructieprincipe 
gezien (Ellis & Worthington, 1994). Het is dan ook een uitgangspunt van 
adaptief onderwijs dat elke leerling, ook de zwakste, positieve leerervaringen 
dient op te doen. 
 
Creëren van een exploratieve leeromgeving 
In een aantal studies wordt gewezen op de nauwe samenhang tussen 
leerlingprestaties en zelfmanagement van leerlingen (zie bijv. Brown, 1978; 
Ellis & Friend, 1991; Phares, 1968). Leerlingen die in hoge mate 
zelfmanagement gedrag vertonen blijken beter in staat gebruik te maken van 
eerder geleerde concepten en principes bij het oplossen van problemen. 
Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt doordat zelfmanagement de leerlingen 
het gevoel geeft controle te hebben over wat ze leren. Hun zelfvertrouwen 
wordt hierdoor vergroot. Zoals we al eerder opmerkten vormt een zeker gevoel 
van zelfvertrouwen de basis van het leren. Het is dan ook belangrijk dat 
scholen aan de leerlingen de mogelijkheid bieden ervaring op te doen met het 
managen van het eigen leergedrag. Bovendien wordt het leerkrachten mogelijk 
gemaakt meer tijd te besteden aan instructie, wanneer de leerlingen effectieve 
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klassenmanagers zijn (Smith, 1976; Kounin, 1970; vgl. Houtveen & Booij, 
1994). 
 
 
3.5.2 Instructieactiviteiten 
 
Er kunnen twee groepen instructieactiviteiten onderscheiden worden: het 
managen van de instructietijd en instructie kwaliteit, door het geven van 
expliciete of directe groepsinstructie. 
 
Instructietijd 
Leertijd en tijdmanagement zijn zowel op schoolniveau als op klasniveau 
belangrijk. De tijd die in de klassen voor taal en lezen gepland wordt, varieert 
rond de 7 uur per week (Van der Pluijm & Van Dongen, 1992; Van de Grift, 
1994; CEB, 1994; Sijtstra, 1997). De geplande tijd is uiteraard geen netto 
‘taalleestijd’. Er is tijdverlies door lesovergangen en door klassenmanagement 
en ordehandhaving (Wyne & Stuck, 1982). 
Onderwijsgevenden verschillen in de wijze waarop ze in de les met tijd 
omgaan. Uit diverse onderzoekingen wordt duidelijk dat gemiddeld ongeveer 
40% van de lestijd wordt besteed aan instructie, 45% aan zelfstandig werken 
en ongeveer 15% aan klassenmanagement (Van den Berg & Wolbert 1993; 
Houtveen 1994; Roelofs 1993; Houtveen, Booij, De Jong & Van de Grift 
1999; Inspectie van het Onderwijs 1993; Van Zoelen & Houtveen, 2000). 
 
Vooral zwakke en jonge leerlingen zouden gebaat zijn bij een uitbreiding van 
de instructietijd. In diverse onderzoekingen is immers gebleken, dat de 
hoeveelheid tijd die besteed wordt aan instructie een directe relatie vertoont 
met de leerprestaties (Rosenshine & Berliner, 1987; Weterings & Aarnoutse, 
1986; Van Batenburg, 1988; Aarnoutse & Weterings, 1991; Lundberg & 
Linnakylä, 1992). Er zijn echter ook grenzen aan deze uitbreiding. Een 
effectieve les duurt maximaal 40 á 45 minuten, inclusief de verwerking (Ellis 
& Worthington, 1994). 
 
Het gaat uiteraard niet alleen om de hoeveelheid leertijd. Ook een juiste balans 
tussen de onderdelen van een les is van belang. Wanneer het zelfstandig 
werken bijvoorbeeld te lang duurt, verliezen leerlingen hun betrokkenheid 
(Rosenshine & Berliner, 1978; Rosenshine, 1980). Tevens is het differentiëren 
van de leertijd tussen leerlingen van belang. Efficiënte onderwijsgevenden 
organiseren hun tijd zo, dat ze niet alleen voldoende tijd voor de totale groep 
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hebben (ongeveer 20 minuten), maar ook voor het werken met kleine groepjes 
of individuele leerlingen die extra instructie nodig hebben (10 á 15 minuten) 
(Borg, 1980; Kindsvatter, Wilen & Ishler, 1988). 
 
Verlengde instructie aan een subgroepje van zwakke lezers, geeft voor de 
risicoleerlingen al een aardige uitbreiding en intensivering van de instructietijd 
te zien. In veel gevallen zal dit niet voldoende zijn, om leerachterstanden te 
voorkomen. Daarom is het wenselijk om op het niveau van de school prioriteit 
aan taal en lezen te geven en de tijd die hiervoor beschikbaar is substantieel uit 
te breiden. Uiteraard heeft een dergelijke keuze altijd gevolgen voor de tijd die 
aan andere activiteiten besteed kan worden. 
 
Expliciete of directe instructie 
De effectiviteit van het onderwijs blijkt vooral afhankelijk te zijn van de 
kwaliteit van de instructie (Creemers, 1991, 1994). Met name instructie 
waarbij rekening gehouden wordt met hoe individuen leren, kan een bijdrage 
leveren aan de prestaties. 
Inzichten uit de informatieverwerking hebben gegevens opgeleverd over de 
werking van het geheugen. Bij het verwerken van informatie, maken mensen 
gebruik van een lange termijn geheugen en een werkgeheugen (Newell & 
Simon, 1972). Voor het verwerven (onthouden) van nieuwe informatie is het 
noodzakelijk dat de informatie aansluit bij reeds bestaande kennis, die 
opgeslagen is in het lange termijn geheugen (Ausubel, 1963). Daarvoor is het 
nodig, dat kennis uit het lange termijn geheugen wordt overgebracht naar het 
werkgeheugen. Dit verloopt eenvoudiger, wanneer de kennis binnen het lange 
termijn geheugen goed is gestructureerd, in de vorm van centrale ideeën 
(sleutelbegrippen en relaties), modellen of schema’s waarvan de begrippen in 
een bepaalde hiërarchische relatie tot elkaar staan. In het werkgeheugen vindt 
de bewuste informatieverwerking plaats, om transfer mogelijk te maken van 
het werkgeheugen (dat een zeer beperkte capaciteit heeft) naar het lange 
termijn geheugen. Leren is met andere woorden het resultaat van actieve 
verwerking van informatie. Typerend voor zwakke leerlingen is dat zij 1. vaak 
niet beschikken over de noodzakelijke voorkennis waar nieuwe kennis bij aan 
zou kunnen sluiten en 2. vaak niet in staat zijn zelfstandig nieuwe informatie 
in verband te brengen met wat ze al weten, waardoor de nieuwe informatie niet 
of slechts gebrekkig onthouden kan worden. 
Diverse auteurs hebben op basis van deze inzichten aanwijzingen 
geformuleerd voor het onderwijzen van vooral zwakke leerlingen (Ausubel, 
1963; Rosenshine & Stevens, 1986; Anderson, 1989). Kort samengevat komen 
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die erop neer, dat veel aandacht besteed moet worden aan de beginfase van de 
lessen en aan de wijze waarop informatie wordt overgedragen. Aan het begin 
van de les kan het begrip van de leerlingen worden bevorderd indien 
leerkrachten de noodzakelijke voorkennis activeren of als die niet aanwezig is, 
onderwijzen voordat de kinderen beginnen met lezen. Ook kan de leerkracht 
kernbegrippen noemen die dienen als kapstok voor de structurering van 
informatie die in de les wordt behandeld. Na de voorbereiding van de les 
wordt nieuwe informatie overgedragen, waarbij het van belang is, dat de 
doelen van de les duidelijk zijn, dat er een stapsgewijze opbouw in de les zit, 
dat er door de leerkracht verbanden gelegd worden (oorzaak, gevolg, middel, 
doel van een gebeurtenis of idee) en dat er concrete voorbeelden gegeven 
worden. Vooral tijdens lange presentaties is het belangrijk dat de leerkracht zo 
nu en dan aangeeft wat kernpunten zijn en wanneer er een overgang 
plaatsvindt, zodat de structurering van de leerstof voor de leerlingen 
vereenvoudigd wordt. Tenslotte is het heel belangrijk dat de leerkracht 
controleert of de nieuwe leerstof begrepen wordt. 
 
In het bovenstaande is aangegeven dat ook tijdens de instructie aan de gehele 
groep de leerkracht al rekening kan houden met verschillen tussen kinderen in 
informatieverwerking en op die verschillen inspelen. 
Het is de vraag met welk instructiemodel dit het best gerealiseerd kan worden. 
In de literatuur valt een opeenvolging van instructiebenaderingen waar te 
nemen, die heen en weer slingeren tussen vrijwel uitsluitend 
leerkrachtgeoriënteerde benaderingen naar benaderingen die voornamelijk 
kind-georiënteerd zijn (Kameenui & Carnine, 1998). 
Uit onderzoek wordt veel ondersteuning gevonden voor een integratie van 
beide benaderingen (Dixon, Carnine & Kameenui, 1992; Ellis & Worthington, 
1994; Pearson,1996; Kameenui, Simmons, Baker, Chard, Dickson, Gunn, Lin, 
Smith & Sprick, 1998,  Kameenui & Carnine, 1998; Rosenshine & Meister, 
1997). 
 
Het model voor directe of expliciete instructie is de laatste 15 jaar geëvolueerd 
tot een model waarin een synthese tot stand gebracht wordt tussen beide 
benaderingen (Pearson & Gallagher, 1983; Lohman, 1985; Pearson & 
Fielding, 1991;  Veenman, 1992; Rosenshine & Meister, 1997). In het begin 
van de les demonstreert en modelleert de leerkracht de gewenste toepassing 
van de nieuwe kennis of vaardigheid. Op dat moment draagt de leerkracht de 
meeste verantwoordelijkheid (leerkrachtsturing). Op het moment dat de 
leerling de nieuwe kennis of vaardigheid aan het oefenen of toepassen is, 
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draagt de leerling de meeste verantwoordelijkheid (leerling-sturing). Tussen 
deze twee uitersten ligt de fase van de begeleide (in)oefening. In deze fase 
neemt de verantwoordelijkheid van de leerkracht langzaam af en neemt de 
verantwoordelijkheid van de leerling langzaam toe. Uiteindelijk dienen 
leerlingen zover gebracht te worden dat zij zelf de verantwoordelijkheid 
kunnen dragen voor de succesvolle uitvoering van de leertaken. Voordat dit 
mogelijk is, hebben ze echter behoefte aan hulp en ondersteuning van de 
leerkracht. 
Terzijde zij opgemerkt, dat men in de Nederlandse context veelal vasthoudt 
aan het begrip directe instructie. De reden hiervoor is herkenbaarheid: de 
modernere methoden voor aanvankelijk en begrijpend lezen hanteren deze 
naam. 
 
Met name door Kameenui en Carnine (1998) is binnen deze traditie de inhoud 
van het curriculum voor lezen opnieuw doordacht. Tevens pleiten zij voor 
aandacht voor de basisvaardigheden, juist om toe te komen aan ‘higher-order 
thinking’. Op basis van een uitgebreide review van de onderzoeksliteratuur 
formuleren zij een aantal kenmerken waaraan instructie en inhoud van het 
onderwijs moeten voldoen, willen er resultaten bij alle kinderen geboekt 
worden. 
In het onderstaande bespreken we kort een aantal van deze kenmerken (zie ook 
Houtveen & Reezigt, 2000a). 
 
• Big ideas. Concentreer in aanbod en instructie op de kernconcepten (big 

ideas) van een vakgebied. Kernconcepten zijn de achterliggende 
principes van een vak, ofwel de belangrijkste aspecten ervan.  Door het 
aanbod terug te brengen tot de kernconcepten, wordt enerzijds de 
hoeveelheid stof die geleerd en toegepast moet worden gereduceerd, 
terwijl tegelijkertijd het begrip vergroot wordt. Hierdoor wordt de kans 
op transfer van kennis groter; 

• Expliciteer effectieve probleemoplossingsstrategieën. Een strategie 
wordt gedefinieerd als een georganiseerde set van acties voor het 
uitvoeren van een taak of activiteit. Een strategie moet voldoende breed, 
maar niet te smal of prescriptief zijn. Een voorbeeld van een strategie 
voor het begrijpen van (voorgelezen) verhalen is het achterhalen van de 
betekenis van een onbekend woord door uit te gaan van de context 
waarin het woord gebruikt wordt. Strategieën voor begrijpend luisteren 
minimaliseren de instructietijd en optimaliseren de mogelijkheden voor 
zelfstandig leren; 
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• Geef tijdelijke steun: scaffolding Het derde kenmerk betreft scaffolded 
instructie. Er wordt steun geboden om dát met succes te realiseren, 
hetgeen het kind zonder ondersteuning niet kan. De steun wordt 
geleidelijk verminderd, totdat het kind de opgave op eigen kracht tot een 
goed einde weet te brengen; 

• Integreer strategieën en kennis. Integratie van strategieën en kennis is 
geen doel op zichzelf, maar een middel om een meer complexe 
kennisstructuur op te bouwen. Het gaat om het combineren van 
essentiële informatie zodanig, dat nieuwe en meer complexe kennis 
ontstaat; 

• Geef achtergrondinformatie Begrip (van een tekst) komt sneller tot 
stand wanneer een individu over achtergrondkennis beschikt (al iets van 
de achtergrond weet); 

• Herhaal Het herhalen van de leerstof kan van belang zijn om zaken te 
onthouden of te automatiseren. In het bijzonder bij leerlingen met 
leerproblemen moet deze herhaling gespreid worden over een langere 
tijdsperiode en voldoende mogelijkheden bieden om indien nodig eerder 
aangeboden vaardigheden en strategieën opnieuw te oefenen. Hoewel 
dit ogenschijnlijk veel instructietijd  kost, is het efficiënter omdat 
extensieve reteaching voorkomen wordt. Nieuw aangeboden 
vaardigheden en strategieën voor het verbeteren van begrijpend 
luisteren, lezen en schrijven vereisen een strakke cyclus met talrijke 
mogelijkheden voor leerlingen om vaardigheden en strategieën te 
oefenen en toe te passen. 

 
Op basis van deze kenmerken zijn door Kameenui en Carnine (1998) een 
aantal consequenties geformuleerd voor het onderwijsaanbod en 
instructiegedrag:  
• Directe Instructie is gericht op cognitief leren: het leren van kennis in de 

vorm van concepten (wat), proposities (waarom), strategieën (hoe) en 
bewerkingen (toepassen); 

• Planning en lesvoorbereiding vereisen analyse van de instructieve 
communicatie tussen leerkracht en leerling. De communicatie moet 
foutloos zijn en logisch zo helder dat leerlingen concepten, proposities 
en strategieën correct begrijpen en toepassen. Bij de eerste instructie aan 
het begin van de les moet zoveel mogelijk voorkomen worden dat bij 
leerlingen foute begrippen ontstaan of fouten in het toepassen van een 
strategie; 
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• Instructie is gericht op het beter beheersen en generaliseren van 
concepten, strategieën en toepassingen; 

• Concepten en strategieën worden in samenhang aangeleerd en niet 
geïsoleerd onderwezen. Instructie gaat uit van een strategische integratie 
van onderwerpen. Zo worden lees- en schrijfactiviteiten expliciet aan 
elkaar gekoppeld; 

• Lessen worden logisch zo opgezet dat leerlingen eerst datgene leren wat 
ze later nodig hebben voor het begrijpen van ingewikkelder concepten; 

• Lessen zijn zo uitgewerkt dat leerkrachten weten wat te zeggen om een 
foutloze communicatie te realiseren en wat te vragen om na te gaan of 
leerlingen het begrijpen; 

• Lessen worden gevolgd door zelfstandig werken in kleine groepen voor 
het oefenen en generaliseren van vaardigheden naar nieuwe materialen 
(bijv. na het voorlezen zelf verhalen schrijven); 

 
De instructieactiviteiten van leerkrachten moeten derhalve gericht zijn op het 
realiseren van heldere leerdoelen die deel uitmaken van een goed 
samengesteld curriculum over de jaren heen.  
De instructie verandert binnen elke les geleidelijk van leerkrachtgestuurd in 
meer leerlinggestuurd. De leerkracht verschuift de verantwoordelijkheid voor 
het leren steeds meer naar de leerlingen. Dat wordt ‘mediated scaffolding’ 
genoemd. Tijdens de fasen van begeleide inoefening en ‘scaffolding’ is de 
instructie minder direct dan in de beginfase. Directe of expliciete Instructie 
bevordert zo de zelfstandigheid van leerlingen (Ellis en Worthington, 1994; 
Pressley, 1998, Snow, Burns & Griffin, 1998; Braunger & Lewis, 1997, 
Adams, 1998). 
 
Het resultaat van instructie in elke les moet zijn dat iedere leerling in de groep 
de behandelde leerstof beheerst en dat vlot en zelfstandig zonder fouten kan 
demonstreren.  
 
Zoals in het bovenstaande ook al aangegeven, is het voor de effectiviteit van 
het expliciete of directe instructiemodel essentieel, dat het model interactief  
ingevuld wordt. De volgende interactieve instructieprincipes dienen bij het 
werken met het model te worden toegepast: 
• leren steunt op goede interpersoonlijke relaties tussen leerkracht en 

leerling; 
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• leerkrachten moeten gericht zijn op het geven van feedback aan 
leerlingen; 

• tijdens het lesgeven en leren dient het begrijpen waar het om gaat 
centraal te staan; 

• tijdens het lesgeven en leren dient nadruk te liggen op respect, 
uitleggen, hardop denken, voordoen en participeren. Met name de eigen 
bijdrage van de leerling moet positief gewaardeerd worden en er moet 
bij de sterke kanten van de leerlingen worden aangesloten; 

• het lesgeven is procesgericht, waarbij de kwaliteit van lesgeven en leren 
even belangrijk is als de doelen die bereikt moeten worden; 

• er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de intrinsieke motivatie 
van de leerlingen door aan te sluiten bij de ervaringen van de kinderen; 

• de leerkracht probeert het falen van de leerlingen te voorkomen door het 
scheppen van een goede leeromgeving (zie Vernooy, 1999b). 

 
Hoe belangrijk de instructie aan de gehele groep ook is, de noodzaak om te 
differentiëren tussen leerlingen blijft uiteraard overeind. Dit kan gerealiseerd 
worden door groepsinstructie, subgroepinstructie en individuele instructie af te 
wissel en en toe te passen naar gelang de behoeften aan instructie van de 
leerlingen. Binnen het directe instructiemodel is dit eenvoudig te realiseren. 
Ook dit kenmerk van het model draagt bij aan de effectiviteit ervan.  
 
 
3.5.3 Remediërende activiteiten 
 
Bij de remediërende activiteiten gaat het om het regelmatig toetsen van de 
vorderingen van de leerlingen en het treffen van maatregelen voor leerlingen 
die achterop dreigen te raken door het bieden van extra leer- en instructietijd. 
Deze extra tijd wordt in eerste instantie gerealiseerd binnen de groep door de 
groepsleerkracht. De leerkracht intervenieert zo vroeg mogelijk, met als doel 
ervoor te zorgen dat de leerling het onderwijs in de groep weer met succes kan 
volgen. Mocht de inzet van de leerkracht  niet afdoende zijn kan een remedial 
teacher ingeschakeld worden. Daarbij is het van groot belang dat tijdens de 
remedial teaching van dezelfde materialen en dezelfde aanpak gebruik 
gemaakt wordt als binnen de reguliere lessen. Dit om cognitieve verwarring en 
dubbel leren van de leerlingen te voorkomen. Bovendien is het een bekend 
gegeven dat het gaan werken met afzonderlijke leerlijnen voor zwakke 
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leerlingen er veelal toe leidt, dat aansluiting met de groep er niet meer van 
komt. 
 
Om het bijstellen van aanbod en instructie naar aanleiding van de 
toetsresultaten systematisch uit te kunnen voeren hebben Kool en Van der Leij 
(1985) het zogenoemde ‘Model voor Planmatig Werken’ ontwikkeld. Binnen 
dit model worden vijf fasen onderscheiden. In de eerste fase gaat het om het 
signaleren van eventuele problemen bij de leerlingen (toetsen afnemen). In de 
tweede en derde fase gaat het om het analyseren van de eventuele problemen 
(risicoleerlingen selecteren) en voorbereiden van de oplossingen ervan 
(risicoleerlingen en het eigen gegeven onderwijs nader diagnostiseren). In de 
vierde en vijfde fase worden de gekozen oplossingen toegepast (het opstellen 
en uitvoeren van groepsplannen en individuele handelingsplannen) en 
geëvalueerd. 
De (extra) activiteiten worden vastgelegd in een planningsdocument. Voor 
zowel het school-, groeps- en leerlingniveau moeten documenten beschikbaar 
zijn. In deze planningsdocumenten wordt onder meer opgenomen welke 
activiteiten plaatsvinden, hoe ze georganiseerd worden en wanneer de 
activiteiten geëvalueerd worden. De in de planningsdocumenten vastgelegde 
activiteiten dienen een beperkte periode te omvatten, waarna naar aanleiding 
van nieuwe toetsafname opnieuw activiteiten worden vastgelegd. Planmatig 
werken heeft met andere woorden een cyclisch karakter. 
 
Het moge duidelijk zijn, dat adaptief onderwijs in het algemeen en planmatig 
werken in het bijzonder een grondige vakinhoudelijke kennis van de 
leerkrachten noodzakelijk maakt (Houtveen 1994; 1997b).  
 
 
3.5.4 Integrale leerlingenzorg op schoolniveau 
 
Al eerder merkten we op, dat het onderwijs pas effectief is, wanneer er sprake 
is van een samenhangend geheel aan maatregelen op school- en klasniveau. 
Met name de schoolleiding dient te stimuleren, dat er door het team afspraken 
gemaakt worden over de condities die vervuld moeten worden om effectief 
onderwijs te kunnen geven. We onderscheiden een zestal condities. 
De eerste conditie is een goed pedagogisch schoolklimaat. Een belangrijk 
aspect daarvan is, dat leerkrachten hoge verwachtingen hebben over de 
effecten van hun onderwijs, waarbij men ervan uitgaat, dat alle kinderen de 
basisvaardigheden kunnen leren (met uitzondering van een zeer klein 
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percentage dat te grote fysieke tekortkomingen heeft). Een ander aspect 
daarvan is de bereidheid om te werken aan verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs (professionele cultuur). De tweede conditie is het maken van 
keuzes. Kunnen lezen wordt algemeen gezien als de bouwsteen voor het 
kunnen volgen van de rest van het onderwijs. Met name op scholen met veel 
kinderen uit achterstandssituaties vraagt adaptief onderwijs derhalve om het 
geven van prioriteit aan taal en lezen door uitbreiden van de instructietijd 
voor lezen in de onderbouw. Een dergelijke keuze overstijgt uiteraard het 
niveau van de afzonderlijke groepen en zal door de school als geheel gedragen 
moeten worden aangezien dit gevolgen kan hebben voor de andere vakken. De 
derde conditie is, dat de instructie plaats dient te vinden op basis van een goed 
samengesteld curriculum. Met name doelen, tijdsbesteding en planning zijn 
daarbij belangrijke aspecten, evenals een doorgaande leerlijn. Ook vraagt 
effectief onderwijs het vroeg starten met de voorbereidingen voor technisch 
lezen aan vier- en vijfjarigen. De keuze van een goed curriculum en het 
inplannen van het aanbod dient een teamaangelegenheid te zijn. De vierde 
conditie betreft het stellen van operationele doelen. Het is in het belang van 
risicoleerlingen dat scholen toetsbare streefdoelen stellen die de kinderen op 
het eind van de basisschool moeten beheersen. Hierover dienen op 
schoolniveau afspraken gemaakt te worden. 
Vervolgens zullen teams die hun onderwijs effectief willen vormgeven 
voortdurend moeten nagaan of ze de gestelde doelen ook realiseren. Het 
leerproces van de leerlingen moet dan ook nauwgezet gevolgd worden. 
Toetsresultaten vormen de informatie op basis waarvan bijvoorbeeld tijdens de 
groepsbesprekingen afspraken worden gemaakt over het aanbod en de leer- en 
instructietijd die elk van de leerlingen nodig heeft. Het continue bewaken van 
het afstemmen van aanbod en instructie op basis van de vastgestelde 
vorderingen van de leerlingen, met het oog op het realiseren van de 
leerdoelen, is de vijfde conditie die op schoolniveau gerealiseerd moet zijn.  
Sommige kinderen hebben meer en intensievere instructie nodig om hun 
leerproces te versnellen en de leerdoelen te realiseren. Het structureel 
uitbreiden van de tijd die op school besteed wordt aan lezen, het bieden van 
expliciete groepsinstructie en het structureel verlengen van de groepsinstructie 
zal voor de meeste kinderen voldoende zijn. Waar dit niet het geval is, zal 
extra individuele ondersteuning noodzakelijk zijn. Het bieden van een 
continuüm van zorg, vastgelegd in een heldere zorgstructuur vormt derhalve 
de zesde conditie.  
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3.6 Het BOV-project en de principes voor adaptief onderwijs 
 
In het BOV-project zijn de hierboven genoemde kernthema’s en de daaraan 
verbonden principes voor adaptief onderwijs herkenbaar. Tevens zijn in het 
BOV-project de doelen op leerkracht- en schoolniveau geformuleerd in 
overeenstemming met bovenstaande uitwerking van adaptief onderwijs en 
integrale leerlingenzorg. In het tweede deel van dit rapport wordt de opzet van 
het project uitvoerig beschreven. Op deze plaats wordt kort aangegeven hoe de 
principes voor succesvol adaptief onderwijs in het project verwerkt zijn. 
 
De opzet van het BOV-project als geheel is gebaseerd op principe 1 waarin 
gesteld wordt, dat het mogelijk moet zijn om (bijna) alle leerlingen te leren 
lezen. Dit optimisme blijkt mede uit een van de motto’s die het project 
hanteert: ‘Kinderen leesproblemen laten krijgen die mogelijkerwijs voorkomen 
hadden kunnen worden is inhumaan’(Slavin, 1996). Uit dit motto klinkt heel 
duidelijk het besef dat als de leerlingen van de aan het project deelnemende 
scholen niet leren lezen, het in bijna alle gevallen schort aan het gegeven 
onderwijs en niet aan de kinderen.  Het is nodig voor het zelfvertrouwen en de 
schoolloopbaan van kinderen, dat ze vooral in het begin van hun 
schoolloopbaan succeservaringen opdoen. Aangezien lezen de basis van de 
verdere schoolloopbaan vormt, geldt dit pedagogische uitgangspunt met name 
voor het leren lezen in groep 3. Teleurstellende ervaringen met het leren lezen 
tasten niet alleen het zelfvertrouwen aan, maar hebben ook een negatieve 
invloed op de verdere verwachtingen die het kind van de school heeft. Een 
kind dat met lezen niet mee kan komen, dreigt al snel in een negatieve spiraal 
terecht te komen. Bovendien blijken kinderen na hun negende jaar nauwelijks 
nog in staat vlot technisch te leren lezen. Het project is dan ook expliciet 
gericht op het minimaliseren van de leesuitval in de groepen 3 en 4 van het 
basisonderwijs. In het BOV-project wordt benadrukt, dat goed leren lezen de 
hoogste prioriteit in de basisschool dient te hebben. 
Tevens is het project gebouwd op het inzicht, dat risicoleerlingen geen andere 
aanpak nodig hebben dan gemiddelde leerlingen, maar dat deze groep 
kinderen meer tijd nodig heeft. Voor deze leerlingen is dan ook intensivering 
van de instructie nodig, evenals uitbreiding van de instructietijd. In het BOV-
project wordt dit gerealiseerd, door structureel na elke groepsinstructie de 
instructie voor het groepje zwakke leerlingen te verlengen. Tevens wordt voor 
deze kinderen 60 minuten per week extra instructie- en leertijd ingebouwd. 
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De heterogene jaargroep wordt in het project als basis genomen, waarbinnen 
tijdens de leesinstructie doelgericht toegewerkt wordt naar het behalen van 
minimumdoelen voor alle leerlingen. Dit is de verantwoordelijkheid van de 
groepsleerkracht. Hiermee zijn de principes 2, 3,4 en 5 heel kort verwoord. In 
het project zijn de minimumdoelen gesteld op het niveau van AVI-2 voor alle 
kinderen van groep 3 en niveau AVI-5 voor eind groep 4. Deze doelen zijn op 
dit niveau gesteld vanuit de gedachte dat het noodzakelijk is dat kinderen vóór 
hun negende levensjaar vlot kunnen lezen, aangezien het proces van leren 
lezen daarna uiterst moeizaam verloopt en bovendien in het onderwijs een vlot 
leestempo vanaf dat moment verondersteld wordt.  Het ontstaan van een 
negatieve spiraal van falen, demotivatie en gedragsproblemen en opnieuw 
falen lijkt alleen te voorkomen c.q. te doorbreken, wanneer deze doelen 
gerealiseerd worden. Om deze reden wordt in het project de leerstof voor elk 
jaar ingepland, zodat zichtbaar wordt of de leerstof ‘past’ binnen het 
schooljaar. Hierdoor wordt  voorkomen dat de methode niet uitgemaakt wordt, 
hetgeen met name voor de zwakkere leerlingen de aansluiting met de leerstof 
van het volgend jaar sterk bemoeilijkt. 
 
Om de gestelde doelen te bereiken wordt op de eerste plaats een kwalitatief 
goede groepsinstructie en een kwalitatief goed curriculum (principe 6) als 
middel ingezet. Zo is er in het project voor gekozen, dat alleen die scholen aan 
het project kunnen deelnemen, die in groep 3 over een methode voor 
aanvankelijk lezen beschikken die gebaseerd is op het directe instructie model 
en het werken met heterogene groepen. Voor groep 4 werd aan de school als 
voorwaarde gesteld, dat zij een programma voor voortgezet technisch lezen 
hanteren voor de groep als geheel. Tevens wordt er in het project sterk de 
nadruk op gelegd dat juist voor zwakke kinderen in de diverse 
instructiesituaties zoveel mogelijk gebruik gemaakt moet worden van dezelfde 
materialen en dezelfde aanpak (principe 7). 
 
Tenslotte zien we in het BOV-project een inbedding van het project in de 
school als geheel als principe terug (principe 8). Het project mag geen los zand 
in de school zijn, maar moet een plaats hebben in zowel de lees/taallijn van de 
school, als in de differentiatielijn. Besluiten over uitbreiding van leertijd voor 
zwakke leerlingen bij lezen en om te beginnen al het geven van prioriteit aan 
taal/lezen, zijn zaken die groepsoverstijgend zijn en op schoolniveau besloten 
en georganiseerd moeten worden. Ook moet het project een plaats krijgen 
binnen de zorgstructuur van de school, zodat duidelijk is welke zorg de 
leerkracht zelf binnen de groep biedt en wanneer, welke anderen ingeschakeld 
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worden, mocht dit blijkens de toetsresultaten niet afdoende soelaas bieden. 
Binnen het project zijn daarom niet alleen doelen op leerkracht-en 
leerlingniveau geformuleerd, maar tevens op schoolniveau. Ook is de 
begeleiding gericht op beide niveaus. 
 
In principe 8 is tevens aangegeven, dat er op schoolniveau een visie 
ontwikkeld moet worden ten aanzien van hoe om te gaan met verschillen 
tussen leerlingen. Dit zal vertaald moeten worden in beleid en vervolgens dient 
de gekozen aanpak bewaakt en aangestuurd te worden. Dit is noodzakelijk, 
willen de verworvenheden van een impuls als het BOV-project na afloop van 
de periode van externe ondersteuning, niet snel weer verdwijnen. De rol van 
de schoolleiding is daarbij erg belangrijk. Daarmee is aangegeven dat adaptief 
onderwijs niet goed van de grond zal komen, wanneer niet tevens een aantal 
voorwaarden ten aanzien van de schoolorganisatie en de mate van 
schoolontwikkeling vervuld is. Met principe 8 wordt met andere woorden de 
noodzaak aangegeven van het met elkaar in verband brengen van kennis over 
het leren en onderwijzen van risicoleerlingen en kennis over het tot stand 
komen van onderwijsvernieuwing. Deze link wordt ook in het BOV-project 
gelegd. Het BOV-project is opgezet als een schoolontwikkelingsproject, 
waarin beoogd wordt in een periode van drie jaar het omgaan met verschillen 
op de deelnemende scholen systematisch te verbeteren. Dit gebeurt door op 
een planmatige wijze aan de vernieuwing te werken en alle betrokkenen in de 
school op de werkvloer te coachen in de uitvoering van het project. Tegen 
deze achtergrond wordt in het volgende hoofdstuk een schets gegeven van 
recente inzichten over onderwijsvernieuwing. Tevens wordt aangegeven in 
welke mate deze inzichten in het BOV-project zijn verwerkt. 
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Hoofdstuk 4 
 
EEN AANPAK VOOR RISICOLEZERS VRAAGT OM 
SYSTEMATISCH VERNIEUWEN EN PROFESSIONALISERING 
 
 
4.1 Inleiding 
 
Zoals we in de voorafgaande hoofdstukken hebben laten zien, is er sprake van 
nieuw optimisme als het gaat om het aanpakken van risicolezers. Bijna alle 
kinderen kunnen leren lezen, mits ze daar voldoende tijd voor krijgen en het 
leerproces ondersteund wordt door expliciete instructie die gebaseerd is op de 
met behulp van toetsen vastgestelde behoefte aan instructie. De instructie dient 
waar mogelijk gericht te zijn op het voorkomen van problemen en het behalen 
van minimumdoelen voor alle leerlingen. Waar dat niet lukt dient zo snel 
mogelijk ingegrepen te worden. Preventie en vroegtijdig interveniëren vormen 
de primaire context om uitval van leerlingen bij lezen zo veel mogelijk te 
voorkomen. De groepsleerkracht vormt de spil in de aanpak van risicolezers. 
Preventie en vroegtijdig interveniëren moeten echter ook in de school 
verankerd zijn, aangezien een aantal te nemen maatregelen het groepsniveau 
overstijgt evenals de mogelijkheden die de leerkracht kan bieden. De 
schoolleiding en het team als geheel zijn betrokken bij het vormgeven van 
onderwijs dat gericht is op het behalen van tenminste de minimumdoelen bij 
(bijna) alle leerlingen. Een succesvolle aanpak van risicoleerlingen omhelst al 
met al een complex geheel van factoren, waarvan de onderdelen in elkaar 
grijpen en waarvan alleen in samenhang effect verwacht wordt. 
 
Het op een school invoeren van effectief leesonderwijs vraagt daarom naast 
kennis over hoe kinderen leren lezen en kennis over adaptief onderwijs en 
integrale leerlingenzorg, om kennis over onderwijsverandering. Daarbij gaat 
het zowel om kennis over hoe de school als organisatie moet functioneren om 
complexe veranderingen te faciliteren, als om kennis over welke professionele 
capaciteiten van schoolleiding en leerkrachten nodig zijn bij het invoeren van 
veranderingen, als om kennis over innovatiestrategieën. 
In het voorliggende hoofdstuk wordt beknopt ingegaan op wat hierover uit de 
innovatieliteratuur bekend is. Paragraaf 4.2  handelt over welke capaciteiten 
van de organisatie, de schoolleiding en de leerkrachten  worden gevraagd om 
een complexe vernieuwing als (voor bijna alle leerlingen) effectief 
leesonderwijs te realiseren. Vervolgens besteden we aandacht aan wat uit de 
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innovatietheorie bekend is over welke innovatiestrategieën behulpzaam zijn bij 
het vormgeven van onderwijsverandering (4.3). In paragraaf 4.4. laten we zien 
in hoeverre in het BOV-project met deze inzichten rekening is gehouden.  
 
 
4.2 Systematisch vernieuwen en permanente professionele ontwikkeling 
 
In de literatuur over onderwijsinnovatie is sprake van een veelheid aan 
theorievorming over hoe vernieuwingen tot stand komen. Op deze plaats 
besteden we aandacht aan twee benaderingen, die deels overlappen en deels 
complementair aan elkaar zijn. In de eerste benadering staat systematische 
verbetering van het onderwijs (schoolimprovement) centraal, gericht op het 
vergroten van de veranderingscapaciteit van de school en op het verbeteren 
van de leerlingresultaten. De tweede benadering benadert vernieuwing vanuit 
de school als een permanente leergemeenschap. In beide benaderingen wordt 
overigens een afzonderlijke rol aan de schoolleiding toebedacht. 
 
 
4.2.1 Schoolverbetering 
 
In deze benadering staan de volgende uitgangspunten centraal: 
• De school is het centrum van verandering. Dit betekent dat bij het 

invoeren van vernieuwingen die van buitenaf komen, er rekening 
gehouden moet worden met de situatie op individuele scholen, in plaats 
van ervan uit te gaan, dat alle scholen hetzelfde zijn; 

• De school is de eenheid van verandering. Dit betekent dat de school als 
geheel het uitgangspunt en het aangrijpingspunt voor elke poging tot 
onderwijsverbetering is en niet een individuele leerkracht binnen de 
school; 

• De ‘interne condities’ van de school als geheel vormen het centrale 
aandachtspunt voor verandering. Dit betekent dat bij schoolverbetering 
er tegelijkertijd gewerkt wordt aan het uitvoeren van vernieuwing van 
de activiteiten die met onderwijzen en leren te maken hebben, en aan de 
door de school gevolgde procedures, rolverdelingen en het gebruik van 
materialen en middelen die het proces van leren en onderwijzen 
ondersteunen; 
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• Veranderen vergt een systematische benadering. Schoolverbetering is 
een zorgvuldig gepland en uitgevoerd proces dat een aantal jaren in 
beslag neemt; 

• Schoolverbetering is doelgericht. Het uiteindelijke doel is het bereiken 
van goede leerling resultaten. Ook dient er bij schoolverbetering 
aandacht te zijn voor de meer algemene ontwikkelingsbehoeften van 
leerlingen, de professionele ontwikkelingsbehoeften van leerkrachten en 
de behoeften van haar directe omgeving; 

• Schoolverbetering vergt een goede infrastructuur.  De infrastructuur is 
nodig om de veranderingen te institutionaliseren en te borgen (Fullan, 
1991;1994; 1999; Hopkins, 1987; 1990;2001; Teddlie & Reynolds, 
2000; Van Velzen e.a., 1985). 

 
Op basis van deze uitgangspunten wordt schoolontwikkeling veelal 
gedefinieerd als een benadering van onderwijsverandering, waarin op 
systematische wijze geprobeerd wordt, zowel de leerling resultaten te 
verbeteren, als het vermogen van scholen te versterken om veranderingen te 
hanteren. Dat wil zeggen het plannen, uitvoeren, begeleiden en borgen van 
veranderingen. 
 
Door diverse auteurs is nader geanalyseerd op welke terreinen het vermogen 
van scholen om te plannen, uit te voeren, te begeleiden en te borgen tot 
uitdrukking komt (Fullan, 1999; Hopkins, West, Ainscow, Harris & Beresford, 
1997; Sleegers, 1991; Van Zoelen, Van Aert & Houtveen, 1996). 
Samenvattend vooronderstelt schoolverbetering met name: capaciteiten van de 
schoolleiding; een goede communicatie en duidelijke procedures voor 
besluitvorming; een planmatige aanpak, waarin het proces van 
schoolontwikkeling in een tijdlijn wordt gezet en waarin (tussentijds) evaluatie 
van het proces plaatsvindt, coördinatie binnen de schoolorganisatie en borging 
van de vernieuwingen. 
Schoolverbetering vindt uiteraard niet in het luchtledige plaats. De visie van de 
school, het schoolconcept geeft richting aan het ontwikkelingsproces. 
Vervolgens gaat het erom in de schoolorganisatie sleutels te introduceren om 
de uitgezette lijn te bewaken en meer zicht te krijgen op de kwaliteit van het 
gegeven onderwijs, door het evaluerend vermogen van de school te vergroten. 
In dit geheel speelt de schoolleider een belangrijke rol. Hij zal het beleid voor 
de school op de diverse onderdelen moeten uitstippelen en zal in het proces 
van schoolverbetering de rol van initiator en voortrekker, evenals 
procesbewaker op zich moeten nemen. 
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Bijzondere aandacht verdient ook de wijze waarop een goede coördinatie 
tussen de verbetering binnen de klassen (de primaire processen) en de 
verbetering op schoolniveau (de secundaire processen) tot stand gebracht 
wordt. Het is van belang dat schoolverbetering in de primaire en in de 
secundaire processen (in redelijke mate) gelijk oploopt. 
 
Deze hoofdelementen van schoolverbetering kunnen als volgt nader 
geconcretiseerd worden (zie Van Zoelen, Van Aert & Houtveen, 1996): 
Een visie geeft richting aan het uitvoeren van het beleid van de organisatie. 
Vanuit een visie worden de doelen bepaald die men wil bereiken en worden 
middelen en activiteiten gekozen die geschikt lijken om die doelen te bereiken. 
Hierbij is het van belang, dat alle betrokkenen die visie delen. Een 
gemeenschappelijke visie zorgt voor verbondenheid tussen de teamleden en de 
schoolorganisatie. Van groot belang daarbij is tevens, dat de visie niet van 
bovenaf aan de teamleden wordt opgelegd, maar dat deze groeit in de 
organisatie. 
Een volgend element van schoolverbetering betreft het feit dat rekening wordt 
gehouden met de tijd die de invoering van een vernieuwing en het bereiken 
van de doelen van die vernieuwing vergt. Dit kan door middel van het maken 
van meerjarenplannen. Hierin kan worden aangegeven welk einddoel men na 
afloop van een aantal jaren wil hebben bereikt en op welke manier. Daarbij 
kan worden aangegeven aan de hand van welke activiteiten men het einddoel 
wenst te bereiken, welke subdoelen men stelt en wanneer die tussentijds, op 
welke manier, worden geëvalueerd. Hierbij dient ruimte te zijn voor 
bijstellingen. 
 
Bovengenoemd element impliceert een volgend element, namelijk het hanteren 
van een projectmatige werkwijze. Hiermee wordt bedoeld, dat voor het 
uitvoeren van het beleid van de organisatie: 1. doelen worden geformuleerd; 2. 
een plan wordt ontwikkeld; 3. de vernieuwingen worden gecoördineerd en 
aangestuurd; 4. evaluatie wordt gepland. De schoolleiding heeft hierin een 
bijzondere rol. In het onderstaande lichtten we deze aspecten nader toe. 
 
Het stellen van doelen 
Het stellen van doelen geeft mede richting aan een effectieve uitvoering van 
het beleid van de organisatie. Van belang is dat deze doelen zodanig worden 
geformuleerd dat kan worden nagegaan of ze ook werkelijk zijn bereikt, met 
andere woorden het gaat om het stellen van operationele doelen.  
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Het ontwikkelen van een plan 
Een plan vormt de neerslag van de projectmatige werkwijze en vormt een 
houvast bij de uitvoering van het beleid. In het plan wordt in ieder geval 
aangegeven: welke (operationele) doelen men nastreeft; door middel van 
welke activiteiten men de doelen wil bereiken; op welke wijze en op welke 
tijdstippen wordt geëvalueerd. 
 
Het coördineren en aansturen van de vernieuwing 
Het geven van sturing is een zeer belangrijk element van schoolverbetering. 
De reden hiervoor is dat op scholen over het algemeen veel gebeurt, maar dat 
de uitvoering van de activiteiten vaak vrij ongericht plaatsvindt. Ook begint 
men vaak weer aan iets nieuws, zonder dat een eerder gestarte vernieuwing is 
afgemaakt. Binnen de school kan de schoolleider en/of de intern begeleider 
een belangrijke rol spelen bij de aansturing van een vernieuwing en het borgen 
van een vernieuwing. 
 
Het voeren van structureel overleg 
Het voeren van overleg en het regelmatig communiceren over de voortgang 
van de vernieuwing vormt een belangrijk aspect van planmatig werken. 
Immers mede door een goede overleg- en communicatiestructuur kan ervoor 
gezorgd worden dat de uitgezette lijn wordt bewaakt en de voortgang van het 
proces in de gaten gehouden kan worden. 
 
Het plannen van de evaluatie 
Door het systematisch plannen en uitvoeren van evaluatie kan worden 
nagegaan of de gestelde doelen zijn bereikt. Op basis van de resultaten van de 
evaluatie kan worden nagegaan of: men de juiste middelen (activiteiten) 
hanteert om de doelen te bereiken; de juiste doelen zijn gesteld (niet te hoog en 
niet te laag); de doelen zijn gehaald; de uitgezette lijn moet worden aangepast, 
welke nieuwe activiteiten moeten worden gepland en welke zaken om borging 
vragen. 
 
 
4.2.2 Professionele ontwikkeling 
 
Recent wordt in de innovatieliteratuur benadrukt, dat het voor het boeken van 
vooruitgang in scholen van groot belang is, dat scholen over een infrastructuur 
beschikken waarin het omgaan met veranderingen geïnstitutionaliseerd is 
(Fullan, 1999). Voor het tot stand brengen dan wel verbeteren van de 
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infrastructuur van een school moet volgens Fullan in ieder geval gewerkt 
worden aan de volgende elementen: 
• Het op schoolniveau ontwikkelen van een samenwerkingscultuur, 

waarin leerkrachten die in teams werken in hoge mate gewaardeerd 
worden; 

• Schoolleiding en leerkrachten moeten samenwerken om de 
leerlingresultaten te verbeteren, o.a. door na te gaan wat dit voor 
voortdurende verbeteringen vraagt en wat dit vraagt van de instructie; 

• Er moet geïnvesteerd worden in een systeem om de leerlingresultaten 
meetbaar te krijgen; 

• Professionele ontwikkeling van zowel leerkrachten als schoolleiding. 
Bij de leerkrachten heeft deze professionele ontwikkeling met name 
betrekking op het ingrijpend verbeteren van het lesgeven. Bij de 
schoolleider gaat het met name om het bevorderen van onderwijskundig 
leiderschap. 

 
Uit Angelsaksisch, maar ook uit Nederlands onderzoek komen positieve 
verbanden naar voren tussen onderwijskundig leiderschapsgedragingen van 
schoolleiders en consensus tussen leraren, professionele betrokkenheid van 
leerkrachten en innovatiebereidheid (zie bijvoorbeeld: Van de Grift & 
Houtveen, 1999; Houtveen, Haalboom, Van de Grift & Lagerweij, 1999). 
 
Ook vanuit andere invalshoeken wordt aandacht gevraagd voor de 
ontwikkeling van leraar en school in het kader van onderwijsverandering. 
Eén van deze invalshoeken is het onderzoek naar ‘teachers professional 
communities’, oftewel ‘professionele leergemeenschappen’. Een professionele 
gemeenschap kan omschreven worden als een gemeenschap van schoolleiding 
en leerkrachten die samen leren over de onderwijspraktijk, met de expliciete 
bedoeling deze te verbeteren. Het leren van leerlingen staat centraal. Om dit 
leren voortdurend te verbeteren onderzoeken schoolleiding en leerkrachten het 
eigen handelen. In professionele leergemeenschappen ontwikkelen leraren via 
collectieve leerprocessen hun kennisbasis en competenties en werken ze 
tegelijkertijd aan een ondersteunende cultuur voor onderwijsvernieuwing. 
Doormee wordt de geïsoleerde positie waarin leerkrachten vaak werken 
doorbroken en kunnen ze nieuwe inzichten en vaardigheden  verwerven en 
toepassen.  Binnen een professionele leergemeenschap is met andere woorden 
sprake van permanente onderwijsvernieuwing en ontwikkeling van leraren 
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(Bryk, Camburn & Louis, 1999; Louis, Marks & Kruse, 1996; Verbiest & 
Vandenberghe, 2003). 
Mitchell en Sackney (2000) onderscheiden drie capaciteiten in een 
professionele leergemeenschap: de persoonlijke capaciteit, de interpersoonlijke 
capaciteit en de organisatorische capaciteit. Bij persoonlijke capaciteit wordt 
gedoeld op de mate waarin leerkrachten in staat zijn actief kennis te 
verwerven, deze te verbinden aan wat ze al weten en te verwerken in hun 
lespraktijk. Interpersoonlijke capaciteit heeft betrekking op de relaties tussen 
de leerkrachten (goed functionerende teams) en het bestaan van een klimaat 
binnen de school waarin gesproken wordt over en gereflecteerd op het 
lesgedrag. De organisatorische capaciteit betreft vooral het ontwikkelen van 
structuren waarbinnen professionele ontwikkeling mogelijk is en het 
doorbreken van de geïsoleerde positie waarin leerkrachten vaak werken. 
 
In de innovatieliteratuur wordt, getuige het bovenstaande, expliciet aandacht 
gevraagd voor het gegeven, dat niet alleen objectieve kenmerken van 
organisatieontwikkeling en/of van de vernieuwing zelf bepalend zijn voor het 
welslagen van vernieuwingen, maar ook de interpretaties die personen aan de 
aard van de vernieuwing en de mogelijke consequenties ervan voor zichzelf, 
de school of de kinderen geven (Van den Berg & Vandenberghe, 1995). 
Bepaalde reacties en problemen komen voort uit de betekenis die 
personen/leerkrachten geven aan een nieuwe situatie die bij een vernieuwing 
ontstaat. Het is belangrijk om die reacties en problemen te analyseren en te 
begrijpen. Vragen die leerkrachten (zich) stellen en zorgen die ze uitdrukken 
zijn immers geen toevallige verschijnselen, maar juist duidelijke signalen van 
bepaalde verwachtingen en ervaringen rond een vernieuwing. Het is daarom 
belangrijk om bij de implementatie van onderwijsvernieuwingen aandacht aan 
de persoonlijke betekenisverlening te besteden (Evans, 1999). Deze 
betekenisverlening, kan een belangrijke verklaring vormen voor tegenvallende 
implementatie van de gewenste vernieuwing in het leerkracht gedrag. Om 
weerstanden te voorkomen en implementatie te bevorderen dient men daarom 
bij de start van een vernieuwingsproces uit te gaan van de competentie, 
motivatie en betrokkenheid van leerkrachten en daar in de loop van het proces 
steeds rekening mee te houden. 
Tevens wordt vooral van de wijze waarop leerkrachten hun contacten met 
anderen in de school ervaren (relaties, mate van samenwerking) en de mate 
waarin leerkrachten het gevoel hebben door de schoolleiding te worden 
ondersteund en door de schoolleiding op waarde worden geschat 
(werkklimaat) een sterke doorwerking verwacht op de feitelijke implementatie 
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van vernieuwingen. In onderzoek is hier in beperkte mate ondersteuning voor 
gevonden (Van de Grift, 1994; Scheerens & Bosker, 1997). 
 
 
4.2.3 Een nieuwe definitie van schoolverbetering 
 
Competenties van individuen en de veranderingscapaciteiten van de school 
zijn complementair aan elkaar en beïnvloeden elkaar sterk (Leithwood & 
Louis, 1999). 
Wij zouden op deze plaats willen benadrukken, dat het van groot belang is, dat 
professionele ontwikkeling steeds geïntegreerd met schoolverbetering plaats 
vindt. Dat wil zeggen dat de professionele ontwikkeling onderdeel dient te zijn 
van het systematische veranderingsproces dat gericht is op het verbeteren van 
het leren van leerlingen en op de leerproblemen die leerlingen ervaren. Als die 
doelgerichtheid niet aanwezig is, is het niet vanzelfsprekend dat er 
vernieuwing in de gewenste richting plaatsvindt.  
 
Schoolverbetering  zouden we dan ook willen herdefiniëren als een benadering 
van onderwijsverandering, waarin op systematische wijze geprobeerd wordt 
om de leerling resultaten te verbeteren, door permanente ontwikkeling van de 
professionaliteit van de leerkrachten en schoolleiding in de school als 
leergemeenschap en door het  vermogen van scholen om veranderingen te 
hanteren te versterken. Dat laatste wil zeggen het plannen, uitvoeren, 
begeleiden en borgen van veranderingen. 
 
 
4.3 Strategieën voor schoolverbetering 
 
In de literatuur worden de volgende strategieën onderscheiden die gevolgd 
zouden moeten worden om schoolverbetering te realiseren: 
• Er moet een multi-niveau perspectief worden gehanteerd. Ook al is de 

school het centrum van verandering, de school staat niet op zichzelf. De 
school maakt deel uit van een onderwijskundig systeem dat goed moet 
samenwerken als een hoog kwaliteitsniveau wordt nagestreefd. Dit 
betekent dat de rollen van leerkrachten, directie, ouders, 
schoolbegeleiders, lokale en landelijke overheid moeten worden 
gedefinieerd en gecommitteerd aan het proces van schoolverbetering 
met het oog op verbeteren van de leerling resultaten; 
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• Er moeten geïntegreerde implementatiestrategieën worden gehanteerd. 
Dit houdt een combinatie in van 'top-down' en 'bottom-up', uiteraard 
rekening houdend met het feit dat beide benaderingen kunnen worden 
toegepast op verschillende niveaus in het systeem. Idealiter voorziet 
'top-down'-beleid in de beleidsdoelen, een algemene strategie en 
operationele plannen. Dit wordt aangevuld met een 'bottom-up' 
benadering bestaande uit een diagnose, prioritering van doelen en 
implementatie. De top-down strategie voorziet dus in een raamwerk, 
middelen en een aantal alternatieven en de bottom-up benadering in de 
energie en de op de school gebaseerde implementatie (Fullan, 1994; 
Hopkins, 1987, 1990; Van Velzen e.a., 1985); 

• Bij onderwijsverandering dient aangesloten te worden bij de kennis en 
vaardigheden van leerkrachten.  Wat aansluiten op kennis betreft, gaat 
het zowel om het aansluiten op persoonlijke opvattingen, motieven en 
verwachtingen, als om het aansluiten op kennis die leerkrachten hebben 
over het onderwijzen (Evans, 1999; Carter, 1990). 

 
 
4.4 Het BOV-project en de kenmerken van schoolverbetering 
 
Bij de opzet van het BOV-project is getracht rekening te houden met de 
hierboven genoemde uitgangspunten voor schoolverbetering en strategieën om 
dit te bereiken. 
Het BOV-project is gericht op het minimaliseren van leesuitval bij leerlingen 
in de groepen  3 en 4. Ten behoeve daarvan is een vernieuwingsprogramma 
ontwikkeld dat een continuüm van zorg omvat en waarin gewerkt wordt aan 
het vergroten van de vaardigheden van de leerkrachten in hun aanpak van 
risicolezers. Dit vernieuwingsprogramma wordt gedurende drie schooljaren op 
de deelnemende scholen geïmplementeerd. Hierbij ontvangen de scholen 
intensieve begeleiding van hun eigen onderwijsbegeleidingsdiensten. Deze 
begeleiding richt zich niet alleen op implementatie van de vernieuwing zelf 
maar tevens op het vergroten van het vermogen van de school en met name 
van de schoolleiding om veranderingen te hanteren. Tevens wordt het project 
geëvalueerd. 
De uitgangspunten van schoolverbetering zijn op de volgende manier in het 
project vormgegeven: 
Het eerste uitgangspunt luidt: De school is het centrum van verandering. Bij 
het invoeren van vernieuwingen die van buitenaf komen dient er rekening 
gehouden te worden met de situatie op de individuele scholen. Het BOV-
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project is een extern geïnitieerde vernieuwing. Het initiatief om met de 
vernieuwing te beginnen komt vanuit de schoolbegeleidingsdienst, die op hun 
beurt geconfronteerd zijn met een uitgewerkt programma en een min of meer 
vaststaande structuur waarbinnen gewerkt wordt. Dit betekent echter 
allerminst dat er geen ruimte is voor de scholen. Zo start de school vanuit een 
sterkte/ zwakte analyse van de bestaande zorgstructuur en de resultaten van de 
kinderen op het gebied van lezen. Tevens kiest de school voor uitbreiding van 
de leer- en instructietijd in de vorm die het best past bij de mogelijkheden die 
de school heeft. De aandacht die binnen de school besteed wordt aan de 
onderdelen van het programma en de begeleiding daarbij is geheel afhankelijk 
van de behoefte van elke school afzonderlijk en met name van de individuele 
leerkrachten. Dit geldt ook voor de volgorde waarin de diverse onderdelen aan 
de orde komen. 
Het tweede uitgangspunt van schoolverbetering is dat de school de eenheid 
van verandering vormt en niet de individuele leerkracht. Dit vormt ook in het 
BOV-project een uitgangspunt. De meeste aandacht vergt de implementatie 
van adaptief onderwijs in het handelen van de leerkracht. Dit is noodzakelijk 
aangezien gedragsverandering moeilijk is en tijd vergt. Ook is het 
noodzakelijk omdat van het leerkrachtgedrag het grootste effect op de 
resultaten van de leerlingen verwacht wordt. Tegelijkertijd is er zowel in het 
hoofdstuk over recente inzichten op het gebied van leren lezen (hoofdstuk 2), 
als op het gebied van adaptief onderwijs (hoofdstuk 3), steeds op gehamerd dat 
maatregelen op schoolniveau en systematische ondersteuning van het 
vernieuwingsproces op schoolniveau eveneens van groot belang is. In het 
BOV-project is dit uitgangspunt duidelijk aanwezig. Het project is uiteindelijk 
gericht op het minimaliseren van leesuitval op het gebied van technisch lezen 
in de groepen 3 en 4. Om dit te realiseren is gekozen voor een integrale 
aanpak. Hierin wordt voor wat betreft het leerkrachtniveau, gewerkt aan 
implementatie van adaptief onderwijs. Op school- en teamniveau wordt 
gewerkt aan de organisatie van uitbreiden van de leestijd, een toetskalender, 
een doorgaande leeslijn en het inplannen van de methoden. Tevens wordt op 
schoolniveau gewerkt aan een zorgstructuur die in werking treedt wanneer 
adaptief onderwijs in de groep en uitbreiding van leer- en instructietijd 
onvoldoende resultaat oplevert. Het programma richt zich dus zowel op de 
schoolleiding, als op het team, als op de individuele leerkrachten. De externe 
begeleiding is eveneens op al deze niveaus gericht, waarbij de schoolleiding 
tevens expliciet begeleid wordt bij het plannen, bewaken en begeleiden van het 
vernieuwingsproces. Uit deze schets moge duidelijk worden, dat ook het derde 
uitgangspunt van schoolontwikkeling in het project herkenbaar aanwezig is: er 
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wordt tegelijkertijd gewerkt aan vernieuwing van de activiteiten die met 
onderwijzen en leren te maken hebben en aan de door de school gevolgde 
procedures, rolverdelingen en het gebruik van materialen en middelen die het 
proces van leren en onderwijzen ondersteunen. 
Ook het vijfde uitgangspunt, de doelgerichtheid is duidelijk in het project 
herkenbaar. Er zijn niet alleen doelen op het niveau van de leerlingen 
geformuleerd, maar eveneens op leerkracht en schoolniveau. De doelen op 
leerkrachtniveau hebben betrekking op het implementeren van adaptief 
onderwijs. De doelen op schoolniveau hebben betrekking op het verbeteren 
van de infrastructuur waarbinnen adaptief onderwijs geborgd kan worden en 
het implementeren van een projectmatige aanpak bij het implementeren van de 
veranderingen. 
Ten behoeve van het werken aan de op alle niveaus gestelde doelen is door het 
CPS een draaiboek opgesteld, dat betrekking heeft op de gehele looptijd van 
het project (3 jaar). Alle te maken stappen zijn hierin systematisch geordend en 
in de tijd uitgelijnd. Per maand is aangegeven welke onderwerpen aan bod 
komen, wie daarbij betrokken zijn en welke interventies ondernomen worden 
om de implementatie te bevorderen. Omdat de situatie ten aanzien van het 
onderwijs op de deelnemende scholen uiteraard niet overal dezelfde is, is het 
noodzakelijk dat op basis van het algemene draaiboek een draaiboek gemaakt 
wordt dat specifiek is afgestemd op de situatie van de betreffende school. 
Hiermee wordt ook het uitgangspunt: ‘veranderen vergt een systematische 
benadering’ in het BOV-project zichtbaar. 
Tenslotte wordt recent in de (innovatie)literatuur benadrukt dat professionele 
ontwikkeling van schoolleiding en leerkrachten noodzakelijk is voor het tot 
stand komen van schoolverbetering, evenals een professioneel werkklimaat. In 
het BOV-project is professionele ontwikkeling van de leerkrachten expliciet 
als doel gesteld. Het vormt een van de belangrijkste middelen om de doelen op 
leerlingniveau te realiseren. De schoolleiding wordt geacht te leren de 
vernieuwing aan te sturen en te leren de leerkrachten te coachen bij de 
uitvoering van het project. 
 
Ook de in de literatuur aanbevolen strategieën om te komen tot 
onderwijsverandering zijn in meer of mindere mate in het project herkenbaar. 
In de literatuur wordt aanbevolen, om bij het tot stand brengen van 
schoolverbetering een multi-niveau perspectief te hanteren. Hiermee wordt 
bedoeld, dat ook al is de school het centrum van verandering, de school niet op 
zichzelf staat. In het geval van het BOV-project vindt het proces van 
schoolverbetering op de individuele scholen niet in het luchtledige plaats, maar 
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is gecommitteerd aan de condities die door de beleidsgroep zijn gesteld om 
deel te kunnen nemen aan het project. Deze afspraken hebben betrekking op 
het onderschrijven van de projectdoelen. Tevens hebben de afspraken 
betrekking op het intensieve begeleidingstraject dat aan het project gekoppeld 
is en op deelname aan de externe evaluatie van de tussentijdse vorderingen en 
het effectonderzoek. 
De binnen het project gehanteerde begeleidingsstrategie kan getypeerd worden 
als een combinatie van een top-down en een bottum-up benadering. Vanuit de 
projectleiding zijn doelen geformuleerd en is een programma aangereikt 
waarin de vernieuwing is uitgewerkt. Dit programma omvat zowel de 
inhoudelijke vernieuwing als de organisatorische vormgeving daarvan, als de 
uitwerking en planning ervan. Ook is er vanuit de beleidsgroep en de 
projectleiding een structuur aangeboden waarbinnen het BOV-project 
uitgevoerd moet worden. Deze structuur heeft voor de scholen betrekking op 
de bovengenoemde randvoorwaarden (begeleiding en evaluatie). Voor de 
begeleiding heeft de structuur eveneens betrekking op de monitoring en 
evaluatie van hun activiteiten en op de scholing die de begeleiders 
voorafgaand aan en gedurende de gehele looptijd van het project geboden 
wordt. Dit vormt het top-down deel van de strategie. 
Het bottum-up deel van de strategie krijgt vorm doordat de implementatie van 
het project uiteraard binnen de scholen plaatsvindt en de volgorde van 
implementatie evenals de nadruk die elk van de aspecten van het project 
binnen de school krijgt per definitie schoolspecifiek is. Beide deelstrategieën 
ontmoeten elkaar doordat op elk van de verschillende organisatieniveaus 
verslag wordt gedaan van de gang van zaken en besluitvorming op alle overige 
niveaus. Dit leidt tot een vrijwel continue proces van aanscherping en 
bijstelling van het schoolontwikkelingstraject. 
Tenslotte wordt in het BOV-project aangesloten bij de kennis die binnen de 
school al voorhanden is, door de opvattingen en overtuigingen van de 
leerkrachten als startpunt van de vernieuwingen te nemen. 
 
In deel 2 van dit rapport wordt uitvoerig stilgestaan bij de opzet van het 
project. 
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Deel 2 
 
DE OPZET VAN HET BOV-PROJECT 
 
 
In dit tweede deel van het rapport wordt de opzet van het BOV-project 
beschreven. De tekst van dit deel is grotendeels ontleend aan Houtveen, Mijs, 
Vernooy en Roelofs (2000). Het deel bestaat uit drie hoofdstukken. 
 
Op basis van inzichten uit de literatuur, zoals beschreven in deel één, is een 
schoolontwikkelingsmodel ontwikkeld, waarin alle uit de literatuur bekende 
factoren die bijdragen aan effectief omgaan met verschillen zijn opgenomen. 
In hoofdstuk 5 wordt dit model voor het BOV-project ingevuld. 
Een complexe vernieuwing als het BOV-project vraagt om een planmatige en 
systematische invoering. Om de deelnemende scholen daarbij een handreiking 
te bieden is een invoeringsstrategie ontwikkeld. Deze invoeringsstrategie is 
vertaald in een draaiboek, waar door de scholen en betreffende 
schoolbegeleiders mee gewerkt wordt (hoofdstuk 6). 
Tenslotte wordt in hoofdstuk 7 het binnen het project gehanteerde fijnmazige 
leerlingvolgsysteem uiteengezet en wordt de bijbehorende toetskalender 
beschreven. 
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Hoofdstuk 5 
 
HET BOV-MODEL 
 
 
5.1 Inleiding 
 
Het BOV-project richt zich op het verbeteren van het leerkrachtgedrag bij het 
omgaan met verschillen tussen leerlingen. Dit adaptief onderwijsgedrag dient 
ertoe te leiden, dat de uitval bij lezen in de groepen 3 en 4 geminimaliseerd 
wordt. 
Om dit te bereiken zijn ook op schoolniveau maatregelen nodig die het 
omgaan met verschillen door de leerkrachten ondersteunen en stimuleren. Ook 
zal op schoolniveau een zodanige zorgstructuur aanwezig moeten zijn, dat 
verdergaande opvang van kinderen mogelijk is, wanneer adaptief onderwijs in 
de groep niet afdoende blijkt te zijn. Daarnaast dienen op schoolniveau de 
veranderingen die het BOV-project vraagt systematisch gepland, aangestuurd 
en bewaakt te worden. Tenslotte is het voor het boeken van vooruitgang van 
groot belang, dat scholen beschikken over een infrastructuur waarin het 
omgaan met verschillen geïnstitutionaliseerd is. Uit de literatuur blijkt immers 
dat voor het effectief verbeteren van het onderwijs, met het oog op het 
verbeteren van de leerlingresultaten, er sprake moet zijn van een 
samenwerkingscultuur, waarin schoolleiding en leerkrachten zich permanent 
professioneel ontwikkelen. Tevens zijn niet alleen objectieve kenmerken van 
organisatieontwikkeling en/of van de vernieuwing zelf bepalend voor het 
welslagen van vernieuwingen, maar ook de interpretaties die betrokkenen 
geven  aan de aard van de vernieuwing en de consequenties daarvan.  Tevens 
is de beleving van de werkomgeving door de leerkrachten van invloed op het 
welslagen van vernieuwingen. Om deze reden richt het BOV-project zich 
tevens op de infrastructuur van de school en op de schoolcultuur en de 
cognities van leerkrachten. Het BOV-project is daardoor een complexe, 
veelomvattende vernieuwing geworden, waar een scala van aspecten deel van 
uitmaakt. Om dit scala van aspecten op een overzichtelijke manier te 
presenteren, zijn deze ondergebracht in een model. In dit hoofdstuk wordt het 
model gepresenteerd en wordt elk van de aspecten uit het model toegelicht. 
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5.2 Het BOV-model voor Effectief Omgaan met Verschillen 
 
Opvattingen en overtuigingen 
Centraal in het model staan de opvattingen en overtuigingen van de leerkracht 
ten aanzien van leren en onderwijzen. Deze opvattingen en overtuigingen 
beïnvloeden het handelen van de leerkracht in de school en in de groep. In het 
BOV-project wordt er vanuit gegaan dat het belangrijk is dat leerkrachten een 
goed begrip hebben van wat effectief onderwijs is, met name voor zwakke 
leerlingen en dat zij vertrouwen hebben in hun eigen vaardigheden in het 
ondersteunen van alle leerlingen, ook de zwakke leerlingen. Daarnaast is het 
belangrijk dat ze hoge verwachtingen hebben van de leerlingen om goede 
resultaten te halen en dit vertrouwen ook uitdragen naar de leerlingen. Verder 
zijn een goede motivatie voor en een intensieve betrokkenheid bij het project 
voor een leerkracht van belang om overtuigd te zijn van de zinvolheid van het 
project. Wanneer leerkrachten niet het zelfvertrouwen hebben dat ze 
verschillen tussen kinderen kunnen hanteren, ze niet gemotiveerd zijn voor het 
project en ze het project in hun eigen percepties niet in de vingers hebben, zal 
de invloed van de andere factoren op de verbeteren van de leerlingresultaten 
bij beginnend lezen in de school gering zijn. 
 
Het BOV-Interventieproject: Een model voor schoolontwikkeling bij beginnend lezen 
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Operationele doelen  
Het tweede aspect van het model wordt gevormd door de doelgerichtheid van 
het project. Het BOV-project heeft tot doel om in drie schooljaren in groep 3 
en 4 een beter omgaan met verschillen te bereiken tijdens het beginnend lezen, 
waardoor de leesuitval wordt teruggebracht. 
Onder leesuitval verstaan we de leerlingen die op eind groep 3 een leesniveau 
van AVI-1 of lager en eind groep 4 een leesniveau van AVI- 4 en lager 
hebben. Deze leerlingen blijven vanwege hun geringe leesniveau dikwijls 
zitten, onder andere omdat ze onvoldoende van het geboden onderwijs 
profiteren. Daarnaast lopen deze leerlingen een verhoogd risico om naar het 
speciaal onderwijs te worden verwezen. In dit verband zijn in het BOV-project 
een tweetal streefdoelen geformuleerd: 
1. eind groep 3 kunnen alle leerlingen ten minste teksten van het 

moeilijkheidsniveau AVI – 2 lezen; 
2. eind groep 4 kunnen alle leerlingen tenminste teksten van het 

moeilijkheidsniveau AVI – 5 lezen. 
Deelnemende scholen hebben deze streefdoelen in hun schoolontwikkelings-
plannen opgenomen en hebben hier hun activiteiten in het kader van het 
project op afgestemd. 
 
 
5.3 Adaptief onderwijs 
 
Adaptief onderwijs geven betekent kortweg het op basis van de met toetsen 
vastgestelde vorderingen van de leerlingen aanpassen van het aanbod en de 
hoeveelheid instructie- en leertijd. Centraal daarin staat de instructie aan de 
gehele jaargroep. Voorwaardelijk daarvoor is een goede klassenorganisatie. 
Deze elementen van adaptief onderwijs (vroegtijdig signaleren en 
interveniëren, effectieve groepsinstructie, uitbreiding van leer- en instructietijd 
voor zwakke leerlingen en klassenorganisatie) zijn daarom opgenomen in het 
BOV-model. In het onderstaande lichten we elk van deze elementen  kort toe. 
 
Signaleren en vroegtijdig interveniëren 
Toetsresultaten geven de mogelijkheid om de leesontwikkeling van leerlingen 
te volgen en daardoor te signaleren waar eventuele leesachterstanden zijn 
ontstaan. Ook geeft vroegtijdig signaleren informatie die mogelijk iets vertelt 
over het falen van een leerling in de toekomst. Het fonemisch bewustzijn van 
een kind in groep 2 blijkt bijvoorbeeld een goede voorspeller te zijn voor het 
leren lezen in groep 3. In het BOV-project wordt een verfijnd 
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leerlingvolgsysteem gehanteerd door een combinatie van toetsen uit het CITO-
leerlingvolgsysteem, de AVI-toets en toetsen uit het ELLO-programma. In 
hoofdstuk 7 zal het gehanteerde leerlingvolgsysteem en bijbehorende 
toetskalender nader worden toegelicht. 
Bij geconstateerde achterstanden kan de leerkracht vroegtijdig ingrijpen om 
verdere leesproblemen te verminderen of te voorkomen. Vroegtijdig 
interveniëren is van belang om te voorkomen dat leerlingen langdurig 
teleurstellende leeservaringen opdoen die de motivatie voor lezen in ernstige 
mate aantast. Dit is vooral noodzakelijk in de onderbouw.  
 
Differentiatie-model 
Leerlingen verschillen, en die verschillen maken het nodig het onderwijs zo in 
te richten dat alle leerlingen, hoe hun capaciteiten ook zijn, er optimaal van 
profiteren. Vroegtijdig signaleren maakt mogelijk dat de leerkracht weet wat 
de beginsituatie is van alle leerlingen en waar de oorzaken van de problemen 
liggen. De leerkracht kan zijn of haar instructie dan zo organiseren dat recht 
wordt gedaan aan deze verschillen. 
In het BOV-project wordt een differentiatie-model gehanteerd dat bestaat uit 
drie componenten. De eerste component bestaat uit expliciete instructie van de 
leerkracht aan de heterogene groep als geheel. Tijdens de groepsinstructie 
houdt de leerkracht preventief rekening met verschillen tussen leerlingen door 
te werken met een mix van leerkrachtsturing, interactieve groepsinstructie en 
samenwerkend leren. Zwakke leerlingen kunnen hierdoor baat hebben van het 
model gedrag van zowel leerkrachten als goede leerlingen. Tweede component 
van het differentiatie-model is het structureel geven van verlengde instructie 
aan de zwakke leerlingen. In aansluiting op de groepsinstructie wordt ongeveer 
tien minuten extra instructie gegeven aan een groepje zwakke leerlingen. De 
overige leerlingen werken in deze tijd zelfstandig. De extra instructietijd in het 
subgroepje wordt benut voor herhaling van de instructie uit de groepsinstructie 
(reteaching) of voor voorbereiding op de volgende les (preteaching). Een 
flexibele samenstelling van het subgroepje met zwakke leerlingen voorkomt 
dat er bij deze leerlingen een negatieve leesontwikkeling en leesmotivatie 
ontstaat door stigmatisering. De derde component van het differentiatie-model 
bestaat uit het structureel creëren van 60 minuten extra instructie- en leertijd 
op het gebied van lezen. De organisatie hiervan staat scholen vrij. Deze 
uitbreiding kan leiden tot een versnelling van de leesontwikkeling van zwakke 
lezers, waardoor ze op een gegeven moment weer voldoende kunnen 
profiteren van de groepsinstructie. Het is wel van belang dat de uitbreiding van 
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de instructie afgestemd is op de eerder gegeven groepsinstructie. Op deze 
manier wordt cognitieve verwarring of dubbel leren voorkomen. 
 
Effectief instructiegedrag 
Excellente instructie vormt de basis van adaptief onderwijs. Zorgen voor 
effectieve instructie vraagt veel van leerkrachten zowel tijdens de 
groepsinstructie als de instructie in de subgroep. Bij het realiseren van 
effectieve instructie kan onderscheid gemaakt worden in de kwaliteit en de 
kwantiteit van de instructie. 
De instructie is kwalitatief goed, wanneer een leerkracht expliciet voordoet, 
uitlegt, correctieve feedback geeft en de leerlingen begeleid laat oefenen. Ten 
behoeve van het BOV-project is een instructiemodel ontwikkeld waarin deze 
aspecten hun plaats hebben: Het Interactief, Gedifferentieerd, Directie 
Instructie-model (IGDI-model). Basis van het model wordt gevormd door de 
fasen van het Directe Instructie model: 
• Dagelijkse terugblik; 
• Presentatie; 
• Begeleide (in)oefening; 
• Individuele/ zelfstandige verwerking; 
• Periodieke terugblik; 
• Terugkoppeling. 
 
Bij het doorlopen van de fasen treedt een verschuiving op van meer leerkracht-
gestuurd naar meer leerling-gestuurd onderwijs. 
Elke fase vraagt specifieke vaardigheden van de leerkracht. Naast het hanteren 
van de fasen in de les is het van belang dat een leerkracht ook over 
vaardigheden beschikt om in interactie te gaan met de leerlingen. Hierdoor 
krijgen de leerlingen de mogelijkheid om hun eigen oplossings- en leerproces 
te verwoorden en te leren van elkaars inbreng. Gerichte feedback van de 
leerkracht speelt hierbij een belangrijke rol. Verder dient een leerkracht te 
beschikken over vaardigheden om te differentiëren tijdens de verschillende 
fasen van het model. Een derde element is het creëren van mogelijkheden voor 
samenwerkend leren tijdens de instructie en het zelfstandig werken. 
 
Behalve dat de instructie van goede kwaliteit dient te zijn, is het ook belangrijk 
dat de tijd die beschikbaar is optimaal benut wordt. Zo min mogelijk tijd van 
een les moet verloren gaan aan management- en gedragsregulerende 
activiteiten, maar juist besteed worden aan instructieactiviteiten. Ook moeten 
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de leerkrachten erop toezien dat de leerlingen zoveel mogelijk taakgericht zijn 
en er zo min mogelijk tijd verloren gaat aan wachten op elkaar of op de 
leerkracht of aan procedurele activiteiten (schuiven met tafels en stoelen, 
zoeken van materialen etc). 
 
Klassenorganisatie 
Voorwaarde voor het geven van effectieve instructie is het beschikken over 
goede organisatorische vaardigheden. Goede organisatorische vaardigheden 
maken het mogelijk dat een leerkracht goed voorbereid aan de instructie kan 
beginnen, dat overgangen tussen fasen in de instructie soepel verlopen en dat 
leerlingen rustig zelfstandig kunnen werken al dan niet in groepjes. Een goed 
ingerichte leeromgeving, waarin kinderen snel en zelfstandig de voor hen 
bedoelde materialen kunnen vinden, draagt in hoge mate bij aan het efficiënt 
verlopen van de instructie en het zelfstandig werken. 
 
 
5.4 Continuüm van zorg 
 
Adaptief onderwijs vormt de kern. Het gekozen differentiatiemodel vraagt 
echter tevens om maatregelen op schoolniveau. Een school die prioriteit geeft 
aan lezen, zal hiervoor extra tijd op het rooster moeten vrijmaken. Dit gaat 
uiteraard altijd ten koste van andere vakken of activiteiten. 
Tevens vraagt de visie van het BOV-project op omgaan met verschillen om 
afstemming tussen de verschillende leerkrachten die bij het onderwijs aan de 
zwakke leerling betrokken zijn. Bij voorkeur wordt er niet gewerkt met een 
aparte leeslijn en aparte materialen voor de zwakke leerlingen. De 
inspanningen buiten de groep dienen er juist op gericht te zijn, dat een leerling 
zo snel mogelijk de aansluiting weer weet te vinden bij wat er in de groep 
gebeurt. Dit impliceert, dat de groepsleerkracht, de intern begeleider en de 
remedial teacher, die met een bepaald leerling of een groep leerlingen werken, 
bij voorkeur gebruik maken van dezelfde aanpak en liefst ook van dezelfde 
inhouden als tijdens de groepsinstructie. Hierdoor wordt cognitieve verwarring 
en dubbel leren bij deze groep leerlingen voorkomen. Bovendien vormt 
‘herhaling’ van leerstof een cruciaal element in het onderwijs aan zwakkere 
leerlingen. Dit biedt hen de gelegenheid om vaardigheden te automatiseren 
en/of nieuwe stof beter te onthouden 
Tenslotte zullen de procedures in de aanpak van zwakke leerlingen binnen en 
buiten de groep vastgelegd dienen te zijn. 
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5.5 Voorwaarden voor ontwikkeling 
 
Een continuüm van zorg, met adaptief onderwijs als spil daarbinnen, kan 
alleen blijvend geïmplementeerd worden als de vernieuwing systematisch en 
projectmatig ingevoerd wordt. Op de tweede plaats is een infrastructuur waarin 
sprake is van een goed schoolklimaat en ondersteuning en coaching door de 
schoolleider een belangrijke voorwaarde. Ook externe ondersteuning en 
(externe) evaluatie maken deel uit van de infrastructuur van een effectief 
schoolverbeteringsprogramma. In het BOV-model zijn deze elementen 
opgenomen. In het onderstaande werken we deze wat nader uit. 
 
 
5.5.1 Projectmatig vernieuwen 
 
Om een complexe vernieuwing als het BOV-programma succesvol te 
implementeren is het noodzakelijk dat projectmatig te werk wordt gegaan. De 
doelen, de te gebruiken werkwijzen, tijdlijn, betrokkenen en procedures voor 
evaluatie dienen in een meerjarenplan uitgewerkt te worden. 
Binnen de school zijn de schoolleider en/of de BOV-coördinator in 
samenwerking met de intern begeleider de aangewezen personen om het 
project aan te sturen en te coördineren en de voortgang van de vernieuwing te 
bewaken. 
 
 
5.5.2 Infrastructuur 
 
Schoolklimaat en schoolcultuur 
Een eerste aspect van een goede infrastructuur  is het zorgen voor een positief 
schoolklimaat. Een dergelijk schoolklimaat zorgt voor een positieve 
doorwerking op de implementatie van een vernieuwing. Aspecten die hieraan 
bijdragen zijn de mate van samenwerking die leerkrachten met anderen in de 
school ervaren en de mate waarin er sprake is van een op professionalisering 
gerichte cultuur. Daarnaast speelt de mate waarin leerkrachten zich 
ondersteund voelen door de schoolleiding bij het realiseren van goed 
onderwijs ook een belangrijke rol. 
 
Onderwijskundig leiderschap  
Bij het werken aan een vernieuwing in de school speelt de schoolleider in elke 
fase van het vernieuwingsproces een belangrijke rol. De schoolleider is als één 
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van de weinigen in de school in staat om alle factoren uit het model met elkaar 
in verband te brengen. Naast het overzicht houden over het project in termen 
van planning en bewaken van de voortgang, is het van belang dat hij als een 
onderwijskundig leider functioneert in de school. Hij initieert vernieuwingen, 
stimuleert leerkrachten om hun taken zo effectief mogelijk uit te voeren, 
creëert een op leren gericht schoolklimaat en begeleidt leerkrachten bij het 
uitvoeren van hun werk (Van de Grift, 1987). Hij zorgt voor duidelijk 
onderwijskundig beleid en blijft steeds gericht op de doelen die met de 
vernieuwing gerealiseerd moeten worden. Specifiek in het BOV-project zijn 
dat het verbeteren van de leerlingresultaten bij lezen. Toetsgegevens zijn voor 
de schoolleider dan ook zeer relevante gegevens om de vernieuwing te sturen 
en te bewaken (‘data-feedback’). Verder geeft de schoolleider leerkrachten en 
ouders suggesties en ondersteuning om het lezen bij de leerlingen te 
stimuleren. Het onderwijskundig leiderschap is niet uitsluitend in handen van 
de schoolleider. De schoolleider kan hierbij ondersteund worden door de 
interne begeleider van de school. Ook kunnen taken overgedragen zijn aan een 
persoon die specifiek de verantwoordelijkheid voor de aansturing en bewaking 
van het BOV-project heeft: de BOV-coördinator. Taken van de interne BOV-
coördinator bij de ondersteuning kunnen zijn: het doen van klassenconsultaties 
en het houden van feedbackgesprekken, het organiseren van het afnemen van 
toetsen en de monitoring, etc. Scholen kunnen zelf bepalen hoe ze de taken 
tussen de schoolleider, de intern-begeleider en BOV-coördinator precies 
verdelen. 
Wanneer de vernieuwing geïmplementeerd is, dient de schoolleider, samen 
met de intern-begeleider, ervoor te zorgen dat de geleerde vaardigheden 
behouden blijven in de school (incorporatie van de vernieuwing). 
 
Intensieve ondersteuning 
Het BOV-project is een interventieproject gericht op het omgaan met 
verschillen. Het implementeren van zo’n project lukt niet zonder intensieve 
begeleiding. Bij de implementatie van het BOV-project worden de scholen 
drie jaar intensief begeleid door schoolbegeleiders van de betreffende 
plaatselijke, regionale of landelijke schoolbegeleidingsdiensten. 
De begeleiding bij de implementatiestrategie is allereerst gericht op het 
implementeren van adaptief onderwijs in de groepen (planmatig werken, 
effectief instructiegedrag, een goede klassenorganisatie en het werken met het 
differentiatie-model) en op het realiseren van een continuüm van zorg in de 
school. Daarnaast is de begeleiding ook gericht op het projectmatig vormgeven 
van de vernieuwing en op  de infrastructuur (schoolklimaat, schoolcultuur en 
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onderwijskundig leiderschap). Het doel van het schoolontwikkelingsproject, 
het verbeteren van de leerlingresultaten bij lezen in groep 3 en 4, wordt steeds 
als uitgangspunt en leidraad genomen. Anders gezegd: de prestaties van de 
leerlingen worden als begin- en eindpunt van het begeleidend handelen gezien. 
 
Bij de begeleiding maken de schoolbegeleiders gebruik van 
begeleidingsinterventies waarvan empirisch evidentie voorhanden is, dat ze 
effect hebben op het leerkrachtgedrag en daaruit voortvloeiend op de 
leerlingen. Een effectief begeleidingsmodel in dit kader is het model van Joyce 
en Showers (1995). Het model bestaat uit een vijftal componenten die in 
combinatie heel effectief blijken te zijn om het aanleren van nieuwe kennis en 
vaardigheden en transfer te bewerkstelligen. Met transfer bedoelen Joyce en 
Showers dat de aangeleerde kennis en vaardigheden ook een doorwerking naar 
het handelen van de leerkracht in de praktijk hebben. De componenten kunnen 
ook gezien worden als fasen in het begeleidingsproces. Hieronder worden de 
vijf componenten c.q. fasen kort toegelicht. 
1. Presentatie van de theorie: 

Deze component omvat het bespreken van de theorie die aan de te leren 
vaardigheden, instructiemethoden of differentiatiemodellen ten 
grondslag ligt; 

2. Demonstreren van vaardigheden: 
Bij de demonstratie van vaardigheden gaat het om het verwerven van 
vaardigheden door bijvoorbeeld het observeren van een ervaren 
leerkracht of de extern-begeleider, door het laten zien van een video of 
door het spelen van een rollenspel; 

3. Oefenen van vaardigheden in een veilige situatie: 
De nieuw aangeleerde kennis en vaardigheden worden uitgeprobeerd in 
een veilige omgeving (bijvoorbeeld het in de klas oefenen van 
vaardigheden met een klein groepje leerlingen); 

4. Het geven van feedback over de geleerde vaardigheden: 
Na een observatie van een situatie waarin de leerkracht de nieuw 
aangeleerde vaardigheden toepast geeft de begeleider of een collega-
leerkracht feedback op het handelen; 

5. Coaching: 
Wanneer de nieuwe vaardigheden complex zijn dan is het zinvol om de 
leerkracht te coachen bij deze vaardigheden. 

 
Recent wordt in de literatuur benadrukt dat het essentieel is aan te sluiten bij 
de competenties van leerkrachten. Onder competenties worden veelal zowel 
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kennis, vaardigheden, attitudes als cognities van leerkrachten verstaan (Evans, 
1999). Dit inzicht leidt tot een uitbreiding van het model van Joyce en 
Showers, namelijk het starten met het verhelderen van de competenties van de 
leerkrachten als uitgangspunt voor de begeleiding. 
 
Systematische evaluatie 
Een element van een effectief interventieproject is het doen van een 
systematische (wetenschappelijke) evaluatie om het verloop van het 
implementatieproces op scholen te evalueren en om na te gaan of scholen door 
te werken aan het BOV-project ook daadwerkelijk betere leesresultaten 
behalen. Dergelijk onderzoek maakt het mogelijk om de beginsituatie van de 
leerlingen, leerkrachten en scholen in kaart te brengen, de verdere 
ontwikkelingen te beschrijven en de effecten vast te stellen. In het geval van 
het BOV-project is hierin voorzien. 
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Hoofdstuk 6 
 
HET DRAAIBOEK 
 
 
6.1 Inleiding 
 
Om het BOV-project te implementeren is het van belang dat er projectmatig 
gewerkt wordt. Een draaiboek is hierbij een handig hulpmiddel. Een draaiboek 
geeft de school inzicht in op welke onderwerpen accenten worden gelegd in 
een projectjaar: 'waar wordt aan gewerkt'. De schoolleiding kan aan de hand 
van een draaiboek het project aansturen en bewaken. Daarnaast geeft een 
draaiboek de mogelijkheid om na te gaan of men op schema ligt en of men de 
plannen moet bijstellen. In dit hoofdstuk wordt het draaiboek van het BOV-
project beschreven in termen van een 'BOV-aanpak'. Een mogelijke aanpak 
om het BOV-project op een school vorm te geven. Een belangrijk 
uitgangspunt van deze BOV-aanpak is dat deze niet direct voorschrijvend is 
voor de scholen. Het vormt een voorbeeld waarvan gebruik gemaakt kan 
worden bij het maken van een op de eigen school toegespitst draaiboek. De 
bedoeling is dat een schoolverbeteringsplan ontstaat, dat echt van scholen en 
leerkrachten zelf is. 
 
In paragraaf 6.2 wordt de mogelijke aanpak bij invoering van het BOV-project 
schematisch weergegeven. Vervolgens worden van elke fase de belangrijkste 
inhoudelijke aspecten beschreven. 
 
 
6.2 De BOV-aanpak 
 
Om het BOV-project vorm te geven op een school is door Vernooy (1999b) 
een mogelijke aanpak ontwikkeld. De aanpak bestaat uit een aantal 
aandachtspunten die de begeleiding en de school steun bieden bij het opstellen 
van hun eigen schoolverbeteringsplan (zie schema 6.1). 
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Schema 6.1: De BOV-aanpak 
 __________________________________________________________  
 

Instemmen met doel, uitgangspunten en voorwaarden 
 
▼ 
 

Het in kaart brengen van de situatie van de afgelopen twee jaar 
• Hoeveel zwakke lezers hadden we als school? 
• Wat doen we tot dit moment met zwakke lezers? 
• Wat zijn de effecten van die aanpak? 

 
▼ 
 

Bestuderen en uitwerken van de BOV-suggesties die passen bij  
de situatie van de school 

 
▼ 
 

Het opstelen van een driejarig schoolverbeteringsplan 
 
▼ 
 

Invoeren schoolverbeteringsplan 
 
▼ 
 

Eind eerste projectjaar: 
• Evalueren van schooverbeteringsplan 
• Bijstellen van schoolverbeteringsplan 

 
▼ 
 

Invoeren bijgesteld plan voor het tweede projectjaar 
 
▼ 
 

Et cetera 
 __________________________________________________________  
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Met name het informeren van de school over de doelen, uitgangspunten en 
voorwaarden van het BOV-project en het nemen van besluiten hierover in het 
team zijn centrale activiteiten in het beginstadium van het project. Dat geldt 
ook voor het in kaart brengen van de beginsituatie van de school ten aanzien 
van de leesproblematiek die speelt op de school. Deze activiteiten zorgen voor 
draagvlak van het project in de school. En ze zorgen voor een basis waar 
vanuit het schoolverbeteringsplan kan worden opgesteld waarin rekening 
wordt gehouden met de ideeën, visie en werkwijzen van de school en de aard 
van de leerlingpopulatie. Bij het opstellen van het plan is het noodzakelijk dat 
alle betrokkenen, zoals leerkrachten van groep 3 en 4, het team, de 
schoolleider, de interne coördinator etc., bij het project in de school hun eigen 
keuzes maken. Bij het maken van de keuzes kan de school gebruik maken van 
de suggesties en ideeën uit het draaiboek en van de expertise van de 
schoolbegeleider. Het opstellen van het schoolspecifiek 
schoolverbeteringsplan is een proces dat een vrij lange periode in beslag 
neemt. Het proces loopt bovendien door terwijl de uitvoering van het project 
deels al gestart is. 
Wanneer er een schoolverbeteringsplan is opgesteld voor drie jaar dient het 
plan vervolgens te worden geconcretiseerd in planningen op jaar- en 
weekniveau. 
In het onderstaande worden de verschillende stappen uit de BOV-aanpak 
verder uitgewerkt. Deze uitwerking is gebaseerd op het draaiboek zoals dat 
door Vernooy in 1999 (en bijgesteld in 2000 en 2002) is ontwikkeld. 
 
Instemming met doelen, uitgangspunten en voorwaarden 
In het project zijn een aantal basisvoorwaarden opgenomen waaraan scholen 
dienden te voldoen willen zij in principe voor deelname aan het project in 
aanmerking komen. 
Een eerste voorwaarde is, dat potentiële deelnemers aan het project moeten 
beschikken over de methode Veilig Leren Lezen of de Leessleutel in groep 3 
en Goed Gelezen of Wie Dit Leest in groep 4. Al deze methoden op de 
Leessleutel na gaan uit van het directe instructiemodel. Daarnaast dienen 
scholen te beschikken over en te werken met het CITO-leerlingvolgsysteem 
voor technisch en begrijpend lezen, zodat er vroegtijdig gesignaleerd kan 
worden. Er moet een bereidheid bij de scholen zijn om de leesresultaten van de 
afgelopen twee schooljaren in kaart te willen brengen. Scholen moeten verder 
bereid zijn om drie jaar aan een project te werken dat gericht is op het 
verbeteren van de leesvaardigheid en de daarmee verbonden principes uit het 
BOV-project willen onderschrijven. Daarnaast moeten scholen bereid zijn om 
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één uur extra intensieve instructie te realiseren voor zwakke leerlingen. 
Tenslotte is als voorwaarde gesteld dat leerkrachten open moeten staan voor 
een aantal klassenconsultaties gedurende een projectjaar. Tenslotte was de 
bereidheid om deel te nemen aan de externe evaluatie een voorwaarde 
 
Het in kaart brengen van de beginsituatie 
Een belangrijke tweede stap bij de start van het project is het in kaart brengen 
van de beginsituatie. Belangrijke aspecten van de beginsituatie in het kader 
van het BOV-project zijn het inventariseren van de hoeveelheid tijd die een 
school besteed aan lezen, het verwerven van inzicht in de leesproblematiek en 
de activiteiten die de school tot dan toe inzette om zwakke lezers te 
ondersteunen. Samen met de schoolbegeleider worden door het team of door 
schoolleider, intern begeleider en de betrokken leerkrachten een aantal vragen 
doorgenomen om de uitgangssituatie van de school beter in beeld te brengen. 
Hieronder worden een aantal voorbeeldvragen gepresenteerd bij elk aspect 
(Vernooy, 1999b). 
 
Hoeveelheid tijd 
• Hoeveel tijd wordt er in groep 3 en 4 besteed aan technisch en 

begrijpend lezen? 
• Hoeveel tijd kost het goed omgaan met de methode voor de 

leerkrachten? 
• Hoe efficiënt wordt er tot nu toe met de methoden omgaan? Kan er 

ruimte in de groepsinstructie worden vrijgemaakt voor intensieve 
groepsinstructie (verlengde instructie)? 

• Hoeveel extra tijd krijgen risico- en zwakke lezers nu voor lezen in 
groep 3 en 4? 

• Is het mogelijk om de instructie- en leertijd voor de risico- en zwakke 
leerlingen met één uur uit te breiden? 

 
De Leesproblematiek 
• Hoeveel leerlingen zijn er de afgelopen twee schooljaren blijven zitten 

in groep 3 en 4 vanwege leesproblemen en hoeveel leerlingen zijn 
hiervoor verwezen naar het speciaal basisonderwijs? 

• Hoeveel leerlingen lazen de afgelopen twee schooljaren eind groep 3 
lager dan het niveau AVI-2 en eind groep 4 lager dan AVI-5? 
(percentages) 
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• Van hoeveel leerlingen die in groep 3 en 4 zitten werd als oudste 
kleuters verwacht dat ze problemen met leren lezen zouden krijgen? 
Voor hoeveel leerlingen kwam deze voorspelling uit? 

 
Ingezette activiteiten voor zwakke lezers 
• Wat voor activiteiten werden tot nu toe door leerkrachten ingezet om 

zwakke lezers extra te ondersteunen? 
• Werden er streefdoelen gesteld waar naar toe gewerkt werd? 
• Werd er aan het begin van groep 3 al extra aandacht gegeven aan 

leerlingen die in groep 1/2 als zwakke lezers werden gezien? 
• Hoe werd de overgang van technisch lezen voor zwakke lezers 

gewaarborgd van groep 3 naar groep 4 en van groep 4 naar groep 5? 
• Hoe werden tot nu toe de leesresultaten geëvalueerd en op welke 

aspecten? Hebben de resultaten consequenties voor een aanpassing in 
aanpak en inhoud voor de zwakke lezers? 

 
Na het peilen van de beginsituatie aan de hand van de bovenstaande vragen, 
wordt bekeken wat de effecten zijn van de aanpak die de school tot nu toe had 
gekozen. Wat werkt en waar zitten volgens de diverse betrokkenen 
(schoolleider, leerkrachten, intern begeleider, schoolbegeleider) knelpunten en 
verbeterpunten?  
 
Het bestuderen en uitwerken van de BOV-suggesties 
Na een grondige analyse van de beginsituatie, het bekijken van de effecten en 
het inventariseren van de knelpunten en verbeterpunten start een volgende fase 
in de BOV-aanpak, namelijk het bestuderen en uitwerken van de BOV-
suggesties. De suggesties zijn gericht op het vormgeven van vroegtijdig 
signaleren en het beter omgaan met verschillen tussen leerlingen door het 
uitbreiden van de instructietijd op verschillende niveaus en het uitbreiden van 
de leestijd. 
Door de school wordt bekeken of de genoemde suggesties mogelijke 
oplossingen kunnen zijn om de leesresultaten van de leerlingen te verbeteren. 
Na het bestuderen van de suggesties kiest de school welke suggesties ze willen 
uitwerken. 
 
Het maken van een schoolverbeteringsplan 
De voorgaande fasen, de besluitvorming, het inventariseren van de 
beginsituatie en het maken van keuzes uit de BOV-suggesties kunnen gezien 
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worden als bouwstenen voor het maken van een driejarig 
schoolverbeteringsplan in het kader van het BOV-project. Het 
schoolverbeteringsplan is een beleidsdocument voor de school. Het plan wordt 
gebruikt om het project in de drie jaar aan te sturen, te bewaken en te 
evalueren. 
De voorgestelde vernieuwingen in het BOV-project zijn te omvangrijk om 
tegelijkertijd aan te pakken. In het draaiboek wordt een voorstel gedaan voor 
het leggen van accenten gedurende de drie projectjaren. 
 
In het eerste jaar wordt in het draaiboek het accent gelegd op het beter omgaan 
met verschillen tijdens de groepsinstructie. Ook is er daarbij aandacht voor het 
realiseren van interactieve groepsinstructie en het stimuleren van 
samenwerkend leren. Het tweede accent is gericht op het realiseren van 
intensieve instructie voor risico- en zwakke lezers, zowel in subgroepen als 
individueel. De instructie dient afgestemd te worden op de groepsinstructie om 
cognitieve verwarring en dubbel leren bij de risico- en zwakke lezers te 
voorkomen. Daarnaast kan de leertijd voor deze leerlingen uitgebreid worden 
door het inzetten van computerprogramma's en kijk- en luisterpakketten 
(teacher-free materiaal). 
 
De accenten in het tweede jaar zijn vooral gericht op het uitbreiden van de 
leestijd voor zwakke lezers door peer-tutoring, het inzetten van ouders en het 
betrekken van ouders bij de leesontwikkeling van hun kind. 
 
In het derde projectjaar wordt de implementatie van de accenten verder 
uitgediept. 
 
Evalueren van het BOV-project 
Aan het einde van een projectjaar is het een goede zaak als de balans wordt 
opgemaakt van de effecten en resultaten van het project op een school. De 
evaluatiegegevens kunnen aanleiding zijn om het schoolverbeteringsplan en/of 
het begeleidingstraject bij te stellen. 
 
Mogelijke evaluatie-vragen zijn: 
• Welke effecten hebben de ingezette activiteiten in het kader van het 

BOV-project gehad om beter om te gaan met verschillen op school-, 
(sub-)groep-, leerling- en teamniveau? 

• Wat zijn de sterke en zwakke kanten van de ingezette activiteiten op de 
verschillende niveaus? 
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• Is het extra uur instructie voor de zwakke lezers gerealiseerd en is het 
mogelijk dit in het volgende projectjaar ook te realiseren? 

• Welke leerlingen komen in het volgende projectjaar in aanmerking voor 
extra instructie in groep 3 en 4 bij lezen? 

• Welke leerlingen hebben in groep 5 nog extra ondersteuning nodig bij 
lezen? 
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Hoofdstuk 7 
 
DE TOETSKALENDER 
 
 
7.1 Inleiding 
 
Vroegtijdig signaleren is één van de speerpunten uit het BOV-project om 
leesachterstand te voorkomen en zonodig snel te remediëren. In het BOV-
project wordt gewerkt met een fijnmazig leerlingvolgsysteem om zo gericht 
mogelijk op de hoogte te zijn van problemen die leerlingen hebben bij 
(voortgezet) technisch lezen. In dit hoofdstuk wordt dit specifieke 
leerlingvolgsysteem gericht op lezen toegelicht. 
 
 
7.2 Signaleringsmomenten en de toetskalender 
 
Om vroegtijdig zwakke lezers te kunnen signaleren, is het gewenst dat een 
team met elkaar een aantal signaleringsmomenten afspreekt om stil te staan bij 
de leesontwikkeling van alle leerlingen en met name de risicoleerlingen.  
Belangrijke signaleringsmomenten in de taal/leesontwikkeling van kinderen 
tijdens het beginnend leesonderwijs zijn (Vernooy, 2000, p. 72-73): 
• Begin groep 1: spraak/ taalontwikkeling/ woordenschat 
• Begin groep 2: fonemisch bewustzijn: kunnen kinderen bijvoorbeeld 

klanken in woorden onderscheiden? 
• Halverwege groep 2: letterkennis: welke letters kent het kind al? 
• Eind groep 2/ start groep 3: welke kinderen moeten extra aandacht 

krijgen tijdens het leren lezen?  
• Begin groep 3: herfstsignalering: beheersen de kinderen de behandelde 

letters en woorden.  
• Halverwege groep 3: krokussignalering: kent het kind alle letters al?, 

vindt er een versnelling van de leesontwikkeling plaats?  
• Eind groep 3: wat is het leesniveau van de risicolezers? 
• Start groep 4: welke kinderen hebben in groep 4 extra aandacht nodig? 

Het gaat dan vooral om die kinderen die geen teksten op het niveau van 
AVI-3 kunnen lezen. 

• Begin groep 4: hoe verloopt het met de voortgezette leesontwikkeling 
van de zwakke lezers? 
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• Halverwege groep 4: Hoe is de leesontwikkeling van alle kinderen en 
ziet het er naar uit dat de zwakke lezers op het einde van het schooljaar 
AVI-5 als leesniveau zullen halen? 

• Eind groep 4: Hebben de zwakke lezers het gestelde streefdoel bereikt? 
Welke kinderen hebben in groep 5 ondersteuning nodig? 

 
Deze signaleringsmomenten zijn in het project vertaald in een toetskalender. 
De daar in opgenomen (methode-onafhankelijke) toetsen worden door de 
participerende scholen afgenomen. In de toetskalender zijn de bovenstaande 
signaleringsmomenten voor begin groep 1 en begin en halverwege groep 2 niet 
opgenomen, omdat het BOV-project zich vooral richt op de groepen 3 en 4. 
Wel zijn er toetsen opgenomen die eind groep 2 worden afgenomen. De 
resultaten hiervan geven inzicht in de beginsituatie van de komende groep 3 
die start met het beginnend lezen. In het onderstaande schema wordt deze 
toetskalender weergegeven. 
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Schema 7.1 

Maand Toets Groep 

September  

• Afname Taal voor Oudste Kleuters (categorieën: 
Passieve Woordenschat en Kritisch Luisteren) (als 
deze eind groep 2 vorig projectjaar nog niet is 
afgenomen) 

• Eventueel fonemische-analysetest (als deze nog niet 
eind groep 2 vorig projectjaar is afgenomen) 

Groep 3 
 
 
 
Groep 3 

Oktober /November  

• Afnemen herfstsignalering (VLL (nieuw) na kern 3, 
Leessleutel na thema 3)  

• Afnemen AVI 
• Afnemen DMT 

Groep 3 
 
Groep 4 
Groep 4 

December    

Januari /Februari • Afnemen krokussignalering (VLL (nieuw) na kern 6, 
Leessleutel na deel A) 

Groep 3 

Februari /Maart • Afnemen AVI 
• Afnemen DMT 

Groep 4 
Groep 4 

April  •   

Mei/ Juni  

• Fonemische-analysetest van Aarnoutse en Mommers 
• Afname Taal voor Oudste Kleuters (categorieën: 

Passieve Woordenschat en Kritisch Luisteren) 
• Afnemen AVI 
• Afnemen DMT 

Groep 2 
 
Groep 2 
Groep 3  en 4  

 
Voor de duidelijkheid wordt van elke toets die gebruikt wordt in het project 
een korte beschrijving gegeven van de inhoud en de wijze van afname. De 
toetsen worden per groep besproken. 
 
 
7.3 Groep 2 
 
Fonemische analysetest 
De fonemische analysetest is ontworpen door Aarnoutse en Mommers en 
uitgegeven bij Berkhout in Nijmegen (Berkhout is nu een onderdeel van Swets 
& Zeitlinger). De handleiding dateert van 1996. 
Als kinderen in een woord de verschillende tekens (grafemen) snel en goed 
kunnen omzetten in klanken (fonemen) en die fonemen zonder veel moeite tot 
een woord kunnen verbinden en er betekenis aan kunnen geven, dan kunnen ze 
volgens Aarnoutse en Mommers in principe lezen. Het gemakkelijkst is het 
onderscheiden van het beginfoneem van een woord. Het foneem aan het eind 
van het woord is moeilijker te onderscheiden en het foneem in het midden is 
het lastigst. De fonemische analysetest is gericht op het onderscheiden van het 
beginfoneem van een woord. De test is bedoeld voor leerlingen uit eind groep 
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2 of begin groep 3. De test bestaat uit 18 opgaven en wordt groepsgewijs 
afgenomen door de groepsleerkracht. Dit neemt ongeveer 20 minuten in 
beslag. Een opgave bestaat uit vier plaatjes (onderscheiden in 1 uitgangsplaatje 
en drie keuze-plaatjes). Een leerling moet uit drie plaatjes die door de 
leerkracht worden verwoord dat plaatje kiezen dat met dezelfde klank begint 
als het uitgangsplaatje. 
 
Taal voor Oudste Kleuters 
De toets Taal voor Oudste Kleuters is een onderdeel van de toets Taal voor 
Kleuters die ontworpen is door van Kuyk en uitgegeven wordt door het Cito. 
De handleiding dateert van 1996. De totale toets voor de oudste kleuters 
(groep 2) bestaat uit 56 opdrachten en kent twee hoofdcomponenten: 
conceptueel bewustzijn (taalontwikkeling) en metalinguïstisch bewustzijn 
(ontluikende geletterdheid). De hoofdcomponent conceptueel bewustzijn is 
onderverdeeld in: passieve woordenschat en kritisch luisteren. De 
hoofdcomponent metalinguïstisch bewustzijn bestaat uit: klank en rijm, laatste 
en eerste woord horen, schriftoriëntatie en auditieve synthese. In het BOV-
project wordt alleen de hoofdcomponent conceptueel bewustzijn afgenomen, 
die bestaat uit 24 opgaven. De toets wordt groepsgewijs afgenomen en neemt 
ongeveer 20 minuten in beslag. Elke leerling heeft een platenboek met de 
opgaven. Bij het onderdeel passieve woordenschat zegt de leerkracht een 
woord en de leerling moet een streep zetten onder het plaatje dat het woord 
verbeeldt. Bij het onderdeel kritisch luisteren zegt de leerkracht een zin en de 
leerling moet een streep zetten onder het plaatje dat de zin uitbeeldt. Er is een 
normering voor afname in januari en mei/juni (Van Kuyk, 1996). 
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7.4 Groep 3 en 4 
 
Herfstsignalering 
Als basis voor de toetskalender in het BOV-project is het Cito-
Leerlingvolgsysteem genomen. Het moment waarop het Cito start met het 
signaleren van de leesontwikkeling (december) is echter te laat, vanuit het 
standpunt dat het afnemen van toetsen bedoeld is om zo vroeg mogelijk in te 
kunnen grijpen. Leerlingen kunnen in de periode van begin schooljaar tot 
december in groep 3 al een behoorlijk leesachterstand hebben opgelopen. Om 
potentiële risicoleerlingen bij het aanvankelijk leesproces vroegtijdig te 
kunnen signaleren is gekozen voor de voortoets uit het Effectief Leren Lezen 
Ondersteuningsprogramma (ELLO) (in hoofdstuk 9 wordt ELLO nader 
uitgelegd). De voortoets is ontwikkeld door Koekebacker, Van de Mortel, 
Stegeman, Vernooy en Wentink en wordt uitgegeven door het CPS in 
Amersfoort. De handleiding dateert van 1998. 
De herfstsignalering bestaat uit vier toetsen: 
• Een toets letterkennis-grafemen. Deze toets bestaat uit de grafemen die 

tot het toetsmoment zijn aangeleerd; 
• Een toets letterkennis-fonemen. Deze toets bestaat uit de fonemen die 

tot het toetsmoment zijn aangeleerd; 
• Een toets woorden lezen. Deze bestaat uit een rij basiswoorden 

(structureer- of sleutelwoorden uit de methode), een rij wisselwoorden, 
die in één letter verschillen met de basiswoorden en een rij nieuwe 
woorden, opgebouwd uit de tot dan toe aangeleerde letters; 

• Een toets tekst lezen. Deze bestaat uit het lezen van een tekst, die is 
opgebouwd uit de tot het toetsmoment aangeleerde letters.  

Het moment van afname is afhankelijk van de methode voor aanvankelijk 
lezen. Alle vier de toetsen worden individueel afgenomen, de fonementoets 
kan ook groepsgewijs worden afgenomen. 
 
Krokussignalering 
Om tussentijds inzicht te krijgen in de leesontwikkeling van de leerling is 
rondom de krokusvakantie in groep 3 opnieuw een signaleringsmoment 
ingebouwd. 
 
Deze krokussignalering, zo genoemd naar het afname moment, bestaat uit vier 
toetsen: 
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• De toets tekst lezen. Deze toets bestaat uit het goed lezen van een tekst 
op tijd. De toets is ontwikkeld door Koekebacker, e.a. (1998). De tekst 
kan gelezen worden wanneer alle letters zijn aangeleerd. Het niveau van 
de tekst is gemakkelijker dan AVI-1. 

• De Cito-grafementoets, om te weten welke letters een leerling al goed 
kan lezen  (Verhoeven, 1992a). 

• Het Cito-fonemendictee, om na te gaan of een leerling weet welke 
letters met welke klanken (fonemen) overeenkomen (Verhoeven, 1991). 

• Leeskaart 1 van de Drie Minuten Toets, ontwikkeld door het Cito 
(Verhoeven, 1992b) (zie voor een beschrijving hieronder). 

Het precieze moment van afname is afhankelijk van de methode die voor 
aanvankelijk lezen gebruikt wordt. De toetsen worden individueel afgenomen. 
Het fonemendictee kan groepsgewijs worden afgenomen.  
 
Drie-Minuten-Toets 
De Drie-Minuten-Toets (DMT) is een toets uit het Cito-leerlingvolgsysteen 
(Verhoeven, 1992b). De DMT heeft als doel vast te stellen hoe goed en hoe 
snel een leerling losse woorden van uiteenlopend moeilijkheidsgraad kan 
verklanken. De toets bestaat uit drie leeskaarten die een leerling elk gedurende 
één minuut hardop moet lezen. Op leeskaart 1 staan klankzuivere woorden 
(km-, mk- en mkm-woorden). Op leeskaart 2 staat andere éénlettergrepige 
woorden en op leeskaart 3 staat twee- of meerlettergrepige woorden. De 
kaarten worden individueel afgenomen. In het project wordt de DMT in groep 
3 in januari/februari (kaart 1) en in mei/juni afgenomen en in groep 4 in 
oktober, maart en mei/juni. Deze momenten komen overeen met de 
normeringsmomenten van de toets. 
 
AVI-toetsen 
Het AVI-toetspakket is ontwikkeld door Visser, Van Laarhoven en Ter Beek 
en wordt uitgegeven door het KPC in ’s-Hertogenbosch. De handleiding 
dateert van 1996. 
Het doel van de AVI-toetsen is het vaststellen van het technisch leesniveau 
van leerlingen om zo leesstof te kunnen kiezen die aansluit bij hun 
leesontwikkeling. Het AVI-toetspakket bestaat uit negen kaarten, één voor elk 
niveau. Op elke kaart staat een tekst die is gekoppeld aan een niveau. Om het 
technisch leesniveau van een leerling te bepalen worden de kaarten individueel 
gelezen. Wanneer een leerling volgens de scoring een kaart voldoende heeft 
gelezen wordt het niveau bepaald. In het project worden de AVI-toetsen in 
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groep 3 in mei/juni afgenomen en in groep 4 in oktober, maart en mei/juni. De 
momenten in oktober en maart komen overeen met de normering van de AVI-
toets. Het afnamemoment in mei/juni is hieraan toegevoegd in verband met de 
in het project gestelde streefdoelen. 
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Deel 3 
 
RESULTATEN 
 
 
Het derde deel van het rapport is gewijd aan de resultaten van de externe 
evaluatie van het BOV-project.  
In hoofdstuk 8 wordt de opzet en uitvoering van het onderzoek beschreven. De 
implementatie van de begeleidingsstrategie en de effecten op de leerkrachten 
is beschreven in de hoofdstukken 9 en 10. De effecten van het project op de 
technische leerprestaties van de leerlingen uit de groepen 3 en 4 komen in 
hoofdstuk 11 aan de orde. 
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Hoofdstuk 8 
 
OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 
 
 
8.1 Inleiding 
 
Ter beantwoording van de onderzoeksvragen is een dubbel veldexperiment 
opgezet. Er is gekozen voor een (quasi-) experimentele opzet omdat dit het 
enige onderzoeksdesign is op basis waarvan uitspraken over effecten gedaan 
kunnen worden. Het eerste veldexperiment is gericht op het beantwoorden van 
de vraag of de begeleidingsaanpak die de schoolbegeleiders en de 
schoolleiding in het project Beginnend lezen en Omgaan met Verschillen 
gebruikten ten behoeve van het implementeren van adaptief onderwijs effectief 
is. Vervolgens wordt in twee afzonderlijke veldexperimenten de vraag 
beantwoord of adaptief onderwijs leidt tot betere gemiddelde prestaties bij 
technisch lezen in groep 3 en 4 van het basisonderwijs. De experimenten 
worden onderbouwd door een beschrijving van de experimentele variabelen: 
respectievelijk de begeleidingsstrategie in het eerste experiment en het 
leerkrachtgedrag in het tweede. We bespreken in dit hoofdstuk de opzet en 
uitvoering van de veldexperimenten. 
 
 
8.2 Opzet en uitvoering van het onderzoek ter beantwoording van de 

eerste onderzoeksvraag 
 
Voor de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag naar de effectiviteit 
van de strategie die gevolgd is bij de implementatie van het BOV-project, 
kozen we het ‘untreated control group design with pretest and posttest’ (cf. 
Cook & Campbell, 1979). We werken met een ‘untreated control group’ om te 
voorkomen dat alternatieve (‘history’-) verklaringen, die mogelijk gelijktijdig 
met de experimentele variabele optreden, opgeld kunnen doen voor de 
experimentele effecten. Adaptief onderwijs staat, door de nadruk ervan in het 
‘Weer Samen Naar School’-beleid, beleidsmatig sterk in de aandacht. Ook zijn 
er tijdens de invoering van het BOV-project landelijk producten op de markt 
gebracht, die de doelen die het BOV-project nastreeft kunnen faciliteren. Een 
voorbeeld daarvan is het Protocol Leesproblemen en Dyslexie (Wentink & 
Verhoeven, 2001). Voorkomen moet worden dat dit ‘maturation’ effect als 
alternatieve verklaring voor de experimentele variabele gezien kan worden. 
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Scholen kunnen immers op andere wijze kennis opdoen over adaptief 
onderwijs dan via dit project. 
Dit quasi-experimentele design is opgezet ten behoeve van de summatieve 
evaluatie van het project. Daarnaast heeft een formatieve evaluatie plaats 
gevonden. Ten behoeve daarvan zijn tussen de voor- en nameting bij de 
leerkrachten op vier momenten tussenmetingen uitgevoerd. De resultaten van 
deze metingen zijn gebruikt voor de monitoring van het implementatieproces. 
Hiervan is verslag gedaan in Houtveen, Mijs, Vernooy en Roelofs (2000) en 
Mijs, Houtveen en Vernooy (2001). In dit eindrapport wordt verslag gedaan 
van de summatieve evaluatie. 
 
De ‘treatment’ voor het design bij de eerste onderzoeksvraag bestaat uit drie 
elementen, namelijk het vernieuwingsprogramma voor het terugdringen van 
leesuitval in de groepen 3 en 4 (Vernooy, 1999b, 2002), de 
begeleidingsaanpak van de schoolbegeleiding en de invoeringsstrategie van de 
schoolleiding.  Aangezien de leerkrachten van de groepen 3 en 4 in het 
onderzoek betrokken zijn, is er sprake van twee experimentele groepen en 
twee controle groepen. 
Beide experimentele groepen krijgen alle onderdelen van de ‘treatment’ 
aangeboden. De controlegroepen krijgen geen enkel onderdeel van de 
‘treatment’ aangeboden. Bij de controlegroepen wordt achteraf gecontroleerd 
of de betreffende scholen gedurende het experiment niet toevallig aan adaptief 
onderwijs bij technisch lezen zijn gaan werken en daarbij begeleiding hebben 
ontvangen. 
Het design ziet er als volgt uit: 
 
Tabel 8.1  Design voor experiment 1 
 voormeting nameting 
Experimentele groep O1     X O2

Controle groep O1 O2

O = meting van effectvariabelen X is treatment 
 
De voormeting vond plaats in oktober 1999. De nameting in mei/juni 2002. 
Als gevolg van de veldsituatie waarin het onderzoek plaatsvond, kon niet 
voldaan worden aan de eis dat scholen random in de experimentele conditie 
geplaatst worden. De controle scholen zijn aselect getrokken uit de populatie. 
De experimentele scholen zijn zodanig geselecteerd uit de aan het BOV-
project deelnemende scholen, dat contextkenmerken waarvan verwacht kan 
worden dat ze bijdragen aan verschillen in leerkrachtgedrag en/of 
leerlingresultaten voor experimentele en controle groep gelijk zijn. 
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Groepsgrootte en percentage 1.9 en 1.25 leerlingen zijn in beide groepen 
nagenoeg gelijk. De professionele ontwikkeling van schoolleider, team en 
leerkrachten is op de controlescholen enigszins verder gevorderd. Het verschil 
is niet significant. We kunnen derhalve concluderen dat we over een 
experimentele en controlegroep beschikken die bij aanvang van het onderzoek 
goed vergelijkbaar zijn.  
In het onderzoek zijn uiteindelijk 39 leerkrachten van groep 3 en hun 
leerlingen betrokken en 38 leerkrachten van groep 4 en hun leerlingen. 
Daarvan nemen er 21 deel aan de experimentele groep (bij aanvang van het 
project waren dit er 27) en 16 aan de controle groep (bij aanvang van het 
project waren dit er 20). 
We werken met negen effectvariabelen. De informatieverzameling over al 
deze effectvariabelen vindt steeds op hetzelfde tijdstip plaats. De mate van 
implementatie van één effectvariabele is nagevraagd bij de schoolleider. Ten 
aanzien van de overige effectvariabelen vinden de metingen plaats bij de 
leerkrachten van de groepen 3 en 4. Elke meting bestaat uit de observatie van 
een technisch leesles en de afname van een schriftelijke vragenlijst. De 
observaties zijn uitgevoerd door getrainde observatoren. 
 
Experimentele variabele: de begeleidings- en implementatiestrategie 
Om effect van de begeleidingsstrategie te onderzoeken is het noodzakelijk te 
weten: 1. of de deelnemende leerkrachten de teambijeenkomsten en de 
schooloverstijgende bijeenkomsten in het kader van het project inderdaad 
hebben bijgewoond, en 2. in hoeverre de geplande begeleidingsactiviteiten zijn 
uitgevoerd. De voor 1 en 2 benodigde informatie verkrijgen we door te werken 
met een ‘monitoringsysteem’. 
Wanneer we willen spreken van voldoende implementatie van de 
begeleidingsstrategie moet de begeleiding aan de volgende vier criteria 
voldoen: 
1. er dient minimaal drie uur per veertien dagen in het project geïnvesteerd 

te worden; 
2. de begeleidingsactiviteiten dienen gericht te zijn op alle niveaus in de 

school (schoolleider, team en individuele leerkrachten); 
3. aan alle begeleidingsonderwerpen die in het draaiboek voor het project 

zijn vastgelegd dient aandacht besteed te worden; 
4. begeleiders dienen een mix van werkvormen te hanteren die tezamen in-

service training uitmaken. 
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Om na te kunnen gaan of door de begeleiders aan deze criteria voldaan is, zijn 
logboekregistratieformulieren ontwikkeld. De begeleiders vullen naar 
aanleiding van elk begeleidingscontact een formulier in. Door de gegevens 
over de daadwerkelijke uitvoering van de begeleiding te vergelijken met de 
planning, verkrijgen we een beeld van de gerealiseerde 
begeleidingsinterventies van elke begeleider. De reconstructie van het 
begeleidingsproces wordt gecompleteerd door de scholingsdagen bij te wonen, 
die vier maal per jaar georganiseerd worden voor de begeleiders.  
 
Bij het invoeren van het BOV-project dient de school systematisch te werk te 
gaan. Daarmee wordt bedoeld, dat het project concreet is uitgewerkt in een 
activiteitenplanning. Er moet een projectorganisatie in het leven geroepen 
worden. De planning moet uitgevoerd worden, door aansturing, bewaking en 
evaluatie van de uitgevoerde activiteiten. Deze informatie verkrijgen we door 
aan het begin van elk schooljaar bij de schoolleider en de project-coördinator 
een schriftelijke vragenlijst af te nemen. Voor elk van de bovengenoemde 
aspecten zijn instrumenten in de vragenlijst opgenomen. Om te kunnen 
beoordelen of op elk van de scholen de invoeringsstrategie in voldoende mate 
is geïmplementeerd, zijn de scores op de instrumenten uit de vragenlijst 
beoordeeld met de volgende criteria: 
1. Het project dient concreet in een plan uitgewerkt te zijn; 
2. Er moet een projectorganisatie in het leven zijn geroepen, met duidelijke 

taken en verantwoordelijkheden. 
 

Effectvariabelen op schoolniveau 
Op schoolniveau is gewerkt met twee effectvariabelen: ‘het werken met een 
fijnmazig leerlingvolgsysteem’ en ‘het uitbreiden van de onderwijstijd voor 
technisch lezen met 60 minuten per week’. 
De mate waarin het fijnmazig leerlingvolgsysteem geïmplementeerd is, is 
nagevraagd op leerkrachtniveau. Hier wordt in het onderstaande verder op 
ingegaan. 
De mate van realisatie van het uitbreiden van de onderwijstijd voor lezen is 
achterhaald door de schoolleider aan het begin en eind van het project te 
vragen hoeveel tijd voor lezen op het lesrooster is opgenomen. Tevens is 
gevraagd door welke personen de extra instructie aan de zwakke leerlingen 
gegeven wordt. De antwoorden zijn gescoord tussen 0 en 6. Daarbij staat een 0 
voor in het geheel geen extra tijd voor lezen ingeroosterd hebben en een 5 voor 
60 minuten of meer extra tijd voor lezen ingeroosterd hebben. Een score van 6 
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werd gegeven wanneer de extra instructie aan de zwakke leerlingen gegeven 
wordt door de groepsleerkracht. 
 
Effectvariabelen op leerkrachtniveau 
In het eerste experiment zijn acht effectvariabelen op leerkrachtniveau 
opgenomen. Zeven daarvan maken tezamen adaptief onderwijs uit en hebben 
betrekking op leerkrachtgedrag. Daarnaast is er een cognitieve effectvariabele 
opgenomen. 
Bij adaptief onderwijs worden drie dimensies onderscheiden (zie ook 
hoofdstuk 3): pedagogische activiteiten, instructieactiviteiten en 
zorgverbredingsactiviteiten. 
 
Pedagogische activiteiten 
Het is de bedoeling dat de pedagogische intenties van de leerkrachten in het 
BOV-project juist zichtbaar worden in het instructiegedrag en de 
klassenorganisatie. Om dit in kaart te brengen is gebruik gemaakt van 
observatie instrumenten.  
 
De mate waarin de leerkracht tijdens de instructie zorgt voor een leersituatie 
waarin ook de zwakke leerlingen succeservaringen op kunnen doen, wordt 
gemeten door middel van observatie van een leesles. De observatieschaal ‘Het 
bieden van succeservaringen’ is een ten behoeve van dit project ontwikkeld 
event-sampling instrument, dat na afloop van de les door de observator wordt 
gescoord (14 items, 5 antwoordmogelijkheden). De homogeniteit en 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het instrument is ruim voldoende. 
 
Om de leerlingen tijdens het zelfstandig werken het eigen leerproces te laten 
managen is een exploratieve  leeromgeving noodzakelijk. De mate waarin de 
leerkracht hiervoor maatregelen heeft getroffen, brengen we in kaart met de 
observatieschaal ‘Het bevorderen van een exploratieve leeromgeving’ 
(Houtveen & Booij, 1994). Het instrument bestaat uit 12 uitspraken die de 
observator na afloop van een les scoort op een 5-puntsschaal. Het instrument is 
ook in dit onderzoek ruim voldoende homogeen. Ook de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is ruim voldoende 
 
Instructieactiviteiten 
Hierbij is onderscheid gemaakt in kwaliteit van de instructie en instructietijd. 
De mate waarin de leerkracht bij technisch lezen werkt volgens het Interactief, 
Gedifferentieerd Directe Instructiemodel (IGDI) wordt in kaart gebracht met 
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de observatieschaal ´Werken met het IGDI-model bij technisch lezen´. In het 
instrument wordt gebruik gemaakt van de ‘event-sampling’ procedure. Deze 
procedure is geschikt voor het meten van aspecten in de klassensituatie die 
zich minder lenen voor metingen in de tijd. De schaal bestaat uit 28 uitspraken 
die de observator na afloop van een begrijpend leesles scoort op een rating-
scale die loopt van 1 tot 5. Over het algemeen drukt de score 1 uit dat het 
leerkrachtgedrag zoals omschreven in het item niet voorkomt. De score 5 drukt 
uit dat het beschreven leerkrachtgedrag aan nauwkeurig omschreven 
kwaliteitseisen voldoet. Van het instrument is de homogeniteit en de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid nagegaan. Deze was bij elke meting steeds 
voldoende. 
 
Tevens is gebruik gemaakt van een schriftelijke vragenlijst om in kaart te 
brengen in welke mate de leerkrachten naar eigen zeggen rekening houden met 
verschillen tussen de leerlingen. In het instrument zijn 20 uitspraken 
opgenomen die ingevuld kunnen worden naar frequentie van voorkomen 
(0=nooit; 5=heel vaak).  De homogeniteit van het instrument is ruim 
voldoende.  
 
Om de uitbreiding van de instructietijd voor zwakke lezers door het geven van 
verlengde instructie aan deze groep leerlingen in kaart te brengen is tijdens de 
observaties bijgehouden hoeveel tijd de leerkracht besteedt aan instructie aan 
de klas als geheel, aan een subgroepje van leerlingen en aan individuele 
leerlingen. Tevens is in kaart gebracht hoeveel tijd de leerkracht besteedt aan 
niet lesgerichte activiteiten zoals management. We maken gebruik van een 
specifieke vorm van ‘time-sampling’, namelijk van de ‘predominant activity 
sampling’- procedure (Tyler, 1979). Deze procedure houdt in, dat gedurende 
een relatief korte periode wordt geobserveerd, waarna het gedrag dat 
gedurende deze tijdseenheid het meest dominant is, wordt gecodeerd (7 
seconden observeren en 13 seconden coderen). Van het instrument is na elke 
training de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid nagegaan, en ruim voldoende 
bevonden. 
Het verlengen van de instructie voor een bepaalde subgroep veronderstelt, dat 
de overige leerlingen zelfstandig aan het werk zijn. De organisatie daarvan 
dient soepel en zonder veel tijdsverlies te verlopen. Om dit in kaart te brengen 
is gebruik gemaakt van de subschaal ‘Organisatie van de instructie’ uit de 
Management en Instructieschaal (Lem, Veenman, Nijssen & Roelofs, 1988). 
Deze subschaal is een observatie instrument dat bestaat uit vijf uitspraken. Na 
de lesobservatie vult de observator de uitspraken op de schaal in. Daarbij 
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representeert de score 1 de meest negatieve score en de score 5 de meest 
positieve. Van het instrument is bij elke meting de homogeniteit en 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid nagegaan.  
 
Zorgverbredings activiteiten 
De mate waarin de leerkrachten systematisch in de gaten houden welke 
leerlingen extra zorg nodig hebben om het technisch lezen onder de knie te 
krijgen brengen we in kaart met behulp van een instrument dat schriftelijk bij 
de leerkrachten wordt afgenomen. Het instrument is gebaseerd op het model 
voor Planmatig Werken zoals ontwikkeld door Kool en Van der Ley (1985) en 
bestaat uit vijf Likertschalen: ´de mate waarin de leerkracht streefdoelen 
stelt´; ´de mate waarin problemen gesignaleerd worden´; ´de mate waarin 
leerlingresultaten in verband worden gebracht met het gegeven onderwijs´; 
´de mate waarin de uit te voeren activiteiten worden vastgelegd in een 
handelingsplan´; en ´de mate waarin planmatig werken bij technisch lezen een 
teamaangelegenheid´ is (Houtveen, Booij & De Jong, 1995). Van de 
instrumenten is bij elke meting de homogeniteit nagegaan. Deze was steeds 
voldoende. 
 
Vertrouwen in eigen kunnen 
Opvattingen en overtuigingen van leerkrachten werken door in hun gedrag. 
Voor de implementatie van adaptief onderwijs is uit eerder onderzoek 
gebleken, dat er een sterke samenhang is tussen het vertrouwen dat 
leerkrachten hebben in hun eigen mogelijkheden om om te gaan met 
verschillen tussen kinderen en dit ook daadwerkelijk doen (Houtveen, 1997). 
In het BOV-project is dit in kaart gebracht met een instrument dat als meetdoel 
heeft: ‘De mate waarin leerkrachten vertrouwen hebben in de eigen 
mogelijkheden om bij te dragen aan de leerprestaties van de leerlingen’ 
(Houtveen 1994). De schaal bestaat uit acht uitspraken, die leerkrachten 
kunnen beantwoorden naar de mate waarin zij het eens zijn met deze 
uitspraken (1 tot en met 6). Bij elke meting is de homogeniteit van de schaal 
opnieuw onderzocht. 
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8.3 Training van de observatoren 
 
De observatoren zijn vóór elke meting grondig getraind in de hierboven 
beschreven observatie-instrumenten. De observatoren zijn allen studenten 
onderwijskunde of pedagogiek en hebben als vooropleiding PABO of 
lerarenopleiding. Ten behoeve van de training is een aantal video-opnames 
gemaakt van lessen technisch lezen. 
De trainingen namen in totaal vier dagdelen in beslag. De eerste twee dagdelen 
stond het observatie-instrument ‘Interactief, Gedifferentieerd Directe 
Instructiemodel’ centraal. Ook zijn de andere event-sampling-instrumenten 
aan bod gekomen (‘Bieden van kansen op succeservaringen’, ‘Exploratieve 
leeromgeving’ en ‘Organisatie van de Instructie’). De laatste twee dagdelen is 
zowel aandacht besteed aan deze instrumenten als aan het time-sampling 
instrument ‘Instructietijd bij technisch lezen’. Na elke training is de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid tussen de observatoren bepaald. Hoewel 
deze steeds boven of rond de vereiste .70 lag is extra controle ingebouwd, door 
de observatoren ten minste de eerste twee te observeren lessen te laten 
opnemen op een audiotape. Vervolgens zijn deze tapes afgeluisterd en is de 
scoring gecontroleerd door de onderzoekers, die tevens de trainingen hebben 
verzorgd. Onduidelijkheden en eventuele wijzigingen in de scores zijn 
doorgenomen met de betreffende observator en indien nodig ook met de 
andere observatoren. 
 
 
8.4  Gegevens analyse eerste onderzoeksvraag 
 
De gegevens verkregen met de logboekregistratieformulieren zijn 
gekwantificeerd, door voor elke school per treatment-periode en per 
begeleidingsonderwerp de geïnvesteerde tijd in een matrix onder te brengen. 
Tevens is op basis van de gegevens geturfd of in elk van de projectjaren 
begeleiding werd gegeven op elk van de niveaus in de school, of er consequent 
van de diverse onderscheiden typen begeleidingsinterventies gebruik gemaakt 
werd en of in de loop van het project inderdaad aandacht aan alle onderwerpen 
die in het project centraal staan aandacht besteed is. Op basis hiervan is 
nagegaan in hoeverre de gerealiseerde begeleiding voor alle scholen in 
overeenstemming was met de geplande begeleiding. Tevens is nagegaan of de 
scholen op de schalen voor het meten van de invoeringsstrategie de gestelde 
criteria bereikt hebben. Op basis van deze analyse is besloten voor welke van 
de experimentele scholen de begeleiders en de schoolleiding daadwerkelijk de 
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‘treatment’ hebben gerealiseerd en derhalve voor welke scholen eventuele 
effecten op het leerkrachtgedrag toegeschreven mogen worden aan de invloed 
van de gehanteerde begeleidings- en invoeringsstrategie.  
Over alle gegevens op leerkrachtniveau zijn frequentieberekeningen 
uitgevoerd: rechte tellingen en standaarddeviaties per meting. Of het verschil 
tussen de experimentele en controlegroep scholen significant is, zijn we 
nagegaan door het berekenen van een t-toets tussen de verschillen in 
groeiscores op elk van de effectmaten (eindmeting minus beginmeting). 
 
 
8.5 Design voor de behandeling van de tweede onderzoeksvraag 
 
De tweede onderzoeksvraag luidt: 
Leidt onderwijs waarin adaptief onderwijs ten aanzien van technisch lezen 
voldoende operationeel aanwezig is, tot betere prestaties bij technisch lezen? 
We kiezen voor het beantwoorden van deze onderzoeksvraag het ‘untreated 
control group design with pretest and posttest’ (cf. Cook & Campbell, 1979). 
Om beklijving van het effect na afloop van het project na te gaan, is het design 
uitgebreid met een follow-up meting. 
 
Tabel 8.2   Design voor experiment 2 
  Voormeting 

Oktober 2001 
Nameting 
Juni 2002 

Beklijvingsmeting 
Juni 2003 

Experimentele groep  O1                                 X O2 O3

Controlegroep  O1 O2 O3

O = meting met effectvariabele  
X = treatment 
 
We betrekken bij de voor- en de nameting in schooljaar 2001 – 2002 de 
leerlingen van de groepen 3 en 4 in het onderzoek. De beklijvingsmeting vindt 
plaats in schooljaar 2002 – 2003 bij dezelfde leerlingen die op dat moment in 
de groepen 4 en 5 zitten (juni 2003). 
 
 
8.6 Variabelenkeuze en operationalisatie in het tweede experiment 
 
In deze paragraaf komen achtereenvolgens de experimentele variabelen en de 
effectvariabele in het tweede experiment aan de orde. 
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Experimentele variabelen 
Om het effect van het leerkrachtgedrag op de leerlingresultaten te kunnen 
onderzoeken, is het noodzakelijk te weten in welke mate de leerkracht werkt 
met het vernieuwingsprogramma. In ons geval is dit nauwkeurig in kaart 
gebracht met behulp van de instrumenten die gebruikt worden voor het meten 
van het leerkrachtgedrag in het eerste experiment. Tevens is de mate waarin de 
leerkracht er vertrouwen in heeft tegemoet te kunnen komen aan verschillen 
tussen de leerlingen als experimentele variabele opgenomen. 
 
Effectvariabelen 
Voor zowel de voormeting als de nameting is gebruik gemaakt van de Drie-
Minuten-Toets van het CITO (Verhoeven, 1992). De toets bestaat uit drie 
leeskaarten met specifieke woordtypen. De leerlingen krijgen voor elke kaart 
één minuut de tijd om zoveel mogelijk woorden te lezen. De score bestaat uit 
het aantal woorden dat de leerlingen in de gestelde tijd foutloos kunnen lezen. 
In groep 3 is in het onderzoek uitsluitend gebruikt gemaakt van kaart 1. In 
groep 4 is de gehele toets als effectvariabele opgenomen bij zowel de voor- als 
de nameting. Bij de beklijvingsmeting zijn bij de leerlingen van groep 4 alle 
drie de kaarten afgenomen. In groep 5 is alleen kaart 3 afgenomen. 
Tevens is gebruik gemaakt van de AVI-toets (Visser, Van Laarhoven & Ter 
Beek, 1996). Het toetspakket bestaat uit negen kaarten, één voor elk niveau. 
Om het technisch leesniveau te bepalen worden de kaarten individueel 
gelezen. Wanneer een kind volgens de scoring een kaart voldoende heeft 
gelezen, wordt het niveau bepaald. Het niveau kan liggen tussen 0 en 9. In 
groep 3 kon de AVI-toets uiteraard alleen aan het eind van het jaar worden 
afgenomen, aangezien deze toets een tekst-toets is. Als voormeting is in deze 
groep kaart 1 van de DMT gebruikt. In groep 4 is de toets zowel aan het begin 
als het eind van het schooljaar afgenomen. Bij de beklijvingsmeting is de toets 
eind groep 4 en 5 afgenomen. 
 
Controle variabelen 
Aangezien we de leerlingen niet random in de groepen kunnen plaatsen, is te 
verwachten dat de leerlingen uit de experimentele groep en de controlegroep 
ten aanzien van een aantal relevante leerlingkenmerken niet equivalent aan 
elkaar zijn. Om hiervoor te kunnen corrigeren, nemen we intelligentie en SES 
mee als controle variabelen. Tevens controleren we voor de leeftijd van de 
leerlingen. Als intelligentietest maken we gebruik van de subtest analogieën 
van de non-verbale SON-R (Laros & Tellegen, 1991). De SES stellen we vast 
op basis van het leerlinggewicht van de leerlingen. 
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8.7 ‘Local history’ variabelen 
 
Aan het eind van het project zijn enkele factoren in kaart gebracht die van 
belang worden geacht bij het bepalen van het effect van de treatment. Dit 
betreft het onderwijskundig leiderschap (Van de Grift & Houtveen, 1991), en 
de mate van professionele ontwikkeling van het team. Het onderwijskundig 
leiderschap wordt in kaart gebracht door afname van de 
‘schoolleiderinterventieschaal’ (Van de Grift, 1987; Van de Grift & Houtveen, 
1991) bij de leerkrachten. De mate van professionele ontwikkeling van het 
team is afgemeten aan de mate waarin de leerkrachten het schoolklimaat 
waarderen als zijnde functioneel voor hun beroepsuitoefening en aan de mate 
van samenwerking binnen het team. Het eerste aspect van schoolontwikkeling 
is afgemeten aan de score op de schaal ‘Functioneel Werkklimaat’ (Boersma, 
1993). ‘De mate van professionele samenwerking in het team’ is in kaart 
gebracht met behulp van een nieuwe schaal, waarvan de items ontleend zijn 
aan verschillende instrumenten die gebruikt zijn voor het meten van de 
schoolcultuur (Houtveen, Voogt, Van der Vegt & Van de Grift, 1995). In 
bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de betrouwbaarheid van de drie 
schalen. 
 
 
8.8 Gegevens analyse tweede onderzoeksvraag 
 
Op leerkrachtniveau is nagegaan of de leerkrachten van de experimentele en 
controle groep op de experimentele variabelen significant van elkaar 
verschillen door het berekenen van t-toetsen. 
Over alle gegevens op leerlingniveau zijn frequentieberekeningen uitgevoerd: 
rechte tellingen en standaarddeviaties per meting. Tevens zijn t-toetsen 
uitgevoerd over de ruwe scores. 
Om na te gaan of het experimentele effect tussen de experimentele en 
controlegroep blijft bestaan na correctie voor de voormeting en de controle 
variabelen, zijn op de nameting en beklijvingsmeting co-variantieanalyses 
uitgevoerd. 
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Hoofdstuk 9 
 
IMPLEMENTATIE VAN DE BEGELEIDINGS- EN 
INVOERINGSSTRATEGIE 
 
 
9.1 Inleiding 
 
In de afgelopen decennia zijn maar al te veel pogingen om te komen tot 
onderwijsvernieuwing, op een mislukking uitgelopen.  Een veel voorkomende 
oorzaak hiervoor kon in veel gevallen gevonden worden in het feit, dat de 
vernieuwing niet of niet in voldoende mate geïmplementeerd was (Van de 
Grift, 1987). In feite was in deze gevallen dan ook sprake van het evalueren 
van ‘non-events’. 
 
Deze verklaring is in de literatuur bekend geworden als de 
implementatiehypothese (Hyman, Wright & Hopkins, 1962; Scriven, 1967; 
Charter & Jones, 1973).  
In de jaren tachtig zijn diverse onderzoekingen uitgevoerd, waarin empirische 
evidentie werd gevonden voor de betekenis van de mate van implementatie 
van een programma voor het realiseren van de effecten van een programma 
(Fullan, 1982; Gersten, Douglas, Zoref & Cronin, 1986). In de 
innovatieliteratuur is er sindsdien dan ook veel aandacht voor de 
implementatie als afzonderlijke fase binnen het innovatieproces. 
 
Deze bevindingen hebben gevolgen gehad voor het uitvoeren van 
evaluatieonderzoek. Bij evaluatie-ondeerzoek kan men niet langer volstaan 
met een design waarbij alleen de leerlingprestaties gepeild worden, ook niet 
wanneer sprake is van een quasi-experimenteel design. Een goed uitgevoerd 
evaluatie-onderzoek dient ook na te gaan of en in welke mate het geplande 
innovatieprogramma in prakrijk is gebracht (zie ook Van de Vall & Ulrich, 
1986; Van de Grift, 1987). 
 
Voor ons onderzoek trekken we uit de implementatiehypothese de conclusie 
dat eerst de vraag beantwoord moet zijn of de begeleidings- en 
invoeringsstrategie van het project Beginnend lezen en Omgaan met 
Verschillen is geïmplementeerd. Alleen dan is het immers zinvol over te gaan 
tot bespreking van de effecten op leerkrachtniveau. Eenzelfde redenering doet 
uiteraard opgeld voor het tweede experiment. 
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De vraag naar voldoende mate van implementatie omvat een tweetal 
deelvragen: 
1. Is het programma geïmplementeerd zoals door de ontwikkelaars 

bedoeld? 
2. Waar is implementatie aan af te meten? 
 
In paragraaf 9.2 gaan we op deze vragen in. In paragraaf 9.3 komt het 
monitoringsysteem aan de orde dat gebruikt is bij het in kaart brengen van de 
uitgevoerde begeleiding evenals de instrumenten die gebruikt zijn voor het in 
kaart brengen van de invoeringsstrategie. In paragraaf 9.4 wordt de vraag 
beantwoord of de begeleidingsstrategie en de invoeringsstrategie in voldoende 
mate is geïmplementeerd om eventuele effecten op leerkrachtniveau aan de 
invloed van de externe en interne begeleiding toe te schrijven.  
 
 
9.2 Beoogde implementatie, implementatie waarde en voldoende 

implementatie  
 
In de literatuur worden twee invalshoeken genoemd voor het bestuderen van 
implementatie: het getrouwheidsperspectief en het adaptatieperspectief (Fullan 
& Pomfret, 1977). 
Binnen de getrouwheidsbenadering wordt implementatie geoperationaliseerd 
als de mate waarin de gebruiker de vernieuwing gebruikt volgens de 
bedoelingen van de ontwerpers. Er is sprake van een grotere mate van 
implementatie, naarmate de overeenstemming tussen de bedoelingen van de 
ontwerpers en het feitelijk gebruik in de praktijk groter is. Het zal duidelijk 
zijn, dat dit alleen mogelijk is, als de vernieuwing tot op grote hoogte concreet 
is uitgewerkt en duidelijk beschreven is. Bij het adaptatieperspectief wordt 
ervan uitgegaan, dat de vernieuwing op maat moet worden gemaakt voor de 
gebruiker, aangezien elke gebruikscontext weer eigen kenmerken heeft waarbij 
een innovatie moet aansluiten. De gebruiker maakt met andere woorden 
aanpassingen, om de innovatie geschikt te maken voor de eigen situatie. 
Berman en McLaughlin (1978) spreken in dit verband van wederzijdse 
aanpassing van een vernieuwing, aangezien zowel aan de zijde van de 
innovatie zelf als aan de zijde van de gebruikerscontext veranderingen nodig 
zijn. 
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De keuze voor een implementatieperspectief is afhankelijk van de doelstelling 
waarmee informatie over de implementatie wordt verzameld. Indien het de 
bedoeling is het effect van een innovatie te meten in relatie tot 
leerlingprestaties, is de getrouwheidsbenadering de meest geëigende (Van den 
Akker, 1988). 
Bij de evaluatie van het BOV-project is dit het uiteindelijke doel. Voor ons 
onderzoek is dan ook gekozen voor het getrouwheidsperspectief. Dit geldt 
overigens niet alleen voor de implementatie van de begeleidingsstrategie en de 
invoeringsstrategie, maar zeker ook voor de implementatie van adaptief 
onderwijs.  
Het is in ons onderzoek ook goed haalbaar om voor dit perspectief te kiezen, 
aangezien in het project een aantal procedures is ingebouwd die een zo 
getrouw mogelijke invoering van het programma sturen. Ten eerste is er tussen 
de scholen en de betrokken schoolbegeleidingsdiensten een contract opgesteld: 
de inspannings- en resultaatverplichting. Hierin zijn afspraken vastgelegd over 
onder meer tijdsinvestering en de te realiseren doelstellingen. Ten tweede is 
het complete schoolverbeteringsprogramma uitgewerkt in een werkmap voor 
de begeleiders (zie hoofdstuk 6) en is er een veranderingsplan voor het gehele 
innovatieproces opgesteld (de BOV-aanpak)(zie hoofdstuk 7). Ten derde 
diende de uitwisseling van de begeleiders onderling en de terugkoppeling van 
de onderzoeksgegevens door de onderzoekers op de scholingsdagen, evenals 
de betrokkenheid van de directies van de schoolbegeleidingsdiensten in de 
beleidsgroep eveneens om de ‘treatment’ binnen het project zoveel als 
mogelijk is gelijk te houden. Uiteraard zal de begeleiding altijd een 
schoolspecifieke inkleuring krijgen. De mate van concreetheid van het 
uitgewerkte programma en de voortdurende bijsturing in de richting van 
getrouwe implementatie, maken het ons inziens goed mogelijk het 
getrouwheidsperspectief te hanteren. 
 
Het gebruik van een innovatie volgens de bedoelingen van de ontwerpers kan 
worden omschreven als de mate waarin de essentiële kenmerken van de 
innovatie in praktijk worden gebracht. Voor het project  Beginnend lezen en 
Omgaan met Verschillen bestaan deze essentiële kenmerken uit gedragingen 
van alle betrokkenen die gericht zijn op het in de praktijk brengen van het 
schoolverbeteringsprogramma. 
Voor wat de externe schoolbegeleiders betreft, komt de mate waarin 
implementatie van de begeleidingsstrategie is gerealiseerd tot uitdrukking in 
vier zaken. 
1. er dient minimaal 60 uur in het project geïnvesteerd te worden; 
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2. de begeleidingsactiviteiten dienen gericht te zijn op alle niveaus in de 
school: schoolleider, team en individuele leerkracht (in dit geval de 
leerkrachten van groep 3 en 4); 

3. aan alle onderwerpen die in het draaiboek voor het project zijn 
vastgelegd dient aandacht besteed te worden; 

4. er dient een mix van werkvormen gehanteerd te worden die tezamen in-
service training uitmaken. 

 
Voor de implementatie is drie jaar uitgetrokken. Bij de uiteindelijke 
beoordeling van de vraag of de begeleidingsstrategie in voldoende mate is 
geïmplementeerd, zijn de gegevens over de drie project jaren samen genomen. 
Dit is met name relevant voor criterium 3: het besteden van aandacht aan alle 
onderwerpen uit het draaiboek. De begeleiders kunnen immers de volgorde 
van behandeling van de onderscheiden onderwerpen en de mate van nadruk 
die elk onderwerp op een bepaalde school krijgt tot op zekere hoogte 
schoolspecifiek inkleuren. 
 
Voor de begeleiding door de schoolleiding gelden de volgende criteria: 
1. het project dient concreet in een plan uitgewerkt te zijn; 
2. Er moet een projectorganisatie in het leven geroepen zijn met duidelijke 

taken en verantwoordelijkheden; 
 
De implementatiewaarde van het schoolverbeteringsprogramma kan dan ook 
aan de hand van deze criteria voor voldoende implementatie worden 
geconcretiseerd. 
 
De begeleidingsactiviteiten van de schoolbegeleiders zijn systematisch in kaart 
gebracht door middel van logboekregistratieformulieren die de begeleider na 
elk begeleidingscontact heeft ingevuld. De begeleidingsactiviteiten van de 
schoolleiding zijn in kaart gebracht met behulp van schriftelijke vragenlijsten. 
Dit stelt ons in de gelegenheid de geplande en uitgevoerde begeleiding te 
monitoren.  
 
 
9.3 Gebruikte instrumenten 
 
Logboekregistratieformulieren 
Het gebruikte monitoringsysteem voor het in kaart brengen van de externe 
begeleiding bestaat uit logboekregistratieformulieren waarin begeleiders 
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verslag doen van alle begeleidingsactiviteiten die zij in het kader van het 
project verrichten. Het monitoringsysteem bestaat uit twee verschillende 
formulieren voor twee verschillende typen bijeenkomsten. 
De twee formulieren die de begeleider in dient te vullen, zijn gericht op: 
1. Schoolspecifieke bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden per school 

georganiseerd, zodat de inhoud optimaal aangepast kan worden aan de 
context van de school. De schoolspecifieke bijeenkomsten kunnen 
bedoeld zijn voor schoolleiders, het hele team of voor de leerkracht van 
bepaalde groepen. De begeleiding van de individuele leerkracht kan 
zowel door de externe begeleider als door de interne begeleider (veelal 
de schoolleider) gegeven worden; 

2. Schooloverstijgende bijeenkomsten. Voor de schoolbegeleidingsdiensten 
die meerdere scholen begeleiden in het project is het mogelijk 
schooloverstijgende bijeenkomsten te organiseren. De 
schooloverstijgende bijeenkomsten kunnen gericht zijn op schoolleiders, 
teams of leerkrachten van bepaalde groepen van meerdere scholen 
tegelijk. 

 
Voor beide soorten bijeenkomsten, schoolspecifiek en schooloverstijgend, zijn 
afzonderlijke formulieren voor de begeleiders opgenomen in het 
monitoringsysteem. Na afloop van elke begeleidingsbijeenkomst vullen de 
begeleiders een formulier in. Op basis van de ingevulde formulieren zijn we 
nagegaan of de experimentele variabele, de begeleidingsstrategie, in 
voldoende mate gerealiseerd is. Dit is mogelijk doordat de vier genoemde 
criteria voor voldoende begeleiding als aandachtspunten, die in ieder geval 
beschreven moeten zijn, in de formulieren opgenomen zijn. Op die manier 
kunnen we per criterium bijhouden in welke mate hieraan aandacht besteed 
wordt. 
Zo wordt op elk van de formulieren gevraagd aan te geven hoeveel tijd elke 
interventie in beslag heeft genomen. Tevens worden de begeleiders verzocht 
op de formulieren aan te geven wie bij de begeleidingsbijeenkomst aanwezig 
waren (schoolleider, team of leerkracht(en)). Of de begeleiders alle 
onderwerpen uit het draaiboek aan de orde hebben gesteld, gaan we na door op 
de formulieren na te vragen op welk begeleidingsonderwerp de bijeenkomst 
betrekking had. Tenslotte wordt de begeleider gevraagd aan te geven welke 
werkvorm of werkvormen bij de bijeenkomst zijn toegepast. 
 
De externe begeleiders kunnen ervoor kiezen de klassenbezoeken niet zelf uit 
te voeren, maar de schoolleider en/of de BOV-coördinator te coachen in het 
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uitvoeren van deze klassenconsultaties. Onder klassenconsultatie wordt een 
klassenobservatie bij leerkrachten verstaan, gevolgd door een nabespreking. 
Wanneer de schoolleider/ interne begeleider deze klassenbezoeken voor zijn 
rekening neemt, wordt dit eveneens in kaart gebracht, doordat in dit geval de 
schoolleider/ interne begeleider het schoolspecifieke formulier invult. Door 
deze gegevens voor de gehele begeleidingsperiode op te tellen dan wel te 
rangschikken, kan voor elk van de criteria getoetst worden of de begeleiders 
aan het betreffende criterium voldoen.  
 
Schriftelijke vragenlijsten 
De schoolleiding wordt geacht de invoering van het BOV-project systematisch 
aan te pakken. Hiervoor is op de eerste plaats een uitgewerkt plan nodig. 
Tevens is het nodig dat het project dat het project wordt aangestuurd en 
bewaakt. 
 
Plannen van de vernieuwing 
Elke school dient het project uit te werken in een driejarig vernieuwingstraject. 
Dit traject wordt per projectjaar gedetailleerd uitgewerkt in een 
activiteitenplanning waarin is opgenomen wat het tijdpad is, welke 
onderwerpen aan bod komen, wie daarbij betrokken zijn, wie waar 
verantwoordelijk voor is en op welke momenten de voortgang van het project 
geëvalueerd wordt. 
Om in kaart te brengen in welke mate de scholen het project hebben 
uitgewerkt in dergelijke plannen is een schaal geconstrueerd, die aan het begin 
van elk projectjaar aan de intern coördinator werd voorgelegd. De schaal 
bestaat uit negen uitspraken die beantwoord kunnen worden met ‘ja’ of ‘nee’. 
Van de schaal is steeds de homogeniteit nagegaan. Deze was steeds ruim 
voldoende (α = .91 bij meting 1; .88 bij meting 2; .91 bij meting 3). In bijlage 
1 is het psychometrisch rapport van de schaal opnomen. 
 
Coördinatie van de uitvoering het project 
Om ervoor te zorgen dat het project op koers blijft in een school is het 
noodzakelijk dat de schoolleiding zicht blijft houden op het verloop van het 
implementatieproces. Het geven van sturing en het bewaken van het project 
vormen hierbij belangrijke activiteiten. Om dit mogelijk te maken moet aan 
een aantal voorwaarden voldaan zijn. Zo is het belangrijk, dat er specifiek ten 
behoeve van het project een interne BOV-coördinator wordt aangesteld, die 
voor aansturing en bewaking van de voortgang van het project uren ter 
beschikking krijgt. Tevens is het belangrijk dat er duidelijkheid bestaat over 
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diens taken. Ook is het van belang dat de schoolleider en de interne 
coördinator op vooraf vastgestelde momenten met elkaar overleggen over het 
project, zodat ook de schoolleider van de voortgang op de hoogte blijft en de 
coördinator suggesties kan geven om de voortgang te bevorderen. Bij de 
schoolleider is aan het begin van elk projectjaar schriftelijk nagevraagd of aan 
deze voorwaarden voor coördinatie van het project voldaan is. De 
maximumscore op deze vragenlijst is 4. Het psychometrisch rapport van de 
schaal is opgenomen in bijlage 1. 
 
 
9.4 Mate van implementatie van de begeleidings- en 

invoeringsstrategie 
 
De centrale vraag die nu beantwoord moet worden, is of de begeleidings- en 
invoeringsstrategie  op elk van de scholen in voldoende mate is gerealiseerd. Is 
dit niet het geval, dan mogen eventuele veranderingen van het 
leerkrachtgedrag op de scholen niet toegeschreven worden aan de begeleiding 
van de in- en externe begeleiders. Deze scholen kunnen dan verder niet in de 
analyses ter beantwoording van onderzoeksvraag één betrokken worden.  
Hieronder gaan we per criterium na of de begeleiding voldaan heeft aan de in 
het begin van dit hoofdstuk opgestelde implementatiecriteria. 
 
 
9.4.1 Tijdsinvestering 
 
Het eerste criterium heeft betrekking op de geïnvesteerde tijd. De begeleiders 
dienen per school minimaal 3 uur per twee (school)weken te investeren in het 
project. Hierbij laten we de tijd die ze besteden aan de leerkrachten die niet in 
de groep 3 of 4 werkzaam zijn, buiten beschouwing (zie boven). Dit komt neer 
op een bruto tijd van 60 uur (3600 minuten) per jaar. In deze tijd is de 
voorbereidingstijd, reistijd en eventuele verwerking van gegevens inbegrepen. 
We gaan ervan uit, dat een derde van de tijd daadwerkelijk op de scholen 
doorgebracht wordt en dat tweederde van de tijd voor voorbereiding, reistijd 
en verwerking nodig is. Dat brengt ons op een netto te investeren tijd van 1200 
minuten per jaar op elke school. In tabel 9.1 wordt per school de geïnvesteerde 
begeleidingstijd weergegeven. Na drie projectjaren zou dit minimaal 3600 
minuten moeten zijn. 
Bij de interpretatie van de tijdsgegevens moet wel in het oog gehouden 
worden, dat sommige externe begeleiders veel meer tijd in de school 
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geïnvesteerd hebben dan in deze tabel zichtbaar wordt. Er is namelijk besloten 
klassenconsultaties of anderszins begeleiding van leerkrachten die lesgeven 
aan andere groepen dan de groepen 3 en 4 niet mee te rekenen. In het 
onderzoek worden immers alleen de leerkrachten van de groepen 3 en 4 
betrokken. De tijd besteed aan schooloverstijgende begeleiding is wel 
meegenomen. 
 

Tabel 9.1 Geïnvesteerde contacttijd aan begeleiding in drie projectjaren in minuten 

School/Tijd Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar Totale tijd 

A 1690 1460 915 4065 

C 865 1080 930 2875 

D 1730 1575 675 3980 

E 1055 1280 930 3265 

F 1225 1155 1170 3550 

G 1490 1245 960 3695 

I 1020 1440 1260 3720 

J 1205 1360 1890 4455 

K 1545 2055 555 4155 

L 1695 1230 315 3240 

M 660 935 0 1595 

N 1045 585 0 1630 

O 2175 1175 865 4215 

P 2751 1035 1325 5111 

Q 1780 1035 1515 4330 

R 3420 2475 4330 10225 

S 1845 1425 2430 5700 

T 1710 870 2090 4670 

U 1975 1055 2680 5710 

V 1545 1475 1260 4280 

X 1145 1055 1310 3510 

Y 1140 870 560 2570 

Z 855 1110 1200 3165 

AA 1680 1055 315 3045 

AC 1520 1375 1005 3900 

AD 2295 2060 1740 6095 

AE 2400 1560 1410 5370 
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De scholen M en N hebben in het derde projectjaar geen begeleiding gehad. 
Op de scholen E en AA is de begeleiding van de individuele leerkrachten door 
middel van klassenobservaties in het derde jaar overgenomen door de interne 
BOV-coördinator. Jammer genoeg is niet exact  bijgehouden hoeveel tijd dit in 
beslag heeft genomen. Op basis van uitspraken van de schoolbegeleiders 
hierover gaan we er vanuit, dat met inbegrip van de interne begeleiding beide 
scholen toch voldoen aan het tijdscriterium. Op de scholen C, L, Y en Z is dit 
niet het geval. Aan het andere uiterste heeft een school bijna drie keer meer 
begeleiding ontvangen dan de overeengekomen norm. We concluderen, dat op 
21 van de 27 scholen aan het criterium met betrekking tot de geïnvesteerde tijd 
is voldaan.  
 
 
9.4.2 Niveaus van begeleiding 
 
In de begeleidingsaanpak wordt ervan uitgegaan, dat de meeste aandacht in de 
verbeteringsstrategie zou moeten liggen op de implementatie van de 
vernieuwingen op groepsniveau. De veronderstelling is tevens, dat de aanpak 
van onderwijsproblemen in de groepen alleen effectief kan zijn, als deze is 
ingebed in een duidelijke gedragslijn van het team als geheel met betrekking 
tot de zorg voor probleemleerlingen. De schoolleider heeft daarbij een 
belangrijke initiërende en coördinerende rol. Tegen deze achtergrond is als 
tweede criterium voor voldoende implementatie van de experimentele 
variabele (begeleidingsstrategie) bepaald, dat op alle betrokken niveaus in de 
school begeleiding plaatsgevonden moet hebben.  
In tabel 9.2 staat een overzicht per school van het aantal bijeenkomsten op de 
diverse niveaus. Voor de volledigheid zijn niet alleen de bijeenkomsten gericht 
op de leerkrachten van groep 3 en 4 opgenomen, maar ook die zijn gericht op 
de andere leerkrachten binnen de school.  
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Tabel 9.2  Aantal bijeenkomsten per niveau in de school over de gehele  
projectperiode 

School Schooloverstijgend Schoolspecifiek 

  Directie Team Leerkracht 

    Groep 3 Groep 4 Overige 
groepen 

A 1 3 14 8 12 7 

C 1 10 21 2 1  

D  8 18 2 5 5 

E 1 11 21 2  2 

F 14 5 3 6 7 1 

G 14 2 5 8 6  

I  5 22 3 3  

J  5 28 3 2 2 

K  15 10 5 2  

L 1 4 20 7 1  

M 7  3 1 2 2 

N 7  5 1 1  

O  11 18 7 3  

P  4 26 15 8  

Q 16 10 10 7 3  

R 18 31 12 20 14 3 

S 15 9 24 7 6 2 

T 12 9 20 8 5 1 

U 18 10 10 12 6 7 

V 2 13 23 2 2  

X  11 15 6 6 4 

Y  5 14 7 3  

Z  6 20 4 5 3 

AA 1 5 24 3 2  

AC  8 19 6 5  

AD 2 21 24 7 2  

AE 2 13 29 3 2  

 
Uit de tabel blijkt, dat met de directies en/of leerkrachten van zeventien 
scholen schooloverstijgende bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. Op negen 
van deze scholen wordt zoveel mogelijk gewerkt met schooloverstijgende 
bijeenkomsten. Dit is niet alleen efficiënt qua begeleidingstijd. Het uitwisselen 
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van ervaringen tussen de scholen werd door de deelnemers als zeer verrijkend 
ervaren ten opzichte van bijeenkomsten waarbij alleen de eigen school 
betrokken was. 
Bij de schoolspecifieke begeleiding wordt onderscheid gemaakt tussen 
begeleiding gericht op de directie (schoolleider en/of interne BOV-
coördinator), op het team en op de individuele leerkrachten. In de tabel kunnen 
we zien dat op de scholen M en N niet specifiek aandacht besteed is aan de 
directie van deze scholen. Voor de overige scholen geldt dat aan alle drie de 
niveaus aandacht besteed is. 
De begeleiding van de directie bestaat vaak uit het doornemen van de planning 
van het project, het voorbereiden en nabespreken van de teamvergaderingen en 
het bespreken van de rol van de schoolleider. Op de meeste scholen worden de 
schoolleiders en/of de BOV-coördinatoren tijdens deze bijeenkomsten 
gecoacht in het uitvoeren van klassenconsultaties. In de teamvergaderingen 
wordt de planning en voortgang doorgesproken met het team (bijvoorbeeld 
door informatie-overdracht, discussie, demonstratie en oefening van 
vaardigheden). De begeleiding op het niveau van de leerkrachten bestaat uit 
klassenconsultaties en begeleidingsgesprekken met betrekking tot de 
leerkrachtvaardigheden die centraal staan in het project. Op school E is in 
groep 4 in het geheel niet en in groep 3 in beperkte mate door de 
schoolbegeleider geobserveerd. Op deze school werd dit al snel een taak van 
de interne BOV-coördinator. 
 
De begeleiding blijkt dus op 25 van de 27  scholen aan het tweede criterium 
voor voldoende begeleiding te voldoen: de begeleiding heeft plaatsgevonden 
op alle drie de niveaus in de school. Opvallend is dat de begeleiding van de 
leerkracht van groep 4 bij vrijwel alle scholen achter blijft bij de begeleiding 
van de leerkracht van groep 3. 
 
 
9.4.3 Inhoudelijke thema’s  
 
De begeleiders moeten gedurende het verloop van de implementatieperiode 
aan alle onderwerpen uit het algemene draaiboek aandacht hebben besteed, zo 
luidt het derde criterium voor voldoende begeleiding. 
In de draaiboeken voor de gehele implementatieperiode zijn voor de scholen 
de volgende onderwerpen opgenomen: 
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Onderwerpen: 
1. Oriëntatie op onderwerp en werkwijze; 
2. Probleemanalyse; 
3. Draaiboek/ verbeterplan; 
4. Uitbreiding van de instructietijd; 
5. Kennis over lezen; 
6. Aansturen en bewaken; 
7. Kwaliteitsbewaking; 
8. Schoolcultuur en betrokkenheid; 
9. Planmatig werken; 
10. Methodegebruik; 
11. Kwaliteit van de instructie; 
12. Instructietijd; 
13. Leeromgeving (organisatie van het onderwijsleerproces). 
 
Het eerste onderwerp heeft betrekking op het geven van informatie over de 
werkwijze in het project, het doel van het evaluatie-onderzoek dat parallel 
daaraan loopt en het introduceren van enkele belangrijke begrippen (zoals 
planmatig werken). Het tweede onderwerp betreft het invullen van een 
schooldiagnose-instrument en het bespreken van de resultaten. Het derde 
onderwerp betreft de nieuwe inzichten over het proces van leren lezen waar 
het project op gebaseerd is. De onderwerpen 5, 6 en 7 zijn gericht op 
overdracht van begeleiding van het project naar de schoolleiding en op 
incorporatie.  De overige onderwerpen hebben betrekking op de doelen van het 
project op school- en leerkrachtniveau. De effectvariabelen uit het 
evaluatieonderzoek zijn hierin herkenbaar.  
 
Vanuit het perspectief van de evaluatie, zijn de onderwerpen die betrekking 
hebben op de effectvariabelen op leerkrachtniveau het meest belangrijk. Als 
deze onderwerpen niet in voldoende mate aan de orde zijn geweest, kunnen 
eventuele effecten op leerkrachtniveau in elk geval niet aan de begeleiding 
worden toegeschreven. De resultaten van de analyse van de 
logboekregistratieformulieren op dit punt staan vermeld in tabel 9.3. Per 
onderwerp is aangegeven of het betreffende onderwerp op de school al dan 
niet aan de orde is gesteld 
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Tabel 9.3  Onderwerpen waaraan de begeleiding aandacht heeft besteed, per school 
school/ 
onderwerp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A X X X X X X X X X X X X X 

C X X X X X X X X X  X X X 

D X X X X X X X X X X X X X 

E X X X X X X X X X X X X X 

F X X X X X X X X X X X X X 

G X X X X X X X X X X X X X 

I X X X X X X X X X X X X X 

J X X X X X X X X X X X X X 

K X X X X X X X X X X X X X 

L X X X X X X X X X X X X X 

M X  X X X X X   X X  X 

N X X X  X X X  X X X   

O X X X X X X X X X X X X X 

P X X X X X X X X X X X X X 

Q X X X X X X X X X X X X X 

R X X X X X X X X X X X X X 

S X X X X X X X X X X X X X 

T X X X X X X X X X X X X X 

U X X X X X X X X X X X X X 

V X X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X X X 

Y X X X X X X X X X X X X X 

Z X X X X X X X X X X X X X 

AA X X X X X X X X X X X X X 

AC X X X X X X X X X X X X X 

AD X X X X X X X X X X X X X 

AE X X X X X X X X X X X X X 

 
Scholen C, M en N voldoen niet aan het derde criterium voor voldoende 
begeleiding. 
Op school C is het gebruik van de methode, zoals het inplannen van de 
methode en het maken van keuzes uit het materiaal, niet aan de orde geweest. 
Op school M zijn vier onderwerpen niet besproken. Dit betreft het maken van 
een probleem analyse van de school  en de kern effectvariabele ‘planmatig 
werken’. Tevens is geen aandacht besteed aan de professionele schoolcultuur 
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die van belang is voor het invoeren van een complexe vernieuwing als het 
BOV-project en ook het onderwerp instructietijd op groepsniveau is niet aan 
de orde gesteld. Deze laatste twee onderwerpen hebben ook op school N geen 
aandacht gekregen. Tevens is op deze school de uitbreiding van de 
instructietijd niet aan de orde gesteld. 
Op grond van het bovenstaande concluderen we dat behoudens de scholen C, 
M en N de begeleiding op alle scholen voldaan heeft aan het derde criterium 
voor voldoende implementatie van de begeleidingsstrategie.  
 
 
9.4.4 Begeleidingsinterventies 
 
Het laatste criterium voor voldoende implementatie van de 
begeleidingsstrategie betreft het hanteren van diverse werkvormen of 
interventies. Het gaat om de volgende interventies: 
1. Theorie-overdracht; 
2. Demonstratie van vaardigheden; 
3. Oefenen van vaardigheden; 
4. Klassenbezoek en feedback; 
5. Discussie/ reflectie; 
6. Voortgangsbespreking; 
7. Evaluatie; 
8. Confrontatie. 
 
In de eerste vier interventies zijn de activiteiten benoemd die typerend zijn 
voor het coachingsmodel  zoals ontwikkeld door Joyce en Showers (1995; 
2002). Bij de meeste onderwerpen die betrekking hebben  op de 
deskundigheidsbevordering van de leerkrachten en bij de begeleiding van de 
schoolleider in zijn rol als coach, is dit model van toepassing. Daarnaast zijn 
ook andere interventies nodig, met name om de voortgang van het project als 
geheel te bewaken en bij het nemen van beslissingen (bijvoorbeeld het 
bespreken van de toetsresultaten van de leerlingen). Deze zijn vermeld onder 5 
tot en met 8. In de volgende tabel staat per school aangegeven welke 
begeleidingsinterventies gehanteerd zijn door de begeleider. 
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Tabel 9.4 Begeleidingsinterventies bij het BOV-project 
Interventies 1 2 3 4 5 6 7 8 

        School 

A X X X X X X X X 

C X  X X X X X X 

D X X X X X X X X 

E X X X X X X X X 

F X X X X X X X X 

G X X X X X X X X 

I X X X X X X X X 

J X X X X X X X X 

K X X X X X X X X 

L X   X X X X X 

M X X X X X X X X 

N X X X X X X X X 

O X X X X X X X X 

P X X X X X X X X 

Q X X X X X X X X 

R X X X X X X X X 

S X X X X X X X X 

T X X X X X X X X 

U X X X X X X X X 

V X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 

Y X X X X X X X X 

Z X X X X X X X X 

AA X X X X X X X  

AC X X X X X X X X 

AD X X X X X X X X 

AE X X X X X X X X 

 
Op de scholen C en L zijn in de begeleiding één, respectievelijk twee aspecten 
uit het coachingsmodel niet toegepast. Op alle scholen is gewerkt met 
interventies die gericht zijn op de voortgang van het project en het nemen van 
beslissingen. Behoudens de scholen C en L voldoet de begeleiding op alle 
scholen aan het vierde criterium voor voldoende begeleiding.  

  130 



9.5 Invoeringsstrategie 
 
Ter ondersteuning van de implementatie van  het BOV-project dient de school 
systematisch te werk te gaan. Om na te gaan of dit in voldoende mate gebeurd 
is, is in kaart gebracht in welke mate de invoering van het project uitgewerkt is 
in een draaiboek voor de gehele periode en een gedetailleerd activiteitenplan 
per schooljaar. Tevens is nagegaan of er voldoende voorwaarden gecreëerd 
zijn in de organisatie om de coördinatie van het BOV-project door de BOV-
coördinator uitvoerbaar te maken. 
Ten behoeve van de beoordeling hiervan is de score op de schaal voor het 
meten van projectmatig werken gesteld op tenminste .70. Daarnaast dienen 
tenminste 3 van de 4 maatregelen om het project te coördineren getroffen te 
zijn. 
 
Tabel 9.5 Mate van implementatie van de invoeringsstrategie 
School/criteria Beschikken over een uitgewerkt plan Uitgewerkte coördinatie structuur 
A .67 4 
C .89 4 
D .89 3 
E 1.00 4 
F .69 3 
G .69 3 
I .89 4 
J .70 3 
K 1.00 4 
L - 1 
M 1.00 2 
N .12 1 
O .69 4 
P .89 4 
Q 1.00 3 
R 1.00 4 
S .72 3 
T .69 3 
U .72 3 
V .70 3 
X 1.00 4 
Y .22 3 
Z 1.00 3 
AA 1.00 3 
AC .89 3 
AD 1.00 3 
AE 1.00 4 
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Deze gegevens zijn gebaseerd op de meting in het laatste schooljaar. Uit de 
tabel kan opgemaakt worden, dat op de scholen L, N en Y er niet of nauwelijks 
sprake is van een uitgewerkt plan. Op de scholen L en N ontbreekt eveneens 
een coördinatiestructuur die het reëel aansturen en bewaken van het project 
mogelijk zou moeten maken. Dit geldt eveneens voor school M. Op school Y 
zijn wel voldoende maatregelen getroffen voor het realiseren van een 
coördinatiestructuur. We concluderen dat op de scholen L, M, N en Y de 
invoeringsstrategie onvoldoende is geïmplementeerd. 
 
 
9.6 Samenvatting en conclusie 
 
In dit hoofdstuk is nagegaan in hoeverre de begeleiding voldoet aan de vier 
gestelde criteria voor voldoende implementatie van de begeleidingsstrategie en 
in hoeverre de schoolleiding voldoet aan de twee criteria voor voldoende 
implementatie van de invoeringsstrategie. Van de 27 aan het project 
deelnemende scholen, is op zes scholen het eerste criterium, de te investeren 
tijd, niet gehaald. Dit betreft de scholen C, L, M, N, Y en Z.  Behoudens op 
twee scholen is de begeleiding voldoende gespreid geweest over alle niveaus 
in de school (directie, team, leerkrachten van groep 3 en 4). Dit betreft de 
scholen M en N. Op deze beide scholen wordt het criterium dat alle 
inhoudelijke thema’s uit het algemene project draaiboek aan de orde gesteld 
moeten zijn eveneens niet gehaald. Dit geldt ook voor school C. Deze school 
valt op drie van de vier criteria voor voldoende implementatie van de 
begeleidingsstrategie uit, aangezien hier ook niet alle typen 
begeleidingsinterventies zijn uitgevoerd. Ook op school L zijn niet alle 
interventies ingezet tijdens het implementatietraject. 
Ten aanzien van de mate van implementatie van de invoeringsstrategie op de 
scholen, zijn het opnieuw de scholen L, M, N en Y die niet aan de criteria 
voldoen. 
 
Op grond van deze resultaten, besluiten we de scholen C, L, M, N, Y en Z niet 
in de analyses van de bevindingen op leerkachtniveau te betrekken. Voor de 
overige scholen kunnen we constateren, dat de begeleidingsstrategie evenals 
de invoeringsstrategie voldoende geïmplementeerd is. Eventuele effecten op 
leerkrachtniveau kunnen dan ook daadwerkelijk aan de begeleiding 
toegeschreven worden. 
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In het volgende hoofdstuk beantwoorden we de vraag in hoeverre de 
begeleiders erin geslaagd zijn om in hogere mate adaptief onderwijs bij de 
leerkrachten van de experimentele groep te realiseren dan bij een controle 
groep van scholen die geen begeleiding ontvangen. 
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Hoofdstuk 10 
 
EFFECTEN VAN BEGELEIDING OP ADAPTIEF ONDERWIJS BIJ 
TECHNISCH LEZEN 
 
 
10.1 Inleiding  
 
Nu we in het voorgaande hoofdstuk hebben aangetoond, dat er op 
eenentwintig van de zevenentwintig experimentele scholen sprake is van 
voldoende implementatie van de geplande begeleidingsaanpak en 
invoeringsstrategie, is het zinvol over te gaan tot beantwoording van de eerste 
onderzoeksvraag. Dit betreft de vraag of de in het project Beginnend lezen en 
Omgaan met Verschillen gehanteerde begeleidings- en invoeringsstrategie 
leidt tot implementatie van adaptief onderwijs bij technisch lezen door de 
leerkrachten van de groepen 3 en 4.  
Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn bij zowel de 
experimentele als de controlegroep, twee metingen verricht, namelijk aan het 
begin van het eerste projectjaar (oktober 1999) en aan het eind van het derde 
projectjaar (mei 2002). Bij het beantwoorden van deze vraag worden uiteraard 
alleen de experimentele scholen betrokken die in voldoende begeleiding 
ontvangen hebben. Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven, zijn dit 21 van 
de 27 scholen. Van de controlegroep kunnen 16 van de 20 scholen in de 
analyses betrokken worden. In het eerste jaar zagen twee scholen bij nader 
inzien toch van deelname aan het onderzoek af. Bij controle aan het eind van 
het project bleek dat twee controle scholen achteraf toch begeleiding bij de 
vernieuwing van het technisch leesonderwijs ontvangen hebben. Deze scholen 
zijn derhalve eveneens niet in het onderzoek betrokken. 
De metingen vonden plaats aan de hand van observaties van een technisch 
leesles, schriftelijke vragenlijsten en telefonische interviews. De metingen zijn 
verricht in de groepen 3 en 4 en bij de schoolleider. Er zijn in totaal negen 
effectvariabelen in het onderzoek opgenomen. Zeven daarvan hebben 
betrekking op het adaptief onderwijsgedrag van de leerkracht. De achtste 
betreft de uitbreiding van de instructietijd voor lezen op schoolniveau en de 
negende betreft een cognitieve effectvariabele. In dit hoofdstuk presenteren we 
de resultaten op deze effectvariabelen. Daaraan voorafgaand wordt steeds 
ingegaan op de gebruikte meetinstrumenten en het onderzoek naar de 
psychometrische kwaliteit ervan. Een overzicht van de gegevens over de 
betrouwbaarheid is opgenomen in bijlage 2. 
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Het hoofdstuk sluiten we af met een conclusie ten aanzien van het effect van 
de begeleiding op het adaptief onderwijsgedrag bij technisch lezen. 
 
 
10.2 Effecten op cognities van leerkrachten 
 
In het BOV-project staan de opvattingen en overtuigingen (cognities) van de 
leerkrachten centraal. Ze vormen het aangrijpingspunt van waaruit de 
vernieuwing start. Tevens is blijkens de literatuur een sterke doorwerking te 
verwachten van de opvattingen van leraren en het feitelijk realiseren van 
gewenst gedrag. Dit geldt met name voor het vertrouwen dat leerkrachten 
hebben in hun eigen mogelijkheden om les te geven aan kinderen die sterk 
verschillen in mogelijkheden en instructiebehoeften.   
Om na te gaan in welke mate leerkrachten vertrouwen hebben in de eigen 
mogelijkheid om bij te dragen aan de leerpresentaties van de leerlingen is een 
gelijknamige schaal opgenomen in de vragenlijst (Houtveen, 1994). De schaal 
bestaat uit acht uitspraken, waarbij leerkrachten op een zespuntsschaal kunnen 
aangeven in hoeverre ze het eens of oneens zijn met de uitspraken. De 
homogeniteit van de schaal is bij beide metingen voldoende (α = .66 bij de 
voormeting en .82 bij de nameting). 
 
Tabel 10.1   Vergelijking tussen groeiscores van de experimentele en controle groep op de schaal 
‘Vertrouwen in eigen kunnen’ 

Voormeting  Nameting  
 

Exp. groep Contr. groep Exp. groep Contr. roep 
 

 gem. (s.d.) gem. (s.d.) gem. (s.d.) gem. (s.d.) e.s. 
Lkr groep 3          
Vertrouwen in eigen 
kunnen 

-.04 (.30) .07 (.24) .30* (.30) .16 (.21) .96 

Lkr groep 4          
Vertrouwen in eigen 
kunnen 

.06 (.32) .10 (.27) .34 (.17) .27 (.22) .46 

* significant op 5 %-niveau 

 
In bovenstaande tabel zijn de gemiddelde scores en de standaarddeviaties 
opgenomen op de voor- en nameting. De scores op de schaal ‘vertrouwen in 
eigen kunnen’ zijn gestandaardiseerd en kunnen liggen tussen -1 en 1. 
Aangezien dit een attitudeschaal betreft, is het handig om in de scores 
positieve en negatieve attitudes weer te geven.  
 

  135 



Bij de start van het project hebben de leerkrachten van groep 3 uit de 
experimentele groep een neutrale attitude ten aanzien van hun eigen 
mogelijkheden om les te kunnen geven aan een groep kinderen die van elkaar 
verschillen in instructiebehoeften. Voor de controlegroep geldt ongeveer 
hetzelfde. De groepen zijn bij aanvang van het project dus goed vergelijkbaar. 
Tijdens het werken aan het project stijgt het zelfvertrouwen van de 
leerkrachten van groep 3 uit de experimentele groep met .34. De groei in het 
zelfvertrouwen bij de leerkrachten van groep 3 uit de controlegroep is heel 
beperkt (.09). Het verschil in groeiscore tussen de leerkrachten van groep 3 uit 
de experimentele en controlegroep is significant. De effectgrootte bedraagt 
.96. Cohen benoemt een effectgrootte van .20 als klein, van .50 als matig en 
.80 als groot (Cohen, 1988). De gevonden effectgrootte van .96 mag derhalve 
groot genoemd worden.   
De leerkrachten van groep 4 uit de experimentele en controle groep hebben bij 
aanvang van het project een vergelijkbare licht positieve inschatting van hun 
eigen vaardigheden in het omgaan met verschillen. De experimentele groep 
maakt een groei door van .28. Het vertrouwen in eigen kunnen van de controle 
groep groeit echter ook behoorlijk. Het verschil in groeiscore is dan ook niet 
significant. De effectgrootte is altijd nog .46. 
De gevolgde begeleidingsaanpak is op deze eerste effectvariabele dus vooral  
in groep 3 succesvol geweest.  
 
 
10.3 Effecten op adaptief onderwijsgedrag 
 
Bij adaptief onderwijs worden drie dimensies onderscheiden: pedagogische 
activiteiten, instructieactiviteiten en zorgverbredingactiviteiten. 
 
10.3.1 Pedagogische activiteiten 
 
Het pedagogisch handelen vormt de eerste dimensie van adaptief onderwijs. 
Daarbij worden  twee aspecten onderscheiden, namelijk het activeren tot leren 
door het creëren van een exploratieve leeromgeving en het laten opdoen van 
succeservaringen tijdens de groepsinstructie. 
 
Creëren van een exploratieve leeromgeving 
Aangezien leren een actief proces van kennisverwerving is, moet de leerkracht 
ervoor zorgen dat de leerlingen actief kunnen zijn en het leerproces (deels) zelf 
kunnen sturen. 
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Bij adaptief onderwijs dient dan ook toegewerkt te worden naar enige vorm 
van zelfsturing door de leerlingen. Leerlingen die in hoge mate zelfsturend 
gedrag vertonen, blijken beter in staat gebruik te maken van eerder geleerde 
principes bij het oplossen van problemen. Hieruit kan worden afgeleid dat het 
creëren van een omgeving die aan de leerlingen de mogelijkheid biedt het 
eigen leergedrag te managen, bij zou kunnen dragen aan het schoolsucces van 
de leerlingen. Uit oogpunt van differentiatie biedt een dergelijke omgeving de 
leerkracht bovendien mogelijkheden extra instructie te geven aan leerlingen 
die dat nodig hebben, terwijl de rest van de groep aan het werk is. Voor het in 
kaart brengen van de mate waarin de leerkracht een voor de leerlingen 
exploratieve leeromgeving realiseert, waarin zij (voor een deel) hun eigen 
leergedrag kunnen managen, maken we gebruik van een observatieschaal. Dit 
instrument is ingevuld na afloop van de observatie van een technisch leesles 
door de observator. Er is een handleiding beschikbaar voor de observator 
waarin de antwoordenmogelijkheden staan uitgeschreven (zie bijlage 3). De 
homogeniteit van de schaal was op beide meetmomenten voldoende 
(respectievelijk α = .80 en α = .69). De scores op deze schaal zijn 
gestandaardiseerd. Het score bereik ligt tussen 0 en 1. 
 
Tabel 10.2   Vergelijking tussen groeiscores in ‘Pedagogische activiteiten ’ tussen  de experimentele 
en controlegroep 
  Voormeting Nameting 

 Exp. groep Contr. groep Exp. groep Contr groep 
 

 gem (s.d.) gem (s.d.) gem (sd) gem (s.d.) e.s. 
Lkr groep 3 
1. Creëren van een 
exploratieve leeromgeving 

 
 .73 

 
(.15) 

 
.59 

 
(.14) 

 
.76 

 
(.09) 

  
.70 

 
(.12) 

 
-.53 

2. Bieden van 
succeservaringen 

 
.37 

 
(.15) 

 
.29 

 
(.10) 

 
.55* 

 
(.17) 

 
.37 

 
(.12) 

 
.74 

Lkr groep 4 
1.  Creëren van een 
exploratieve leeromgeving 

 
 .65 

 
(.16) 

 
.60 

 
(.15) 

 
.73 

 
(.10) 

 
.67 

 
(.13) 

 
.08 

2. Bieden van 
succeservaringen 

 
 .33 

 
(.15) 

 
.34 

 
(.13) 

 
.53* 

 
(.21) 

 
.38 

 
(.16) 

 
.99 

* = significant op 5 % niveau. 

 
In tabel 10.2 zijn de gemiddelde scores en standaarddeviaties aangegeven op 
de voor- en nameting voor de leerkrachten van de groepen drie en vier. Tevens 
zijn de resultaten van de t-toetsen opgenomen, die zijn uitgevoerd op het  
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verschil tussen de gemiddelde groeiscores van de experimentele scholen en de 
controle scholen. Ook is de effectgrootte aangegeven 
Uit de tabel blijkt dat er bij de voormeting een vrij groot verschil is tussen de 
experimentele en controle groep in de mate waarin de leerkrachten van groep 3 
voor hun leerlingen een exploratieve leeromgeving creëren. Bij de nameting is 
er bij de experimentele groep nog wel een lichte groei waar te nemen, maar de 
controle groep maakt een grotere groei door. Het verschil in groeiscore tussen 
beide groepen is in groep 3 niet significant. In groep vier is bij aanvang van 
het project de mate waarin de experimentele en de controle groep een 
exploratieve leeromgeving voor hun leerlingen creëren vrijwel gelijk. Bij de 
nameting blijkt dat beide groepen in de loop van de tijd een vrijwel even grote 
groei hebben doorgemaakt. De effectgrootte is dan ook te verwaarlozen. Voor 
wat betreft het creëren van een exploratieve leeromgeving is de begeleiding 
die de leerkrachten in de groepen 3 en 4 hebben ontvangen dus niet effectief 
geweest. 
 
Bieden van succeservaringen 
Eén van de uitgangspunten van adaptief onderwijs is dat alle leerlingen, ook de 
zwakste, positieve leerervaringen moeten kunnen opdoen en dat ze 
zelfvertrouwen opbouwen. Een zeker gevoel van zelfvertrouwen is 
noodzakelijk om leren mogelijk te maken. Zelfvertrouwen is gebaseerd op 
succeservaringen. Effectieve leerlingen verwachtten van zichzelf dat zij 
succesvol zijn, wanneer zij met een taak geconfronteerd worden. Bovendien 
schrijven deze leerlingen hun succes toe aan hun eigen inspanningen en 
capaciteiten. Leerlingen die voortdurend faalervaringen opdoen daarentegen, 
zijn geneigd externe factoren verantwoordelijk te stellen wanneer zij een 
enkele keer wel succes hebben (geluk, gemakkelijk). Op de lange duur 
ontwikkelen deze kinderen gedrag dat wel wordt aangeduid als 
‘taakvermijding’ en ‘aangeleerde hulpeloosheid’. Met adaptief onderwijs zou 
de leerkracht deze vicieuze cirkel kunnen doorbreken door de leerling 
succeservaringen te laten opdoen. Hierdoor bouwt het kind zelfvertrouwen op, 
waardoor de leerling weer tot actief leren in staat is (Ellis & Worthington, 
1994). 
In het BOV-project is het de bedoeling, dat leerkrachten deze pedagogische 
intenties juist ook binnen hun instructiegedrag realiseren. Dit kan door gebruik 
te maken van samenwerkend leren werkvormen, waardoor een zwakke leerling 
ook eens in de gelegenheid gesteld wordt het goede antwoord te geven. Heel 
belangrijk is het ‘model zijn’ van de leerkracht, met name bij het hardop 
doorlopen van het denkproces. Tevens is het bieden van structuur en expliciet 
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aandacht besteden aan het doel van de les en hetgeen gedaan moet worden in 
dit verband van belang. 
De mate waarin de leerkracht tijdens de groepsinstructie zorgt voor een 
leersituatie waarin ook de zwakke leerlingen succeservaringen op kunnen 
doen, wordt gemeten met een observatieschaal. De observatieschaal ‘Het 
bieden van succeservaringen’ is een ten behoeve van dit project ontwikkeld 
event-sampling instrument, dat na afloop van de les door de observator wordt 
gescoord. Voor elk van de 14 uitspraken is geoperationaliseerd welk 
leerkrachtgedrag de uitspraak kwalitatief goed uitdrukt en welk leerkracht 
gedrag daar minder in slaagt. De scores lopen van 1 tot 5. Er is een 
handleiding beschikbaar voor de observator waarin de antwoordmogelijkheden 
staan uitgeschreven (zie bijlage 4). Uit het onderzoek naar de homogeniteit 
van de schaal bleek dat de alpha op beide metingen ruim voldoende was 
(respectievelijk .81 en .83). 
In tabel 10.2 zijn de gemiddelde scores en standaarddeviaties vermeld van  
experimentele groepen en controlescholen op de voor- en nameting. Evenals 
de resultaten van de t-toetsen tussen de verschillen in groeiscores en de 
effectgrootte. De scores zijn gestandaardiseerd. Het scorebereik ligt tussen 0 
en 1. 
Voor wat betreft de schaal ‘bieden van succeservaringen’ beschikken we op de 
voormeting in zowel groep 3 als in groep 4 over twee redelijk goed 
vergelijkbare groepen. Op de nameting laat de gemiddelde score bij de 
leerkrachten van groep 3 uit de experimentele groep een groei zien van .18. Bij 
groep 4 is deze groei nog iets groter: .20. De controlescholen geven op de 
nameting eveneens groei te zien, maar deze is aanzienlijk beperkter. Het 
verschil tussen de groeiscores van de experimentele en de controle scholen is 
zowel voor groep 3 als groep 4 statistisch significant. De effectgroottes zijn 
groot te noemen. Op dit punt is de begeleiding dus effectief geweest.  
 
 
10.4 Instructieactiviteiten 
 
De tweede dimensie van adaptief onderwijs omvat algemene didactische en 
organisatorische vaardigheden. Op de eerste plaats betekent dit het geven van 
kwalitatief goede instructie. Op de tweede plaats is een goede organisatie van 
de instructie van belang, waardoor de tijd voor instructie optimaal besteed 
wordt. Specifiek voor het BOV-project is de uitbreiding van de instructietijd 
voor zwakke leerlingen. Daarbij gaat het zowel om structureel uitbreiden van 
de instructietijd voor zwakke lezers na de instructie aan de groep als geheel, 
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als om uitbreiden van de instructietijd voor lezen op het lesrooster. In deze 
paragraaf worden de resultaten op elk van deze effectmaten achtereenvolgens 
gepresenteerd. 
 
 
10.4.1 Effectief instructiegedrag 
 
Werken met het IGDI-model 
Uit de onderzoeksliteratuur is bekend dat het werken met het directe instructie-
model met name bij jonge en zwakke en/of allochtone leerlingen de beste 
leerresultaten te zien geeft (Farstrup & Samuels, 2002; Kameenui & Carnine, 
1998; Rosenshine, 1986; Simmons & Kameenui, 1998; Veenman, 1992). Het 
model bestaat uit de fasen: dagelijkse terugblik, presentatie van de nieuwe 
leerstof, begeleide (in)oefening, individuele/zelfstandige verwerking, 
periodieke terugblik en terugkoppeling. In een eerder onderzoek is door Booij, 
Houtveen & Overmars (1995) een observatie-instrument ontwikkeld om het 
werken met het directe instructie-model bij begrijpend lezen te meten. Dit 
instrument ‘Strategisch handelen bij begrijpend lezen’ hebben we als 
uitgangspunt genomen bij de constructie van het observatie-instrument om 
effectief instructiegedrag in dit onderzoek te meten. Op het bestaande 
instrument zijn gezien de nieuwe inzichten ten aanzien van het geven van 
effectieve instructie een drietal aanvullingen aangebracht, die resulteerde in 
een moderne versie van het directe instructiemodel dat we aanduiden als het 
Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructiemodel (IGDI-model). 
De eerste aanvulling op het instrument betreft de interactieve invulling van een 
les door de leerkracht. Het gaat hier om principes als: leren steunt op goede 
interpersoonlijke relaties; leerkrachten moeten gericht zijn op het geven van 
feedback aan de leerlingen; tijdens het lesgeven dient het begrijpen waar het 
om gaat centraal te staan; tijdens het lesgeven dient de nadruk te liggen op 
respect, uitleggen, hardop denken, voordoen en participeren; het lesgeven is 
procesgericht, waarbij de kwaliteit van het lesgeven en leren even belangrijk 
zijn als de doelen die bereikt moeten worden. Met name de eigen bijdrage van 
de leerling moet positief gewaardeerd worden en er moet bij de sterke kanten 
van de leerling worden aangesloten en zoveel mogelijk gebruik worden 
gemaakt van de intrinsieke motivatie van de leerlingen. Voor het meten van 
deze aspecten zijn in het instrument uitspraken (items) opgenomen. 
Daarnaast zijn in het instrument items opgenomen om na te gaan of een 
leerkracht gedifferentieerde instructie kan geven. De effectiviteit van het 
directe instructiemodel wordt hierdoor namelijk mede bepaald. Verschillen 
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tussen leerlingen maken het noodzakelijk dat tijdens de groepsinstructie of 
verlengde instructie rekening gehouden dient te worden met deze verschillen. 
De derde aanvulling in het instrument heeft betrekking op het stimuleren van 
samenwerkend leren. Veenman (1998) geeft aan dat het stimuleren van 
samenwerkend leren een positief effect heeft op de leerprestaties en de sociale 
en communicatieve vaardigheden van leerlingen. 
 
Het meetdoel van het ontwikkelde instrument is: ‘Het meten van de kwaliteit 
van het werken volgens het Interactief Gedifferentieerd Directe 
Instructiemodel (IGDI-model). Bij dit instrument wordt gebruik gemaakt van 
de ‘event-sampling’ procedure. Deze procedure is geschikt voor het meten van 
aspecten in de klassensituatie die zich minder lenen voor metingen in de tijd. 
De schaal bestaat uit 28 uitspraken die de observator na afloop van leesles 
scoort op een rating-schaal die loopt van 1 tot 5. Over het algemeen drukt de 
score 1 uit dat het leerkrachtgedrag zoals omschreven in de uitspraak niet 
voorkomt. De score 5 drukt uit dat het geobserveerde leerkrachtgedrag aan 
nauwkeurig omschreven kwaliteitseisen voldoet. In de handleiding bij het 
instrument zijn aanwijzingen gegeven voor het toekennen van de scores. De 
homogeniteit uitgedrukt in de Cronbach’s alpha is goed (.89 bij de voormeting 
en .91 bij de nameting). De uitspraken zijn opgenomen in tabel 10.3. 
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Tabel 10.3   Het observatie instrument voor de mate van werken volgens het  IGDI-model 

A 
1. 
2. 
3. 

 
B 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

 
C 
20. 
21. 
22. 
23. 

 
D 
24. 
25. 

 
E 
26. 
27. 
28. 

Voorbereidende activiteiten 
De leerkracht geeft een samenvatting van de voorafgaande stof. 
De leerkracht haalt de benodigde voorkennis op. 
De leerkracht besteed aandacht aan moeilijke of onbekende woorden. 
 
Interactieve groepsinstructie en begeleide inoefening 
De leerkracht geeft het lesdoel en een lesoverzicht. 
De uitleg van de leerkracht is duidelijk en efficiënt 
De leerkracht geeft concrete voorbeelden. 
De leerkracht geeft uitleg in kleine opeenvolgende stappen. 
De leerkracht doorloopt het denkproces hardop. 
De leerkracht zorgt voor veel interactie tijdens de instructie. 
De leerkracht geeft de leerlingen de gelegenheid tot het stellen van vragen. 
De leerkracht zorgt dat de vaardigheid wordt voorgedaan. 
De leerkracht laat de leerlingen onder nauwgezette begeleiding (het gepresenteerde) oefenen. 
De leerkracht geeft korte en duidelijke opdrachten. 
De leerkracht bevordert leren van elkaar. 
De leerkracht hanteert werkvormen voor samenwerkend leren. 
De leerkracht relateert de te maken opdrachten expliciet aan het lesdoel. 
De leerkracht gaat na of de leerlingen de leerstof begrijpen/ beheersen.  
De leerkracht vraagt leerlingen hoe ze aan een oplossing gekomen zijn. 
De leerkracht laat leerlingen verschillende oplossingen met elkaar te vergelijken. 
 
Verwerking 
De leerkracht geeft verlengde instructie aan zwakke leerlingen. 
De leerkracht differentieert bij het geven van verwerkingsopdrachten. 
De leerkracht organiseert mogelijkheden voor samenwerkend leren. 
De leerkracht begeleidt leerlingen die niet verder kunnen. 
 
Afsluitende activiteiten 
De leerkracht sluit de les af. 
de leerkracht besteed aandacht aan de komende les. 
 
Terugkoppeling/ feedback (fasenoverstijgend) 
De leerkracht bouwt voort op wat leerlingen al kunnen. 
De leerkracht laat alle leerlingen succeservaringen opdoen. 
De leerkracht bewaakt het doel van de les. 

 
De observaties van de leerkrachten zijn gedaan door getrainde observatoren. 
De observatoren krijgen een training van vier dagdelen waarin zij leren 
observeren met de instrumenten. Speciaal voor deze training is een 
handleiding ontwikkeld waarin alle uitspraken met zijn score-mogelijkheden 
zijn uitgeschreven (zie bijlage 4). 
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In tabel 10.4 zijn de gemiddelde scores weergegeven van de leerkrachten van 
de groepen 3 en 4 van de experimentele groep en de controlegroep op voor- en 
nameting, evenals de resultaten van de t-toetsen en de effectgrootte (ES).  
 
Tabel 10.4     Vergelijking tussen groeiscores in ‘Instructieactiviteiten’ tussen de experimentele en 
controlegroep 
 Voormeting Nameting 

Exp. Groep Contr. groep Exp. groep Contr groep 
 

 
gem. (s.d.) gem. (s.d.) gem (s.d.) gem. (s.d.) e.s. 

Leerkrachten groep 3 
1.  Mate van werken  met 
het IGDI- model  

.41 (.15) .36 (.10) .61* (.16) .44 (.13) .89 

2.  Omgaan met 
 verschillen 

.50 (.11) .56 (.11) .68** (.11) .58 (.09) 1.52 

3.  Percentage 
 instructietijd aan 
 subgroep 

3.42 (5.18) 2.99 (11.6) 13.2* (16.6) 4.77 (6.04) .82 

4. Uitbreiden tijd voor 
 lezen op het rooster 
 per week 

0 (0) 0  (0) 4.82** (1.71) .94 (1.39) 2.50 

5.  Organisatie van de 
 instructie 

.72 (.16) .64 (.21) .84 (.16) .79  (.13) .18 

Leerkrachten groep 4 
1. Mate van werken  met 
het IGDI-model 

.36 (.12) .39 (.12) .56* (.20) .47 (.16) .80 

2.  Omgaan met 
 verschillen 

.40 (.20) .44 (20) .58 (.14) .49 (.22) .68 

3. Percentage instructietijd 
aan subgroep 

6.56 (12.6) 4.09 (11.9) 22.7* (19.7) 5.34 (16.3) .98 

4.  Uitbreiden tijd voor 
 lezen op het rooster 
 per week 

0 (0) 0 (0) 4.89** (1.49) .81 (1.60) 2.54 

5.  Organisatie van de 
 instructie 

.66 (.19) .87 (.15) .71 (.22) .80 (.20) .11 

* = significant op 5 % niveau. **=significant op 1% niveau 

 
De scores op het observatie instrument voor het meten van de mate van 
werken volgens het IGDI-model zijn gestandaardiseerd en liggen tussen 0 en 
1. Bij aanvang van het project werken de leerkrachten van groep 3 uit de 
experimentele groep vrij regelmatig met het IGDI-model. De leerkrachten van 
groep 3 uit de controlegroep scoren op vrijwel hetzelfde niveau. Er is dus 
sprake van een goede vergelijkbaarheid van beide groepen. Bij de leerkrachten 
van groep 3 uit de experimentele groep is op de nameting sprake van een groei 
van .20. De controle groep groeit tijdens de projectperiode eveneens, zij het in 
veel mindere mate. Het verschil tussen de groeiscores van de leerkrachten van 
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groep 3 in de experimentele en controle groep is groot genoeg om ook 
statistisch significant genoemd te worden. De effectgrootte is fors (.89). 
De leerkrachten van groep 4 uit de experimentele groep en controle groep 
scoren op de voormeting op een vergelijkbaar niveau. Bij de tweede meting is 
bij de leerkrachten van groep 4 uit de experimentele groep een groei te 
constateren van .20. De gemiddelde score van de leerkrachten van groep 4 uit 
de controlegroep is op de nameting eveneens gegroeid, zij het veel beperkter. 
Het verschil in groeiscore tussen de leerkrachten van groep 4 uit de BOV-
groep en de vergelijkingsgroep is significant ten aanzien van het werken met 
het IGDI-model. De effectgrootte is ook in groep vier fors te noemen. 
 
Op basis hiervan kunnen we de conclusie trekken dat ten aanzien van deze 
effectvariabele de begeleidingsstrategie zeer succesvol is geweest. 
 
Omgaan met verschillen 
In het BOV-project wordt de kwaliteit van de instructie van de leerkrachten 
ook nog op een andere manier gemeten, namelijk met behulp van een 
vragenlijst. In de vragenlijst is een instrument opgenomen specifiek gericht op 
de mate waarin leerkrachten naar eigen zeggen omgaan met verschillen bij 
zwakke leerlingen tijdens de verschillende fasen van een (technisch lees)les. In 
het instrument zijn items opgenomen die corresponderen met de drie 
hoofdfasen uit een (lees)les: voorbereiding, presentatie en verwerking. De 
operationalisatie van elk van de fasen zal hieronder kort worden toegelicht. 
In de voorbereidingsfase zijn drie uitspraken opgenomen over het ophalen van 
voorkennis die nodig is om het vervolg van de les goed te kunnen volgen en 
het bespreken van moeilijke woorden met de leerlingen. Tijdens de presentatie 
van de nieuwe leerstof is het van belang dat de leerkracht zwakke leerlingen 
extra beurten geeft zodat hij een duidelijk beeld heeft van het begrip van deze 
leerlingen. Ook is het belangrijk dat in deze fase voor de zwakke leerlingen 
antwoorden (nogmaals) worden verduidelijkt en dat de leerkracht vormen van 
samenwerking tussen goede en zwakkere leerlingen in de begeleide inoefening 
inbouwt. Met betrekking tot deze fase zijn 7 uitspraken in de vragenlijst 
opgenomen. Met betrekking tot de verwerkingsfase worden tien uitspraken aan 
een leerkracht voorgelegd om na te gaan of een leerkracht rekening houdt met 
verschillen tussen leerlingen. Dit kan bijvoorbeeld door zwakke leerlingen 
extra instructie te geven in een subgroep of individueel te ondersteunen of te 
werken met teacher-free materiaal. Leerkrachten kunnen op een zes-
puntsschaal aangeven in welke mate een uitspraak voorkomt in hun lesgedrag. 
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Van de schalen is de betrouwbaarheid onderzocht. Deze blijkt zowel bij de 
voormeting als de nameting ruim voldoende (.92 respectievelijk .90). 
De scores zijn ook bij dit instrument gestandaardiseerd en liggen tussen 0 en 1. 
 
Bij de voormeting geven de leerkrachten van groep 3 uit de experimentele 
groep aan regelmatig rekening te houden met verschillen tussen leerlingen 
tijdens de voorbereidingsfase. De leerkrachten van groep 3 uit de 
controlegroep hebben bij de voormeting een iets hogere gemiddelde score. Bij 
de nameting is er een duidelijke groei te zien in de mate waarin leerkrachten 
van groep 3 uit de experimentele groep naar eigen zeggen in hun lessen 
rekening houden met verschillen tussen de leerlingen. De groeiscore bedraagt 
.18. Naar de mening van de leerkrachten zelf, blijven de leerkrachten van 
groep 3 uit de controlegroep in hun gedrag naar de leerlingen vrijwel stabiel. 
Het verschil is statistisch significant. De effectgrootte is zeer fors (1.52). 
Op de voormeting scoren de leerkrachten van groep 4 uit de experimentele 
groep .40 op deze schaal. Dit is beduidend lager dan de leerkrachten van groep 
3. De leerkrachten van groep 4 uit de controlegroep startten op vrijwel 
hetzelfde niveau. Bij de nameting is er bij de leerkrachten van groep 4 uit de 
experimentele groep een groei te constateren van .18. Deze groei is gelijk aan 
de groei in groep 3 van de experimentele groep. De score van de leerkrachten 
uit de controle groep groei is zeer beperkt met .05. Ondanks het verschil in 
groeiscore tussen beide groepen is het verschil net niet statistisch significant. 
Dit wordt veroorzaakt door de grote spreiding, uitgedrukt in de 
standaarddeviatie. Dat de begeleiding er wel degelijk toe doet, wordt zichtbaar 
in de effectgrootte, die nog altijd .68 bedraagt.  
 
Ten aanzien van deze effectvariabele is de begeleiding dus eveneens  effectief 
geweest. 
 
 
10.4.2 Instructie- en leertijd 
 
Een van de belangrijkste uitgangspunten van het BOV-project is, dat (bijna) 
alle kinderen kunnen leren lezen mits ze daar voldoende tijd voor krijgen. In 
het onderzoek is op drie verschillende manieren nagegaan hoe de tijd in het 
BOV-project besteed wordt en of dit significant afwijkt van de tijdsbesteding 
in de controle groep. Op de eerste plaats is gekeken naar het efficiënt gebruik 
van de beschikbare tijd: organiseert de leerkracht de lessen zo, dat er weinig 
tijd verloren gaat aan organisatie van de les. Ten tweede is gekeken of de 
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leerkrachten uit de experimentele groep uitbreiding van de instructie- en 
leertijd voor zwakke leerlingen realiseren door het geven van verlengde 
groepsinstructie. Tenslotte is gekeken of de tijd die beschikbaar is op het 
rooster voor lezen in de groepen 3 en 4 structureel is uitgebreid. 
 
Organisatie van de instructie 
Het efficiënt gebruik van de beschikbare tijd betekent dat een les zodanig 
georganiseerd is, dat de les soepel verloopt, zonder verstoringen en tijdverlies 
doordat materialen niet klaarliggen. Het hiervoor gebruikte observatie-
instrument bestaat uit 6 uitspraken die door de observator worden ingevuld na 
afloop van de les (Lem, Veenman, Nijssen & Roelofs, 1988). Score 1 geeft de 
meest negatieve beoordeling aan en score 5 de meest positieve. Er is een 
handleiding beschikbaar voor de observator waarin de antwoordmogelijkheden 
staan uitgeschreven (zie bijlage 5). Van dit instrument is de homogeniteit 
nagegaan en deze was bij zowel de voor- als de nameting ruim voldoende (.81 
respectievelijk .80). De resultaten staan weergegeven in tabel 10.4. Ook bij dit 
instrument zijn de scores gestandaardiseerd en liggen tussen 0 en 1. 
Bij de voormeting scoorden de leerkrachten van groep 3 uit de experimentele 
groep al redelijk hoog op dit instrument. De leerkrachten van groep 3 uit de 
controlegroep startten met een lager gemiddelde. Bij de nameting is er bij de 
leerkrachten uit de experimentele groep sprake van een groei van .12. De 
leerkrachten van groep 3 uit de controlegroep groeien op dit punt echter 
ongeveer net zo veel. 
Uit de voormeting in groep 4 blijkt, dat de controlegroep de leesles efficiënter 
organiseert dan de experimentele groep. Bij de nameting zien we bij de 
experimentele groep een kleine stijging van de score met .05 en bij de 
controlegroep een kleine daling van .07. Ook bij de nameting is de organisatie 
van de instructie in groep 4 van de controle groep nog steeds beter dan die in 
de experimentele groep. 
De conclusie is, dat ten aanzien van de mate van organisatie van de instructie 
er geen effecten van begeleiding teruggevonden kunnen worden. 
 
Verlengde instructie voor de zwakke lezer 
Met behulp van een time-sampling instrument wordt geobserveerd welk 
percentage van de lestijd de leerkracht reserveert voor extra instructie aan een 
subgroepje van zwakke lezers. Er wordt gebruik gemaakt van een specifieke 
vorm van ‘time-sampling’, namelijk van de ‘predominant activity sampling-
procedure’ (Tyler, 1979). Deze procedure houdt in, dat gedurende een relatief 
korte periode wordt geobserveerd, waarna het gedrag dat gedurende deze 
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tijdseenheid het meest dominant is, wordt gecodeerd (7 seconden observeren 
en 13 seconden coderen). 
Een gemiddelde leesles duurt zowel bij de experimentele als de controle groep 
een kleine 40 minuten. Bij de voormeting werd in groep 3 van zowel de 
experimentele als de controle groep slechts een zeer klein percentage van de 
lestijd besteed aan extra instructie aan de zwakke leerlingen. Omgerekend is 
dit minder dan een minuut. Bij de nameting is dit percentage bij de 
experimentele groep gestegen met ongeveer 10 procent. Gemiddeld betekent 
dit het geven van 5 minuten extra instructietijd aan het subgroepje van zwakke 
leerlingen. Bij de controle groep blijft dit percentage tamelijk stabiel. Het 
verschil in groeiscore tussen experimentele en controle groep is in groep 3 
significant. Ook is de gevonden effectgrootte van .82 fors te noemen. 
 
In groep 4 was op de voormeting te zien dat de tijd besteed aan een subgroepje 
van zwakke leerlingen in beide groepen iets hoger lag in vergelijking met 
groep 3. Op de nameting is in de experimentele groep een forse groei te zien 
van ruim 16 procent naar 22.74 procent oftewel gemiddeld ruim 9.5 minuten. 
De controlegroep blijft ook in groep 4 op dit punt stabiel. Het verschil in 
groeiscore tussen de experimentele en controlegroep is significant. De 
effectgrootte is bijna een hele standaarddeviatie (.98). 
 
Op dit punt is de begeleiding dus in beide groepen effectief geweest. 
  
Uitbreiding van de instructietijd op het rooster 
De uitbreiding van de tijd besteed aan lezen op het lesrooster van de groepen 3 
en 4 is in kaart gebracht met behulp van telefonische interviews met de 
schoolleider of de intern-begeleider. Daarbij is zowel gevraagd naar de 
hoeveelheid tijd als naar wie in die tijd de extra instructie verzorgd. In het 
project wordt het immers van belang geacht, dat instructie aan zwakke 
leerlingen gegeven wordt door de groepsleerkracht. Om de controle scholen 
toch recht te doen, is de tijd op het rooster voor remedial teaching wel 
meegenomen. Aangezien we graag met één maat voor uitbreiding van de 
instructietijd willen werken, maakte dit besluit het noodzakelijk te gaan 
werken met een scoring in plaats van het aantal minuten. 
De scoring is als volgt:  

0 = geen extra tijd ingeroosterd; 
1 = 0 tot 15 minuten per week extra tijd voor zwakke lezers; 
2 = 15 tot 30 minuten per week extra tijd voor zwakke lezers; 
3 = 30 tot 45 minuten extra tijd voor zwakke lezers; 
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4 = 45 tot 60 minuten extra tijd voor zwakke lezers; 
5 = 60 minuten of meer extra tijd voor zwakke lezers. 

Daarnaast krijgt de school een punt wanneer de groepsleerkracht tijdens de 
extra tijd voor de zwakke lezers zelf de instructie verzorgt. De maximale score 
komt daarmee op 6. 
Aangezien de telefonische interviews uitsluitend zijn gehouden aan het eind 
van het project, is de voormeting bij zowel de experimentele als de controle 
groep op 0 gesteld. Uit tabel 10.4 is af te lezen dat op de experimentele 
scholen voor groep 3 de gemiddelde score bij de eindmeting uitkomt op 4.82. 
Voor de controle groep is de score voor groep 3 bij de nameting .94. Het 
verschil in groeiscore tussen experimentele en controlegroep is significant. De 
effectgrootte van 2.50 is zeer fors. 
In groep 4 is het beeld vrijwel gelijk aan dat voor groep 3. Ook nu is het 
verschil in groeiscore tussen de experimentele en controlegroep significant. De 
effectgrootte ligt in dezelfde orde van grootte (2.54). 
We concluderen, dat de begeleidingsaanpak ook bij deze effectvariabele 
effectief is geweest. 
 
 
10.4.3 Zorgverbredingsactiviteiten 
 
De derde dimensie van adaptief onderwijs betreft zorgverbredingsactiviteiten. 
Het doel van zorgverbreding is het voorkomen van uitval van kinderen door 
systematische afstemming van het onderwijsaanbod op de behoeften van 
kinderen, die zijn vastgesteld met behulp van objectieve toetsen. Het gaat om 
het zo vroeg mogelijk ingrijpen wanneer achterstanden worden geconstateerd. 
Deze activiteiten lenen zich minder goed voor het doen van observaties. Om 
deze reden is gewerkt met een schriftelijke vragenlijst, bestaande uit vijf 
schalen. De schalen zijn gebaseerd op het model voor planmatig werken van 
Kool en Van der Leij (1985). Kool en Van der Ley onderscheiden in hun 
model vijf fasen. In de eerste fase gaat het om het signaleren van eventuele 
problemen bij de leerlingen (toetsen afnemen en/of observaties uitvoeren). In 
de tweede en derde fase gaat het om het analyseren van eventuele problemen 
(risicoleerlingen selecteren) en het voorbereiden van oplossingen om aan de 
problemen te kunnen werken (risicoleerlingen en het eigen gegeven onderwijs 
nader diagnosticeren). In de vierde en vijfde fase worden de gekozen 
oplossingen toegepast door het opstellen en uitvoeren van groeps- en 
handelingsplannen en worden de resultaten van de uitgevoerde interventies 
geëvalueerd. De vijf fasen worden uitgevoerd in een vooraf bepaalde beperkte 
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periode. Na de evaluatie worden naar aanleiding van nieuwe toetsresultaten 
opnieuw activiteiten ontwikkeld. Planmatig werken heeft dus een cyclisch 
karakter. Doelgerichtheid vormt een kernelement van het BOV-project. In het 
project is dit verweven in het model voor planmatig werken. Voorafgaand aan 
de signalering is het van belang dat er streefdoelen worden gesteld voor alle 
leerlingen. Deze doelen vormen het uitgangspunt voor het invullen van de 
fasen uit het model. In het BOV-model voor schoolverbetering wordt 
bovendien de betrokkenheid van het team als geheel benadrukt: het is 
belangrijk dat de zorg voor risicoleerlingen een teamaangelegenheid is. Dat 
wil zeggen dat leerkrachten onderling op de hoogte zijn van elkaars 
werkwijzen en welke leerlingen in de school specifieke zorg nodig hebben. 
Groepsbesprekingen kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Ook dit 
aspect maakt in het project onderdeel uit van planmatig werken. 
In diverse eerder uitgevoerde onderzoekingen zijn schalen voor het meten van 
planmatig werken geconstrueerd (Houtveen, 1994; Houtveen & Booij, 1994; 
Houtveen, Booij & De Jong, 1995). In dit onderzoek is hieruit een keuze 
gemaakt. Daarbij is gekozen voor dié variant waarin de meeste voorzieningen 
opgenomen zijn om sociaal wenselijke beantwoording van vragen te 
voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door het opnemen van open vragen, waarvan 
de antwoorden achteraf door de onderzoekers worden gecategoriseerd. Tevens 
is gekozen voor de variant waarin het cyclische karakter van planmatig werken 
het best tot uitdrukking komt. Dit is met name gerealiseerd door in de 
antwoordmogelijkheden op te nemen hoe vaak per jaar een bepaalde activiteit 
wordt uitgevoerd, dan wel voor welke periode een bepaalde activiteit geldt.  
 

Tabel 10.5 Betrouwbaarheid van de schalen voor planmatig werken (Cronbach’s alpha) 
 Voormeting Nameting 

Doelen stellen ¹ (6) .66 .73 

Reflecteren op het gegeven 
onderwijs ²(8) .88 .89 

Werken met een 
handelingsplan ¹(8) .95 .91 

Planmatig werken in het 
team ²(13) .88 .86 

¹ Bron: Houtveen & Booij, 1994 
² Bron Houtveen, Booij & De Jong, 1995 
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In onderhavig onderzoek is de homogeniteit van de verschillende schalen 
opnieuw onderzocht. De Cronbach’s alpha op bijna alle schalen is hoger dan 
.70. Alleen bij de schaal doelen stellen was de alpha .66 bij de voormeting. Bij 
de nameting voldeed ook deze schaal weer aan het criterium van >.70, 
namelijk .73. We beschouwen de tegenvallende homogeniteit bij de 
voormeting dan ook als een incident.  Om de mate te bepalen waarin de 
leerkrachten uitvallers signaleren is voor het onderzoek een nieuwe instrument 
ontwikkeld. Voor elk van de toetsen die volgens de toetskalender afgenomen 
zouden moeten worden is nagegaan of deze inderdaad op het juiste moment 
zijn afgenomen én bij welke groep leerlingen de toets is afgenomen (alleen de 
zwakke leerlingen of alle kinderen). Aan de leerkracht van groep 3 zijn 11 
vragen gesteld, de maximale score is 22. Aan de leerkracht van groep 4 zijn 6 
vragen voorgelegd, waarop de maximale score 12 is. 
 
Tabel 10.6  Vergelijking tussen groeiscores bij ‘zorgverbreding’  tussen de experimentele en 

controlegroep 

 Voormeting Nameting 

 Exp. Groep Contr. groep Exp. Groep Contr groep 
      

 gem. (s.d.) gem. (s.d.) gem. (s.d.) gem. (s.d.) e.s. 

Leerkracht groep 3 

1.  Doelen stellen (6) 58 (29) 53 (36) 67 (31) 53 (28) .29 

2.  Signaleren (11) 12.85 (4.93) 13.64 (4.91) 20.27** (1.58) 14.53 (3.76) 1.72 

3.  Reflectie op het gegeven 
 onderwijs (8) 43 (31) 65 (26) 68** (28) 69 (27) .75 

4.  Het opstellen van 
 handelingsplannen (8) 76 (38) 88 (27) 94* (11) 87 (29) .23 

5.  Planmatig werken als 
 team (13) 44 (19) 52 (26) 47 (16) 56 (23) .00 

Leerkracht groep 4 

1.  Doelen stelen (6) 47 (31) 42 (34) 65 (30) 59 (29) .03 

2.  Signaleren (6) 7.72 (3.06) 8.15 (3.67) 11.28** (1.18) 8.08 (3.23) 1.23 

3.  Reflectie op het gegeven 
 onderwijs (8) 55 (30) 51 (31) 72 (23) 56 (29) .43 

4.  Het opstellen van 
 handelingsplannen (8) 84 (32) 96 (11) 85 (25) 85 (38) .00 

5.  Planmatig werken als     
 team (13) 56 

 
(24) 

 

 
43 

 
(19) 47 (20) 49 (18) -.05 

*= significant op 5 %; ** = significant op 1% 
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In tabel 10.6 zijn per schaal de gemiddelde scores en standaarddeviaties op de 
voor- en nametingen bij de leerkrachten van de groepen 3 en 4 uit de 
experimentele en controlegroep  weergegeven. Tevens zijn de resultaten van 
de t-toetsen op de verschillen in groeiscore tussen de experimentele en 
controle groep opgenomen. Ook zijn de effectgroottes vermeld. 
 
De scores in bovenstaande tabel zijn gestandaardiseerd. Standaardisatie vond 
plaats door de behaalde score te delen door de maximaal haalbare score, zodat 
de score tussen 0 en 100 komt te liggen. Een uitzondering hierop vormt de 
codering van de schaal signaleren van problemen. 
Uit de tabel kunnen we aflezen dat de leerkrachten van groep 3 uit de 
experimentele groep op alle schalen tezamen een totale groeiscore hebben van 
62.42. Met uitzondering van de schaal planmatig werken in het team is sprake 
van een substantiële groei. De gemiddelde groei is 12.48. Bij de leerkrachten 
uit groep 3 van de controlegroep is er sprake van een zeer beperkte totale groei 
van 7.89. De gemiddelde groei is 1.58. Het verschil in totale groei tussen 
experimentele en controle groep is significant. 
Bij drie van de vijf variabelen zijn ook de afzonderlijke verschillen in 
groeiscores tussen de de leerkrachten van groep 3 in de experimentele en de 
controlegroep significant. De effectgroottes variëren sterk. 
Bij de leerkrachten van groep vier uit de experimentele groep is de groeiscore 
op alle schalen tezamen lager in vergelijking tot groep 3, maar altijd nog 
substantieel: 39.56. De gemiddelde groei is 7.91.  Bij de leerkrachten van 
groep 4 bedraagt de groeiscore 16.93. De gemiddelde groei is 3.39. Het 
verschil in totale groei tussen experimentele groep en controle groep is ook in 
groep 4 significant. Bij de afzonderlijke variabelen geldt dit alleen voor het 
signaleren van problemen. Op deze schaal is de effectgrootte dan ook het 
grootst. 
Op basis van deze resultaten kunnen we concluderen dat er bij de 
experimentele scholen sprake is van een substantiële groei in planmatig 
werken, terwijl dit bij de controlegroep veel minder het geval is. Dit geldt 
zowel voor de leerkrachten van groep 3 als voor de leerkrachten van groep 4. 
Voor wat betreft het hanteren van planmatig werken om uitval van leerlingen 
te voorkomen, is de begeleiding die in het project ‘Beginnend lezen en 
Omgaan met Verschillen’ heeft  plaatsgevonden dus effectief geweest. 
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10.5 Conclusie 
 
In groep 3 zien we op tien van de dertien effectmaten verschil in groei tussen 
de leerkrachten die deel uit maakten van de experimentele groep dan wel de 
controlegroep op de nameting in vergelijking met de voormeting.  
Het gaat om (in volgorde van effectgrootte): 
• De tijd op het rooster voor lezen, 
• Het omgaan met verschillen tussen leerlingen, 
• Vertrouwen in eigen kunnen bij het lesgeven aan zwakke leerlingen 
• Het tijdig signaleren van leerachterstanden bij technisch lezen, 
• Het werken met het IGDI-model, 
• De hoeveelheid tijd die leerkrachten in iedere leesles na de 

groepsinstructie besteden aan preteaching of reteaching van de zwakke 
leerlingen,  

• De leerlingen de gelegenheid bieden succeservaringen op te doen, 
• Reflecteren op het gegeven onderwijs,  
• Opstellen van individuele- of groepshandelingsplannen naar aanleiding 

van de toetsresultaten. 
• Het stellen van doelen 
Bij zeven van deze effectmaten was sprake van grote tot zeer grote en 
significante verschillen, met effectgroottes tussen driekwart van een 
standaarddeviatie en 2.5 standaarddeviatie. Alleen bij het opstellen van 
individuele of groepsplannen en het stellen van doelen, is de effectgrootte 
klein en niet significant. 
Bij de drie overige variabelen was ofwel sprake van zeer hoge scores van de 
experimentele groep op de voormeting zodat het voor de begeleiders 
onmogelijk was hier nog veel aan toe te voegen, ofwel sprake van een (niet 
nader te verklaren) forse groei van de controle groep.  
 
Bij groep 4 is er op acht van de dertien effectmaten verschil in groei tussen de 
leerkrachten die deel uitmaakten van de experimentele groep dan wel de 
controle groep op de nameting in vergelijking tot de voormeting. 
In dit geval gaat het, in volgorde van effectgrootte om: 
• De tijd op het rooster voor lezen, 
• Het tijdig signaleren van leerachterstanden bij technisch lezen, 
• Het percentage tijd van elke les dat leerkrachten besteden aan extra 

instructie aan de zwakke leerlingen, in aansluiting op de 
groepsinstructie, 
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• De leerlingen gelegenheid bieden succeservaringen op te doen, 
• Het werken met het IGDI-model, 
• Het omgaan met verschillen,  
• Reflectie op het gegeven onderwijs, en 
• Vertrouwen in eigen kunnen bij het lesgeven aan zwakke leerlingen. 
Op zes van deze variabelen gaat het om grote en significante verschillen, met 
effectgroottes die liggen tussen ruim tweederde van een standaarddeviatie en 
tweeënhalf keer de standaarddeviatie. Bij de beide andere variabelen is de 
effectgrootte gemiddeld en niet significant. 
Bij de vier overige variabelen was ofwel sprake van zeer hoge scores van de 
experimentele groep op de voormeting zodat het voor de begeleiders 
onmogelijk was hier nog veel aan toe te voegen, ofwel sprake van een (niet 
nader te verklaren) forse groei van de controle groep.  
 
Op basis van deze resultaten concluderen we dat het experiment geslaagd is: 
de begeleidingsaanpak zoals in het BOV-project vormgegeven leidt op de 
meeste effectvariabelen tot een hogere mate van implementatie van adaptief 
onderwijs bij de leerkrachten die door deze begeleiders zijn begeleid, dan bij 
leerkrachten die geen begeleiding hebben ontvangen. 
Deze resultaten maken het mogelijk om verantwoord een volgende stap in het 
evaluatieonderzoek te zetten en leerling resultaten in het design te betrekken 
en onderzoeksvraag twee te beantwoorden. Daarbij dient eerst een 
aanscherping gemaakt te worden van de variabelen die eventuele verschillen in 
leerlingresultaten kunnen veroorzaken, door te bepalen in welke mate de beide 
leerkrachtgroepen in het jaar dat de leerlingmetingen hebben plaatsgevonden, 
van elkaar verschilden in het geven van adaptief onderwijs. 
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Hoofdstuk 11 
 
EFFECTEN VAN ADAPTIEF ONDERWIJS  
 
 
11.1 Inleiding 
 
Het doel van het experiment ‘Beginnend lezen en Omgaan met Verschillen’ 
(BOV), dat in de groepen 3 en 4 van het basisonderwijs is uitgevoerd, is 
tweeledig. Het gaat om het met behulp van adaptief onderwijs maximaliseren 
van de gemiddelde scores bij technisch lezen én om het minimaliseren van het 
percentage uitvallende leerlingen bij technisch lezen tot maximaal 5 procent. 
Het project is geslaagd wanneer de leerlingengroepen uit de experimentele 
condities aan het eind van de groepen 3 en 4 meer leerwinst boeken en minder 
leerlingen met leerachterstand bevatten dan de leerlingen uit de controle 
condities.  
Voordat we ingaan op deze resultaten zullen we eerst nagaan of de treatment 
‘adaptief onderwijs’ wel voldoende gerealiseerd is door de leerkrachten uit de 
experimentele conditie. Dit doen we door een vergelijking te treffen tussen de 
mate waarin adaptief onderwijs gerealiseerd is door de leerkrachten uit de 
experimentele conditie en de leerkrachten uit de controle conditie. 
 
 
11.2 De implementatie van de treatment 
 
De treatment in de experimenten is gericht op het verbeteren van de 
leerlingenprestaties bij lezen. De treatment zelf bestaat uit een geheel van 
cognities en activiteiten van leerkrachten, die wij samenvatten met de term 
‘adaptief onderwijs’. De cognities betreffen het vertrouwen dat leerkrachten 
hebben in eigen kunnen om met verschillen tussen leerlingen om te gaan 
hebben. De activiteiten worden onderverdeeld in pedagogische activiteiten, 
instructie activiteiten en zorgverbredingsactiviteiten. De pedagogische 
activiteiten bestaan uit het creëren van een exploratieve leeromgeving en het 
aan leerlingen bieden van succeservaringen. De instructie activiteiten betreffen 
het uitbreiden van de roostertijd voor lezen en de tijd die binnen de leesles aan 
het werken met subgroepen van leerlingen wordt besteed, het werken met 
‘directe instructie’, het omgaan met verschillen tussen leerlingen en de 
efficiency in de organisatie van de leesles. De activiteiten voor de 
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leerlingenzorg bestaan uit: het stellen van doelen voor technisch lezen, het 
signaleren van leerachterstanden bij leerlingen, het naar aanleiding van 
toetsresultaten reflecteren op het eigen onderwijs, het maken van 
instructieplannen voor leerlingen die een leerachterstand hebben opgelopen bij 
technisch lezen, en het gecoördineerd handelen in het team ten opzichte van 
leerlingen met leerachterstand. Deze gedragingen zijn zowel bij de 
experimentele groepen als de controlegroepen in kaart gebracht met behulp 
van observatie en schriftelijke bevraging. De tabellen 11.1 en 11.2 bieden een 
overzicht van de mate waarin de treatment door de onderwijsgevenden van de 
groepen 3 en 4 in de experimentele scholen en in de groep controlescholen 
gerealiseerd is, in het jaar dat de nameting van de resultaten bij de leerlingen 
heeft plaatsgevonden. 
 
Tabel 11.1 De implementatie van adaptief onderwijs bij de leerkrachten van de groepen 3 uit de 
experimentele en de controle groep 

Exp. groep  Controle groep  
Aantal leerkrachten 21  16     

  gem. (s.d.) gem. (s.d.) e.s 
Cognities      
Vertrouwen in eigen kunnen .30 (.30) .16 (.21) .67 
Pedagogische activiteiten      
Het creëren van een exploratieve leeromgeving .76 (.09) .70 (.12) .50 
Het aan leerlingen bieden van succeservaringen .55* (.17) .37 (.12) 1.50 
Instructie activiteiten      
Uitbreiden tijd voor lezen op het weekrooster 4.8* (1.7) .81 (1.6) 2.51 
Percentage instructietijd aan subgroep 13.2* (16.6) 4.8 (6.04) 1.40 
Werken met het IGDI-model .61* (.16) .44 (.13) 1.30 
Omgaan met verschillen tussen leerlingen .68* (.11) .56 (.20) .60 
Organisatie van de instructie .84 (.16) .79 (.13) .38 
Zorgverbredingsactiviteiten      
Doelen stellen voor technisch lezen .67 (.31) .53 (.28) .50 
Signaleren van leerachterstanden bij technisch lezen 20.3* (1.6) 14.5 (3.8) 1.53 
Reflectie op het gegeven onderwijs .68 (.28) .69 (.27) -.04 
Instructieplannen voor leerlingen met 
leerachterstand bij technisch lezen 

.94 (.11) .87 (.29) .24 

Gecoördineerd teamhandelen voor leerlingen met 
leerachterstand bij technisch lezen 

.47 (.16) .47 (.20) .00 

* significant op het .05 niveau 
 
In experimenten waarin de dosering van de treatment belangrijker is dan de 
vraag óf de treatment gebruikt is, wordt bij voorkeur gewerkt met gradaties 
waarin de treatment gerealiseerd is, in plaats van  met de vraag óf de treatment 
gerealiseerd is. Deze aanpak volgen we ook in dit onderzoek. Dat is ook om 
een andere reden nodig. Men kan immers de controlegroep van leerkrachten 
niet verbieden om bepaalde activiteiten te ondernemen. Wel willen we met 
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zekerheid vaststellen of de experimentele groep de treatment beter of 
intensiever heeft gerealiseerd, dan de controlegroep. De traditionele aanpak 
om dit vast te stellen bestaat in het aangeven of een verschil tussen 
experimentele groep en controlegroep al dan niet significant is. De  
 
Tabel 11.2 De implementatie van adaptief onderwijs  bij de leerkrachten van groep 4 van de 
experimentele en controle groepen van het experiment 

Exp. groep Controle groep  
Aantal leerkrachten 21  16   

  gem. (s.d.) gem. (s.d.) e.s. 
Cognities      
Vertrouwen in eigen kunnen .34 (.17) .27 (.22) .32 
Pedagogische activiteiten      
Het creëren van een exploratieve leeromgeving .73 (.10) .67 (.13) .46 
Het aan leerlingen bieden van succeservaringen .53* (.21) .38 (.16) .94 
Instructie activiteiten      
Uitbreiden tijd voor lezen op het weekrooster 4.9* (1.7) .81 (1.6) 2.55 
Percentage instructietijd aan subgroep 22.7* (19.7) 5.3 (16.3) 1.07 
Werken met het IGDI-model .56 (.20) .49 (.16) .44 
Omgaan met verschillen tussen leerlingen .58 (.09) .49 (.22) .43 
Organisatie van de instructie .71 (.22) .80 (.20) -.45 
Zorgverbredingsactiviteiten      
Doelen stellen voor technisch lezen .65 (.30) .59 (.29) .21 
Signaleren van leerachterstanden bij technisch lezen 11.3* (1.2) 8.1 (3.23) .99 
Reflectie op het gegeven onderwijs .72 (.23) .56 (.29) .55 
Instructieplannen voor leerlingen met 
leerachterstand bij technisch lezen 

.85 (.25) .85 (.38) .00 

Gecoördineerd teamhandelen voor leerlingen met 
leerachterstand bij technisch lezen 

.56 (.23) .49 (.18) .39 

* significant op het .05 niveau 
 
significantie van een verschil hangt van twee zaken af: de omvang van het 
verschil en de grootte van de steekproef. In dit experiment gaat het slechts om 
21 en 16 leerkrachten in respectievelijk de experimentele groep en de 
controlegroep. De verschillen moeten bij kleine steekproeven erg groot 
worden om significant te kunnen worden. Daarom is het nuttig om niet alleen 
na te gaan of een gevonden verschil significant is, maar ook wat de grootte van 
het verschil is. Voor een goede vergelijking is het belangrijk dat verschillen in 
scores gestandaardiseerd zijn. In navolging van Cohen (1998) standaardiseren 
we de verschilgroottes door ze te delen door hun standaard deviatie. Het 
verschil wordt dan uitgedrukt in z-scores, standaard deviatie, of effectgroottes 
zoals Cohen ze noemt. Effectgroottes van .20 noemt Cohen klein. 
Effectgroottes van .50 en .80 worden door Cohen respectievelijk middelmatig 
en groot genoemd. Aan de hand van deze criteria zullen we 
implementatieresultaten uit tabel 11.1 en 11.2 bespreken. 
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11.2.1 Cognities 
 
Vertrouwen in eigen kunnen 
Het vertrouwen van leerkrachten in de eigen vaardigheden als het gaat om het 
kunnen helpen van zwakke lezers is in de beide experimentele groepen beter 
dan in de controlegroepen. In groep 3 spreken we van een middelmatig 
verschil en in groep 4 van een klein verschil. De verschillen zouden groter 
kunnen zijn: het scorebereik van de schaal ligt tussen –1 en +1. De gevonden 
verschillen tussen experimentele groepen en controlegroepen zijn niet 
significant, maar dat wordt zoals hierboven reeds opgemerkt is veroorzaakt 
door de betrekkelijk kleine steekproeven van 21 en 16 leerkrachten. 
 
 
11.2.2 Pedagogische activiteiten 
 
Het creëren van een exploratieve leeromgeving 
De leerkrachten uit de experimentele groepen creëren vaker een exploratieve 
leeromgeving dan de leerkrachten uit de controlegroepen. Het verschil tussen 
beide groepen heeft effectgroottes van ongeveer .50. Dit is een middelmatig 
effect en het verschil tussen de experimentele groepen en controlegroepen is 
niet significant. Wellicht wordt het middelmatige effect veroorzaakt doordat 
de gemiddelde scores reeds vrij hoog liggen. Hierdoor gaan er bij de 
onderzochte leerkrachten plafondeffecten ontstaan. 
 
Leerlingen de kans bieden succeservaringen op te doen 
De leerkrachten uit de experimentele groepen bieden in groep 3 en groep 4 hun 
leerlingen veel vaker de kans om succeservaringen op te doen. In groep 3 
bedraagt de grootte van het verschil anderhalve standaard deviatie en in groep 
4 is dat bijna een standaard deviatie. Deze verschillen zijn respectievelijk zeer 
groot en groot te noemen. Alleen voor groep 3 is het verschil significant. Hier 
wordt overigens meteen duidelijk dat bij deze steekproefomvang een verschil 
groter dan een volle standaard deviatie moet zijn om significant te kunnen 
worden. Terzijde merken we op dat dit duidelijk maakt dat experimenten als 
deze bij grotere steekproeven herhaald zouden moeten worden. We komen 
hierop terug in de discussie over de conclusies van dit onderzoek. 
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11.2.3 Instructie activiteiten 
 
Het uitbreiden van de roostertijd voor lezen 
Door de onderwijsgevenden uit de experimentele groepen wordt buiten de 
reguliere leeslessen om veel meer tijd voor lezen en dan met name extra 
instructie voor de zwakke lezer, uitgetrokken dan door de onderwijsgevenden 
uit de controlegroepen. Zowel voor groep 3 als voor groep 4 bedraagt het 
verschil tussen experimentele groep en controlegroep ruim twee en een halve 
standaard deviatie. Dit komt in praktijk neer op bijna een uur extra tijd voor 
het leesonderwijs per week versus nog geen kwartier extra leestijd voor de 
zwakke leerlingen. Dit is een zeer groot en significant verschil. 
 
Percentage instructietijd voor subgroepen 
De onderwijsgevenden uit de experimentele groepen besteden veel meer tijd 
aan het werken in subgroepen van zwakke leerlingen dan de 
onderwijsgevenden in de controlegroepen. Voor groep 3 is de effectgrootte 
1.40 en voor  groep 4 1.07. In praktijk betekent dit dat in de experimentele 
groepen 3 en 4 in elke reguliere leesles respectievelijk bijna 15 procent en 
bijna 23 procent van de tijd besteed wordt aan extra instructie aan een 
subgroepje van zwakke leerlingen, naast de instructie aan de groep als geheel. 
In de groepen 3 en 4 van de controle groep scholen wordt ongeveer 5 procent 
van de tijd besteed aan extra instructie aan het groepje zwakke lezers. In de 
experimentele groepen vindt met andere woorden een veel grotere mate van 
differentiatie tussen de leerlingen plaats. Het verschil is zeer groot en voor 
beide groepen significant. 
 
Het werken met het IGDI-model 
Bij het werken met het IGDI-model gaat het erom dat onderwijsgevenden een 
specifieke variant van het directe instructiemodel hanteren, waarin naast de 
fasen van het klassieke directe instructiemodel toegewerkt wordt naar 
toenemende zelfsturing door de leerlingen zelf. Ten behoeve hiervan wordt 
gebruik gemaakt van ‘scaffolding’ door de leerkracht en aspecten van 
samenwerkend leren. Dit blijkt door de onderwijsgevenden in de 
experimentele groepen intensiever gedaan te worden dan door de 
onderwijsgevenden in de controlegroepen. Bij de onderwijsgevenden uit groep 
3 is het verschil met 1.30 zeer groot te noemen en bij groep 4 kan het verschil 
van .44 middelmatig genoemd worden. Alleen bij groep 3 is het verschil 
significant. 
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Zelfperceptie ‘omgaan met verschillen’ 
De onderwijsgevenden uit de experimentele groepen houden in meer 
activiteiten rekening met verschillen tussen leerlingen dan de 
onderwijsgevenden uit de controlegroepen. De verschillen zijn middelmatig 
(.60 en .43) en niet significant. 
 
De organisatie van de instructie 
Bij de organisatie van de instructie gaat het om het optimaal benutten van de 
voor de leesles beschikbare tijd door ervoor te zorgen dat alle benodigde 
materialen direct beschikbaar zijn en de lesovergangen soepel en zonder veel 
tijdverlies verlopen. Dit wordt door de leerkrachten van groep 3 uit de 
experimentele groep vaker gedaan dan door de leerkrachten van groep 3 uit de 
controlegroep. Het schil is met een effectgrootte van .38 betrekkelijk klein en 
niet significant. Bij groep 4 doet zich het verschijnsel voor dat de 
controlegroep op dit punt beter is dan de experimentele groep. Het gaat om een 
effectgrootte van -.45 en het verschil is niet significant. Wellicht wordt dit 
mede veroorzaakt doordat de gemiddelde scores reeds vrij hoog liggen, 
waardoor plafondeffecten gaan optreden. 
 
 
11.2.4 Zorgverbredings activiteiten 
 
Doelen stellen voor technisch lezen 
De leerkrachten uit de experimentele groepen stellen vaker doelen voor 
technisch lezen dan de leerkrachten uit de controlegroepen. Het gaat bij groep 
3 en 4 om effectgroottes van respectievelijk .50 en .21. Dat zijn middelmatige 
en kleine effecten. Ze zijn niet significant. 
 
Het signaleren van leerachterstanden bij technisch lezen 
Leerkrachten uit de experimentele groepen ondernemen meer activiteiten om 
leerachterstanden voor technisch lezen bij hun leerlingen te signaleren dan de 
leerkrachten uit de controlegroepen. Het gaat om verschillen van 
respectievelijk anderhalve en een hele standaard deviatie en dat zijn zeer grote 
en significante verschillen. 
 
Reflectie op het gegeven onderwijs 
Bij de leerkrachten uit groep 3 blijkt er geen verschil te zijn tussen de 
experimentele en controle groep, als het gaat om reflectie op het gegeven 
onderwijs. In groep 4 is er wel een verschil tussen experimentele groep en 
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controle groep. Het gaat om een effectgrootte van .55 en dat is een 
middelmatig verschil. 
 
Instructieplannen voor leerlingen met leerachterstand bij technisch lezen 
De leerkrachten van groep 3 uit de experimentele groep maken iets vaker 
instructieplannen voor leerlingen die een leerachterstand bij technisch lezen 
hebben opgelopen, dan de leerkrachten uit de controlegroep. Het gaat om een 
klein verschil (.24) en het is niet significant. In groep 4 is er op dit punt in het 
geheel geen verschil. Het is duidelijk dat er bij gemiddelde scores van .94 bij 
de beste leerkrachten plafondeffecten zijn gaan optreden. Het is 
aanbevelenswaardig om het gebruikte instrumentarium uit te breiden met items 
die een hogere moeilijkheidsgraad hebben. 
 
Gecoördineerd teamhandelen voor leerlingen met leerachterstand 
Er blijkt geen verschil te zijn tussen de experimentele groep en de 
controlegroep waar het de coördinatie binnen het team betreft wanneer 
leerlingen bij lezen leerachterstand oplopen. Dat verschil is er voor groep 4 
wel, maar het is met een effectgrootte van .39 betrekkelijk klein en niet 
significant. De scores op deze schaal zijn voor beide groepen aan de lage kant. 
Het niet meer in teamverband bespreken van de resultaten van de leerlingen en 
de maatregelen die op basis daarvan getroffen gaan worden is een tendens die 
met het groter worden van scholen de laatste jaren toeneemt. Gezien het 
belang hiervan voor het ontwikkelen van een doorgaande lijn in de school en 
een beleid op kwaliteitszorg, is dit geen gunstige ontwikkeling. 
 
 
11.2.5 Samenvattend 
 
Op een aantal punten van de beoogde treatment is er zowel bij groep 3 als 
groep 4 zeer grote en significante verschillen aangetroffen tussen 
experimentele groep en controlegroep. Het gaat om: 
• De roostertijd voor lezen, 
• De hoeveelheid tijd die onderwijsgevenden in iedere leesles na de 

groepsinstructie besteden aan preteaching of reteaching van de zwakke 
leerlingen, 

• Leerlingen de gelegenheid bieden succeservaringen op te doen, 
• Het werken met het IGDI-model, en  
• Het tijdig signaleren van leerachterstanden bij technisch lezen. 
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Bij groep 3 liggen op deze punten de verschillen tussen experimentele groep 
en controlegroep in de orde van een effectgrootte tussen de anderhalve en de 
twee en een halve standaard deviatie. Bij groep 4 zijn de verschillen vrijwel 
steeds een hele standaard deviatie, met een uitschieter van twee en halve 
standaard deviatie voor de roostertijd voor lezen. 
Bij een aantal andere punten zijn middelmatige verschillen (e.s rond .50) 
geconstateerd. Het gaat om: 
• Vertrouwen in eigen kunnen bij het helpen van zwakke lezers, 
• Het creëren van een exploratieve leeromgeving, 
• Het omgaan met verschillen tussen leerlingen, en 
• Het stellen van doelen voor technisch lezen. 
Het feit dat de overige verschillen tussen deze experimentele groepen en 
controlegroepen kleiner zijn, wordt vooral veroorzaakt doordat de scores van 
de onderwijsgevenden in de controle groepen op deze aspecten relatief hoog 
zijn. Daardoor ontstaan plafondeffecten. Dit is wel heel duidelijk bij het maken 
van instructieplannen voor leerlingen met achterstanden bij technisch lezen. 
In de voorafgaande hoofdstukken is reeds geconstateerd dat de begeleiding 
zich in sterkere mate gericht heeft op groep 3 dan op groep 4. Dit heeft zich 
duidelijk doorvertaald naar verschillen in groeiscores op de onderscheiden 
aspecten van adaptief onderwijs in beide groepen.  
 
We kunnen concluderen, dat we beschikken over twee groepen van 
leerkrachten die voldoende van elkaar verschillen in het realiseren van adaptief 
onderwijs bij technisch lezen, om verschillen in leerlingresultaten te kunnen 
verklaren.  
 
 
11.3 De resultaten van de leerlingen  
 
Het uiteindelijke doel van de quasi-experimenten in groep 3 en 4 is gericht op 
leerresultaten van de leerlingen. Het gaat hierbij om twee zaken: 
1. Boeken de leerlingen uit de experimentele groepen significant meer 
leerwinst dan de leerlingen in de controle groepen? 
2. Is het percentage leerlingen met leerachterstand in de experimentele groep 
meer afgenomen ten opzichte van de beginmeting, dan het percentage 
leerlingen met leerachterstand in de controlegroep? 
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Het antwoord op de eerste vraag wordt afgemeten aan de gemiddelde 
resultaten van de leerlingen uit de experimentele groepen en de 
controlegroepen op de Drie-Minuten-Toets en de AVI-toets.  
Voor het antwoord op de tweede vraag is het percentage leerlingen met 
leerachterstand maatgevend. Resing e.a. (2002) gebruiken het begrip ‘ernstige 
leerachterstand’ voor de 10 procent zwakste presteerders op twee van de 
volgende drie domeinen: technisch lezen en/of spelling, begrijpend lezen, 
rekenen. In ons onderzoek gaat het om slechts een van deze domeinen en het 
gaat om leerachterstand, niet om ernstige leerachterstand. Het Cito gebruikt in 
haar leerlingvolgsysteem voor de 10 procent laagst scorende leerlingen de 
term ‘zwak tot zeer zwak’ (Verhoeven, 1995). Wij zullen de term 
leerachterstand gebruiken voor de 10 procent zwakst scorende leerlingen in de 
controlegroep. 
De 10 procent zwakst scorende leerlingen bij de controle groep in groep 3 
blijken in december 2001 in een minuut tijd minder dan acht woordjes te 
kunnen lezen op kaart 1 van de DrieMinutenToets. Voor groep 4 ligt dit 
criterium bij de controlegroep op 59 woordjes. Aansluitend hierbij reserveren 
we in dit onderzoek het begrip leerachterstand voor alle leerlingen die in 
december in groep 3 in een minuut tijd nog geen acht eenlettergrepige 
woordjes kunnen lezen. In groep 4 worden de leerlingen die in december in 
totaal nog geen 59 woordjes kunnen lezen op de drie kaarten van de 
DrieMinutenToets tezamen. 
Uit de handleiding bij deze toets blijkt dat in maart van groep 3 ongeveer 44 
procent van de leerlingen lager scoort dan AVI-niveau 1. Dat maakt de AVI-
toets bij gebruik in groep 3 niet geschikt om leerlingen met leerachterstand op 
te sporen. In oktober van groep 4 blijkt ruim 9 procent van de leerlingen lager 
te scoren dan AVI-niveau 1. Voor dit leerjaar kan deze toets wel benut worden 
om de leerlingen met leerachterstand op te sporen. 
 
 
11.3.1 Verschillen tussen experimentele groep en controlegroep 
 
Voordat we de verschillen in leerwinst en het percentage zwakke lezers tussen 
experimentele groep en controlegroep gaan vergelijken, is het van belang om 
een inzicht te hebben in de verschillen die bij de aanvang van het experiment 
reeds bestonden. Tabel 11.2 biedt een overzicht. 
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Tabel 11.3 Kenmerken van de controlegroep en de experimentele groep bij de start van het 
experiment  in  2001 

 Groep 3 Groep 4 

    Controlegroep 
n=454 

Exp. groep 
N= 569 

Controlegroep 
n=666 

Exp. groep 
n=545 

 gem. (s.d.) gem. ( s.d.) gem.  (s.d.) gem. (s.d.) 
Gemiddelde leeftijd in 
maanden 87.84 (5.01) 87.55  (4.97) 99.76 (5.63) 99.90 (5.12) 

Gemiddelde intelligentie 
(analogieëntoets) -.01 (1.02) .01  (.99) -.01 (1.01) .01 (.99) 

% lln met laagopgeleide 
autochtone ouders 13.88 12.90 17.70 10.30* 

% lln met laagopgel. ouders 
uit trekk. bevolking .22 .34 .30 .00  

% lln met 
laagopgel.allochtone ouders 6.83 14.41** 9.4   15.70*  

Voormeting (dec 2001) 
kaart1DMT/totaalscore DMT 19.61 (14.95) 15.51** (12.48) 131.47  (57.18) 132.68  (56.5) 

% lln dat bij voormeting <8 
woorden kan lezen 10.00 21.60**   

% lln dat bij voormeting < 59 
woorden kan lezen   10.00  9.70  

Voormeting (okt/nov 2001) 
AVI-niveau   4.16 4.24 

significant op het .05 niveau;** significant op het .01 niveau 
 

Op basis van tabel 11.3 kunnen we constateren dat er geen verschillen bestaan 
in leeftijd en intelligentie tussen de experimentele groepen en de 
controlegroepen in dit experiment. Wel blijken er in zowel groep 3 als groep 4 
andere aanvangsverschillen te bestaan tussen de controlegroep en de 
experimentele groep. In groep 3 is het percentage leerlingen met laagopgeleide 
allochtone ouders in de experimentele groep ruim twee zo hoog als in de 
controlegroep. De gemiddelde resultaten en het percentage zwakke lezers zijn 
mede als gevolg hiervan in de experimentele groep gemiddeld lager 
respectievelijk hoger dan in de controlegroep. 
Bij groep 4 bevat de experimentele groep veel minder leerlingen met laag 
opgeleide autochtone ouders en veel meer leerlingen met laag opgeleide 
allochtone ouders. Kennelijk compenseren deze verschillen de gemiddelde 
leesresultaten, want hier treden geen verschillen van betekenis op. 
Gezien deze aanvangsverschillen tussen experimentele groepen en 
controlegroepen is het noodzakelijk om de nametingresultaten van de beide 
experimenten te corrigeren voor deze aanvangsverschillen. Met behulp van 
covariantie-analyse worden de nametingscores op de DMT en de AVI-toets 
gecorrigeerd voor de voormetingsresultaten op kaart 1 van de DMT voor groep 
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3 en de totaalscore op de DMT voor groep 4, de leeftijd, de intelligentie en het 
milieu van herkomst van de leerlingen. De resultaten voor groep 3 worden 
gepresenteerd in tabel 11.4. 
 
Tabel 11.4  Nametingsresultaten in mei 2002 in groep 3     

 Controle groep 
N=545 

Exp, groep 
N=567 

  gem. (s.d.) gem. (s.d.) e.s. 
Gemiddelde score narmeting kaart 1 DMT 43.59 (20.21) 45.83** (19.27)  
Voor voormeting, leeftijd, milieu en intelligentie 
gecorrigeerde gemiddelde nametingscore op kaart 1 
van de DMT 

41.90 47.57**  .29 

% leerlingen dat bij nameting <20 woorden kan 
lezen 10.00 4.70   

Gemiddelde score (niveau) op de narmeting van de 
AVI-toets 2.18 (1.98) 3.12 (1.84)  

Voor voormeting op kaart 1 van de DMT, leeftijd, 
milieu en intelligentie gecorrigeerde gemiddelde 
nametingscore op de AVI-toets 

2.10 3.28  .63 

** significant op 1 %- niveau   
 
Uit tabel 11.4 kunnen we aflezen, dat na correctie voor voormeting, leeftijd, 
intelligentie en milieu het verschil tussen de experimentele en controlegroep 
op de eerste kaart van de DMT ruim 5 woordjes bedraagt. Dit verschil is 
significant en in het voordeel van de experimentele groep. In termen van 
effectgrootte gaat het om een verschil van 29 procent van een 
standaarddeviatie, hetgeen iets groter is dan wat Cohen als ‘klein’ typeert. 
Opmerkelijk is verder dat het percentage zwakke leerlingen dat aan het eind 
van leerjaar 3 nog geen 20 woordjes kan lezen is gehalveerd ten opzichte van 
de controlegroep. Aan het begin van het schooljaar bedroeg het percentage 
zwakke lezers in de experimentele groep dat op dat moment nog geen 8 
woordjes in een minuut kon lezen nog het dubbele (21.6 procent) van de 
controlegroep. 
Ook bij de resultaten op de AVI-toets is het verschil tussen de experimentele 
en controlegroep na correctie voor de voormeting op de DMT en de covariaten 
significant. De leerlingen uit de experimentele groep lezen gemiddeld op één 
niveau hoger dan de controlegroep. De effectgrootte bij de AVI-toets bedraagt 
63 procent van een standaarddeviatie. Dat is groter dan wat Cohen 
middelmatig noemt.  
 
De nametingresultaten bij groep 4 zijn weergegeven in tabel 11.5. 
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Tabel 11.5 Nametingsresultaten in mei 2002 in groep 4 

 Controlegroep 
N=603 

Experimentele groep 
N=509  

 gem. (s.d.) gem. (s.d.) e.s. 
Gemiddelde score nameting op de 3 kaarten van 
de DMT 171.65 (56.62) 177.82** (55.21)  

Voor voormeting, leeftijd, milieu en intelligentie 
gecorrigeerde gemiddelde nametingscore op de 3 
kaarten van de DMT 

173.62 178.50**  .09 

% leerlingen dat bij nameting <96 woorden kan 
lezen  10.00    7.90   

Gemiddelde score (niveau) op de nameting van de 
AVI-toets   6.01 (2.02)    6.36 (1.92)  

Voor voormeting op de AVI-toets, leeftijd, milieu 
en intelligentie gecorrigeerde gemiddelde 
nametingscore op de AVI-toets 

  6.10    6.34  .12 

** significant op 1 %- niveau   
 
Na correctie voor de voormeting en de covariaten bedraagt het verschil tussen 
de experimentele en controle groep eind groep vier bijna 5 woordjes. 
Aangezien het hier gaat om de totaalscore op alle drie de DMT-kaarten 
tezamen, is dit verschil tamelijk gering. Het verschil is significant. In termen 
van effectgrootte gaat het om een verschil van een kleine 10 procent van een 
standaarddeviatie, hetgeen klein is. 
Ook bij de resultaten op de AVI-toets is het verschil tussen de experimentele 
en controle groep klein. Na correctie voor de voormeting en de covariaten is 
het verschil een kwart AVI-niveau. Ook de effectgrootte is gering. 
 
 
11.4  De beklijving van de resultaten van de leerlingen 
 
Na sommige succesvolle experimenten bleken de opgetreden effecten niet 
langer te beklijven nadat de treatment niet meer gecontinueerd werd 
(Houtveen, e.a., 1997). Om te gaan of dit ook bij dit experiment het geval is, 
hebben we één jaar na afloop van het project bij dezelfde leerlingen, die 
inmiddels in groep 4 en 5 van het basisonderwijs zaten, opnieuw bepaald wat 
hun prestaties waren bij technisch lezen. Deze beklijvingsresultaten zijn, net 
als bij de nameting gecorrigeerd voor de oorspronkelijke voormeting, de 
leeftijd, de intelligentie en de sociaal-economische en etnische achtergrond 
van de leerlingen. In de tabel 11.6 worden de resultaten weergegeven. 
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Tabel 11.6 
 
De voor voormeting en covariaten gecorrigeerde beklijvingsresultaten in groep 4 
(schooljaar 2001 – 2002, groep 3) 

 Controle groep 
 N = 423 

Exp. groep 
N= 549 Experimenteel effect 

   Verschil Effectgrootte 
Kaart 1 DMT 
Kaart 2 DMT 
Kaart 3 DMT 
Totaalscore op 3 kaarten 
DMT 

 68.76 
 58.32 
 44.37 
 171.33 

 72.46 
 62.35 
 47.54 
 182.47 

 3.70 
 4.03 
 3.17 
 11.14 

 .19 
 .19 
 .17 
 .19 

AVI-niveau  5.82  6.34  .52  .25 

 
Uit tabel 11.6 kunnen we concluderen dat één jaar na afloop van het BOV-
project er in groep 3 bij de DMT verschillen blijven bestaan tussen de 
experimentele groep en de controlegroep. Bij kaart 1 van de DMT lezen de 
leerlingen van groep 4 in de experimentele groep 3 woordjes meer dan de 
leerlingen uit de controlegroep. De effectgrootte op de totaalscore van de 
DMT bedraagt .19. Bij de AVI-toets is er eveneens een verschil te constateren 
in het voordeel van de experimentele groep. De effectgrootte bedraagt .25 
procent van de standaarddeviatie. De verschillen zijn wel kleiner dan het 
oorspronkelijk effect bij de nameting, maar de leerlingen uit de experimentele 
conditie hebben ondanks het feit dat de treatment niet gecontinueerd is, nog 
steeds een voordeel met een effectgrootte van ongeveer een vijfde standaard 
deviatie ten opzicht van de leerlingen die in de controlegroep hebben gezeten. 
In tabel 11.7 worden de resultaten van de leerlingen die oorspronkelijk in 
groep 4 zaten gepresenteerd. 
 
Tabel 11.7 De voor voormeting en covariaten gecorrigeerde beklijvingsresultaten in groep 5 

(schooljaar 2001 – 2002, groep 4) 

 Controlegroep 
N = 542 

Experimentele groep 
N = 452 Experimenteel effect 

   Verschil Effectgrootte 
Kaart 3 DMT 63.85 64.12 .27 .02 
AVI   7.77   7.98 .21 .15 

 
In groep 5 is, conform de handleiding van het Cito, alleen kaart 3 van de DMT 
afgenomen bij alle leerlingen. Alleen bij de leerlingen die op kaart 3 vijftig of 
minder woorden lazen werd ook kaart 1 en 2 afgenomen. We rapporteren 
daarom alleen over de resultaten over kaart 3. De voor de voormeting en 
covariaten gecorrigeerde beklijvingsresultaten bij de leerlingen van groep 5 
laten zien dat er op kaart 3 van de DMT een zeer minimaal verschil is tussen 
de experimentele groep en de controlegroep. Er is dan ook nauwelijks sprake 
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van een effectgrootte. Het beeld van de beklijvingsmeting laat ten opzichte van 
de nameting geen verschillen zien. 
 
 
11.5  Conclusie 
 
Op grond van de gegevens die in dit hoofdstuk zijn gepresenteerd, kan worden 
geconstateerd dat het  experiment geslaagd is in groep 3. De leerlingen uit de 
experimentele groep hebben bij twee verschillende toetsen voor technisch 
lezen significant meer leerwinst geboekt dan de leerlingen uit de 
controlegroep. Op de ene toets (de DMT) bedroeg het verschil bijna 30 procent 
van een standaard deviatie. In praktijk betekent dit dat de leerlingen uit de 
experimentele groep in een minuut tijd ruim vijf woordjes meer kunnen lezen 
dan de leerlingen uit de controlegroep. Dat is vrij veel op een gemiddelde 
score van ongeveer 45 woordjes. Op de andere toets (de AVI) bedroeg het 
verschil bijna tweederde van een standaard deviatie. Dat komt overeen met een 
verschil van een vol AVI-niveau. De AVI-toets is bedoeld om leerlingen toe te 
wijzen tot een van de negen AVI-niveau. Veel van de leesboeken voor 
Nederlandse leerlingen zijn ingedeeld naar AVI-niveau. Hierdoor is er een 
zekere garantie dat leerlingen boeken lezen die passen bij hun niveau. Een 
AVI-niveau hoger betekent voor de leerlingen een andere leesplank met 
boeken op een hoger leesniveau. 
Bij de start van het experiment in groep 3 had ruim 21 procent van de 
leerlingen een leerachterstand. Zij behoorden bij de 10 procent zwakste lezers 
van Nederland. Na afloop van het experiment had minder dan 5 procent van de 
leerlingen uit de experimentele groep nog een leerachterstand. In de 
controlegroep bleef het percentage leerlingen dat aan het eind van het 
experiment met leerachterstand kampte gelijk aan het percentage aan het begin 
van het experiment. We concluderen hieruit dat het experiment in groep 3 
opgeleverd heeft wat ervan verwacht werd. 
Een jaar na afloop van het experiment zijn de leerlingen opnieuw getoetst op 
hun leesvaardigheid. De leerlingen uit de experimentele groep bleken een jaar 
later nog steeds een voorsprong van ongeveer 20-25% procent van een 
standaard deviatie te hebben op de leerlingen uit de controlegroep. De grootste 
en meest significante verschillen tussen de onderwijsgevenden uit de 
experimentele groep en de onderwijsgevenden uit de controlegroep werden 
aangetroffen bij:  
• de geplande roostertijd voor lezen, 
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• het tijdig signaleren van leerachterstanden bij technisch lezen 
• de hoeveelheid tijd die onderwijsgevenden bij lezen besteden aan het 

werken in subgroepjes, 
• leerlingen de gelegenheid bieden succeservaringen op te doen, en 
• het werken met het IGDI-model. 
Bij sommige elementen zoals het maken van instructieplannen voor leerlingen 
met achterstanden bij technisch lezen gaven de metingen plafondeffecten te 
zien, zodat niet met zekerheid vastgesteld kon worden of deze elementen van 
vitaal belang zijn voor het bereiken van de beoogde leerdoelen bij technisch 
lezen. Voor deze elementen moet een nieuw instrument ontworpen worden, 
dat meer variatie in leerkrachtgedrag zichtbaar kan maken. 
 
Hoe succesvol het experiment ook was in groep 3. Voor groep 4 moet 
geconcludeerd worden dat het experiment niet heeft opgeleverd wat we ervan 
verwachtten. De leerlingen uit de experimentele groep scoorden weliswaar een 
fractie beter dan de leerlingen uit de controlegroep. Groot en significant waren 
deze verschillen echter niet. 
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Deel 4 
 
SAMENVATTING EN NABESCHOUWING 
 
 
In dit deel wordt een samenvatting van het rapport gegeven. Tevens wordt in 
de nabeschouwing gereflecteerd op de bevindingen. 

  170 



  171 



Hoofdstuk 12 
 
SAMENVATTING 
 
 
12.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk geven we een samenvatting van de achtergrond, uitvoering en 
resultaten van het onderzoek naar de effecten van het project ‘Beginnend lezen 
en Omgaan met Verschillen (BOV-project)’. In paragraaf 12.2 wordt ingegaan 
op de aanleiding van het BOV-project en vervolgens wordt in paragraaf 12.3 
het BOV-project kort beschreven. De onderzoeksvragen en de opzet van het 
onderzoek wordt besproken in paragraaf 12.4 en 12.5. Paragraaf 12.6 gaat in 
op de wijze waarop de gegevens zijn geanalyseerd. Het hoofdstuk wordt 
afgesloten met een beschrijving van de resultaten (paragraaf 12.7). 
 
 
12.2 Aanleiding voor het BOV-project 
 
Problemen op het gebied van technisch lezen hebben negatieve gevolgen voor 
het functioneren van leerlingen. Niet kunnen lezen heeft niet alleen gevolgen 
voor hoe anderen naar je kijken, maar is ook van grote invloed op de mate 
waarin kinderen zich competent voelen.  
Voor de Nederlandse situatie geldt dat bij technisch lezen ongeveer 15% van 
de kinderen in groep 3 en 4 uitvalt (Sijtstra, 1997; Struiksma, 2003). Bij uitval 
wordt met name gedacht aan kinderen die eind groep 3 AVI-1 of lager lezen. 
 
Dit probleem, het hoge percentage uitval van leerlingen op technisch lezen, 
inspireerde ons tot ontwikkeling van een programma gericht op de 
beïnvloedbaarheid van de prestaties op technisch lezen en tot onderzoek naar 
de effecten daarvan.  
Een tweede inspiratiebron vormde het niet van de grond komen van het 
omgaan met verschillen in het WSNS-proces (Peschar & Meijer, 1997). Steeds 
weer blijkt, dat leerkrachten en schoolleiders wel heel sympathiek staan 
tegenover de gedachten achter omgaan met verschillen maar de feitelijke 
vormgeving ervan in de eigen school als minder gemakkelijk ervaren. Op de 
meeste scholen zijn in de organisatorische en voorwaardelijke sfeer de laatste 
jaren tal van verbeteringen aangebracht. Zo hebben de meeste scholen op het 
niveau van de school een beter systeem van leerlingenzorg ontwikkeld. Het 
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binnen de groepen zelf rekening houden met verschillen tussen kinderen, 
oftewel het geven van adaptief onderwijs binnen de groep blijft echter 
hardnekkig stagneren. 
Met name de vraag: 'Wat kunnen onderwijsgevenden doen om de prestaties 
van hun leerlingen bij technisch lezen te verbeteren?' stond voor ons centraal. 
 
Uit diverse onderzoekingen is inmiddels gebleken dat een belangrijk deel van 
de te verklaren variantie in prestaties gebonden wordt door wat we adaptief 
onderwijs zijn gaan noemen (zie o.a. Reezigt e.a., 2002; Collins Block & 
Pressley, 2002). In de onderzoeken zijn de leerlingprestaties gecorrigeerd op 
onder andere de voormeting, intelligentie, leeftijd, sekse, sociaal-economische 
achtergrond, concentratie, motivatie en sociaal-emotionele vaardigheden. 
De gevonden verbanden tussen adaptief onderwijs en leerwinst waren relatief 
klein, maar wel significant. Helaas was de richting van deze verbanden niet 
steeds positief. De soms negatieve verbanden kunnen zijn ontstaan doordat 
onderwijsgevenden hun onderwijsstrategie aanpassen, wanneer de leerwinst 
van hun leerlingen afwezig, of negatief is. Dit maakt het van belang om in 
veldexperimenten na te gaan welke van deze genoemde aspecten 
daadwerkelijk leiden tot betere leerlingprestaties.  
 
 
12.3 Opzet van het BOV-project 
 
Om een veldexperiment uit te voeren is een praktijksituatie nodig waarin 
scholen bereid zijn de experimentele variabelen te implementeren. In dit geval 
betreft dit adaptief onderwijs en integrale leerlingenzorg. Daarbij is het van 
belang dat de experimentele variabelen zo trouw mogelijk (high fidelity) 
worden geïmplementeerd. Dit vraagt de nodige begeleiding en controle op de 
uitvoering van de implementatie. Om dit te realiseren is een contract 
afgesloten tussen de onderzoekers en elf plaatselijke dan wel regionale of 
landelijke onderwijsbegeleidingsdiensten in ons land, tot uitvoering van wat is 
gaan heten het project ‘Beginnend lezen en Omgaan met Verschillen’ (BOV-
project).  
In dit contract zijn de activiteiten en tijdsbesteding van betrokkenen in het 
kader van het project vastgelegd. Begeleiders van deze 
onderwijsbegeleidingsdiensten hebben in totaal 27 scholen bereid gevonden 
gedurende 3 jaar te werken aan het verbeteren van de leerlingresultaten bij 
technisch lezen. Twee jaar daarvan zijn bedoeld voor implementatie. Tijdens 
de twee implementatie-jaren wordt het voor het project ontwikkelde 
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interventieprogramma ‘Beginnend lezen en Omgaan met Verschillen’ 
ingevoerd (Vernooy, 1999; 2002). In dit programma zijn de inhoud van de 
vernieuwing, een begeleidingsprogramma, de invoeringsstrategie en 
voorbeelden voor mogelijke vormgeving van uitbreiding van de instructietijd 
opgenomen. 
 
Het BOV-project heeft tot doel in een periode van drie jaar de leesuitval in 
groep 3 en 4 te minimaliseren. Het biedt scholen een differentiatiemodel, zo 
dicht mogelijk aansluitend bij de gangbare praktijk en gebruikmakend van de 
beschikbare methoden. 
Aansluiten bij de gangbare praktijk betekent dat het leerstofjaarklassensysteem 
met zijn heterogene groepen gehandhaafd blijft. Er wordt een  
differentiatiemodel ingevoerd, dat vier stappen omvat. De kern wordt gevormd 
door excellente groepsinstructie. De leerkracht houdt in de groepsinstructie pro 
actief rekening met verschillen tussen leerlingen door te werken met een mix 
van leerkrachtsturing, interactieve groepsinstructie en samenwerkend leren. De 
tweede stap bestaat uit het structureel verlengen van de instructie voor de 
zwakke leerlingen. De verlengde instructie vindt onmiddellijk na afloop van de 
groepsinstructie plaats en kan zowel gericht zijn op preteaching, als op 
reteaching. De derde stap is het structureel uitbreiden van de instructietijd voor 
technisch lezen met 60 minuten in zowel groep 3 als 4. Tenslotte wordt in het 
model voor bepaalde kinderen individuele ondersteuning gerealiseerd door 
inzet van remedial teaching, ambulante begeleiding en inzet van ouders, 
oudere leerlingen en de computer. Hierbij wordt er zorgvuldig op toegezien, 
dat alle participanten gebruik maken van eenzelfde aanpak en waar mogelijk 
van dezelfde materialen die ook in de groep gebruikt worden. Dit om 
cognitieve verwarring en dubbel leren bij de leerlingen te voorkomen. 
Tevens wordt op schoolniveau een fijnmazig leerlingvolgsysteem 
geïntroduceerd en wordt een structuur gecreëerd waardoor aansturing en 
bewaking van de activiteiten geborgd zijn. 
 
In het project is zowel aandacht voor professionalisering van de leerkrachten 
van de hele school en in het bijzonder de leerkrachten van de groepen 3 en 4, 
als voor de professionalisering van het management in het uitwerken, 
aansturen en bewaken van het project en waar nodig in het resultaatgericht 
werken aan kwaliteitszorg op de scholen.  
De externe begeleiding is dan ook gericht op het volledige team en de 
schoolleiding. Voor wat betreft de begeleiding van de individuele leerkrachten 
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door de onderwijsbegeleiders en de schoolleiding, ligt de nadruk op de 
leerkrachten van de groepen 3 en 4. 
 
 
12.4 Onderzoeksvragen 
 
Het evaluatie-onderzoek is uitgevoerd parallel aan de invoering van het 
schoolverbeteringsproject. In het onderzoek gaat het zowel om de effectiviteit 
van de gehanteerde programma's voor de begeleiding en de vernieuwing van 
het technisch leesonderwijs, als om de effectiviteit van adaptief 
onderwijsgedrag en integrale leerlingenzorg bij technisch lezen in termen van 
leerlingprestaties. De looptijd van het evaluatie-onderzoek bedraagt drieënhalf 
jaar (april 1999 tot januari 2003).  
In het evaluatie-onderzoek staan de volgende vragen centraal: 
1. Leidt de begeleidingsstrategie die de begeleiders in het project 

'Beginnend lezen en het Omgaan met Verschillen' hanteren tot adaptief 
onderwijs en integrale leerlingenzorg ten aanzien van technisch lezen? 

2. Leidt onderwijs waarin adaptief onderwijs en integrale leerlingenzorg 
ten aanzien van technisch lezen voldoende operationeel aanwezig zijn 
tot verbetering van de leesprestaties van de leerlingen en het 
verminderen van uitval van leerlingen in groep 3 en 4 van het 
basisonderwijs? 

 
 
12.4.1  Opzet en uitvoering van het onderzoek ter beantwoording van de 

eerste onderzoeksvraag 
 
Voor de beantwoording van  de eerste onderzoeksvraag naar de effectiviteit 
van de strategie die gevolgd is bij de implementatie van het BOV-project, 
kozen we het ‘untreated control group design with pretest and posttest’ (cf. 
Cook & Campbell, 1979). We werken met een ‘untreated control group’ om te 
voorkomen dat alternatieve (‘history’-) verklaringen, die mogelijk gelijktijdig 
met de experimentele variabele optreden, opgeld kunnen doen voor de 
experimentele effecten. Adaptief onderwijs staat, door de nadruk ervan in het 
‘Weer Samen Naar School’-beleid, beleidsmatig sterk in de aandacht. 
Voorkomen moet worden dat dit ‘maturation’-effect als alternatieve verklaring 
voor de experimentele variabele gezien kan worden. Scholen kunnen immers 
op andere wijze kennis opdoen over adaptief onderwijs dan via dit project. 
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De ‘treatment’ voor het design bij de eerste onderzoeksvraag bestaat uit drie 
elementen, namelijk het vernieuwingsprogramma voor het terugdringen van 
leesuitval in de groepen 3 en 4 (Vernooy, 1999; 2002), de begeleidingsaanpak 
van de schoolbegeleiding en de invoeringsstrategie van de schoolleiding.   
De experimentele groep krijgt alle onderdelen van de ‘treatment’ aangeboden. 
De controlegroep krijgt geen enkel onderdeel van de ‘treatment’ aangeboden. 
Bij de controlegroep is achteraf gecontroleerd of de betreffende scholen 
gedurende het experiment niet toevallig aan adaptief onderwijs bij technisch 
lezen zijn gaan werken en daarbij begeleiding hebben ontvangen. 
Het design ziet er als volgt uit 
 
Tabel 12.1 Design voor experiment 1 
 voormeting nameting 
Experimentele groep O1  X O2

Controle groep O1 O2

O = meting van effectvariabelen  
X = treatment 
 
De voormeting vond plaats in oktober 1999. De nameting in mei/juni 2002. 
Als gevolg van de veldsituatie waarin het onderzoek plaatsvond, kon niet 
voldaan worden aan de eis dat scholen random in de experimentele conditie 
geplaatst worden. De controle scholen zijn aselect getrokken uit de populatie. 
De experimentele scholen zijn zodanig geselecteerd uit de aan het BOV-
project deelnemende scholen, dat contextkenmerken waarvan verwacht kan 
worden dat ze bijdragen aan verschillen in leerkrachtgedrag en/of leerling 
resultaten voor beide groepen gelijk zijn. Groepsgrootte en percentage 1.9 en 
1.25 leerlingen zijn in beide groepen nagenoeg gelijk. De professionele 
ontwikkeling van schoolleider, team en leerkrachten is op de controlescholen 
enigszins verder gevorderd. Het verschil is niet significant. Dit is een beeld dat 
we in eerder uitgevoerde veldexperimenten veelvuldig tegen zijn gekomen. 
Scholen die zonder daar veel voor terug te krijgen bereid zijn deel te nemen 
aan een intensief en langdurig onderzoek zijn veelal scholen waarin een 
professionele, op ontwikkeling gerichte cultuur heerst. Bij het onderzoek zijn 
zeventwintig experimentele scholen betrokken en twintig controlescholen. 
We werken met negen effectvariabelen. De mate van implementatie van één 
effectvariabele is nagevraagd bij de intern begeleider. Voor het meten van de 
overige effectvariabelen vinden de metingen vinden plaats bij de leerkrachten 
van de groepen 3 en 4. Elke meting bestaat uit de observatie van een 
beginnend leesles en de afname van een schriftelijke vragenlijst. De 
observaties zijn uitgevoerd door getrainde observatoren. 
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Experimentele variabele: de begeleidings- en implementatiestrategie 
 
Begeleidingsstrategie 
Om het effect van de begeleidingsstrategie te onderzoeken is het noodzakelijk 
te weten: 1. of de deelnemende leerkrachten de teambijeenkomsten en de 
schooloverstijgende bijeenkomsten in het kader van het project inderdaad 
hebben bijgewoond, en 2. in hoeverre de geplande begeleidingsactiviteiten zijn 
uitgevoerd. De voor 1 en 2 benodigde informatie verkrijgen we door te werken 
met een ‘monitoringsysteem’. 
Wanneer we willen spreken van voldoende implementatie van de 
begeleidingsstrategie moet de begeleiding aan de volgende vier criteria 
voldoen: 
1. er dient minimaal drie uur per veertien dagen in het project geïnvesteerd 

te worden (60 uur in drie jaar); 
2. de begeleidingsactiviteiten dienen gericht te zijn op alle niveaus in de 

school (schoolleider, team en individuele leerkrachten); 
3. aan alle begeleidingsonderwerpen die in het draaiboek voor het project 

zijn vastgelegd dient aandacht besteed te worden; 
4. begeleiders dienen een mix van werkvormen te hanteren die tezamen in-

service training uitmaken. 
Om na te kunnen gaan of door de begeleiders aan deze criteria voldaan is, zijn 
logboekregistratieformulieren ontwikkeld. De begeleiders vullen naar 
aanleiding van elk begeleidingscontact een formulier in. Door de gegevens 
over de daadwerkelijke uitvoering van de begeleiding te vergelijken met de 
planning, verkrijgen we een beeld van de gerealiseerde 
begeleidingsinterventies van elke begeleider. De reconstructie van het 
begeleidingsproces wordt gecompleteerd door de scholingsdagen bij te wonen, 
die vier maal per jaar georganiseerd worden voor de begeleiders.  
 
Implementatiestrategie 
Bij het invoeren van het BOV-project dient de school systematisch te werk te 
gaan. Daarmee wordt bedoeld, dat in de school een projectorganisatie in het 
leven geroepen moet worden. Tevens moet het project concreet worden 
uitgewerkt in een activiteitenplanning, die uitgevoerd moet worden, door 
aansturing, bewaking en evaluatie van de uitgevoerde activiteiten. Deze 
informatie verkrijgen we door aan het begin van elk schooljaar bij de 
schoolleider en de project-coördinator een schriftelijke vragenlijst af te nemen. 
Voor elk van de bovengenoemde aspecten zijn instrumenten in de vragenlijst 
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opgenomen. Om te kunnen beoordelen of op elk van de scholen de 
invoeringsstrategie in voldoende mate is geïmplementeerd, zijn de scores op 
de instrumenten uit de vragenlijst beoordeeld met de volgende criteria: 
1. Het project dient concreet in een plan uitgewerkt te zijn. 
2. Er moet een projectorganisatie in het leven zijn geroepen, met duidelijke 

taken en verantwoordelijkheden. 
 

Effectvariabelen op schoolniveau 
Op schoolniveau is gewerkt met twee effectvariabelen: het werken met een 
fijnmazig leerlingvolgsysteem en het uitbreiden van de onderwijstijd voor 
technisch lezen met 60 minuten per week. 
De mate waarin het fijnmazig leerlingvolgsysteem geïmplementeerd is, is 
nagevraagd op leerkrachtniveau. Hier wordt in het onderstaande nader op 
ingegaan. 
De mate van realisatie van het uitbreiden van de onderwijstijd voor lezen is 
achterhaald door de schoolleider/ intern begeleider aan het begin en eind van 
het project te vragen hoeveel extra tijd er voor lezen ingeroosterd is. Tevens is 
gevraagd door welke personen de extra instructie aan de zwakke leerlingen 
gegeven wordt. De antwoorden zijn gescoord tussen 0 en 6. Daarbij staat een 0 
voor in het geheel geen extra tijd voor lezen ingeroosterd hebben en een 5 voor 
60 minuten of meer extra tijd voor lezen ingeroosterd hebben. Een score werd 
met 1 vermeerderd wanneer de extra instructie aan de zwakke leerlingen 
gegeven werd door de groepsleerkracht. 
 
Effectvariabelen op leerkrachtniveau 
In het eerste experiment zijn acht effectvariabelen op leerkrachtniveau 
opgenomen. Zeven daarvan maken tezamen adaptief onderwijs uit en hebben 
betrekking op leerkrachtgedrag. Daarnaast is er een cognitieve effectvariabele 
opgenomen. 
Bij adaptief onderwijs worden drie dimensies onderscheiden: pedagogische 
activiteiten, instructieactiviteiten en zorgverbredingsactiviteiten. 
 
Pedagogische activiteiten 
Het is de bedoeling dat de pedagogische intenties van de leerkrachten in het 
BOV-project, juist zichtbaar worden in het instructiegedrag en de 
klassenorganisatie. Om dit in kaart te brengen is gebruik gemaakt van 
observatie-instrumenten.  
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De mate waarin de leerkracht tijdens de instructie zorgt voor een leersituatie 
waarin ook de zwakke leerlingen succeservaringen op kunnen doen, wordt 
gemeten door middel van observatie van een leesles. De observatieschaal ‘het 
bieden van succeservaringen’ is een ten behoeve van dit project ontwikkeld 
event-sampling instrument, dat na afloop van de les door de observator wordt 
gescoord (14 items). De schaal bevat 5 antwoordmogelijkheden. Over het 
algemeen drukt de score 1 uit dat het leerkrachtgedrag zoals omschreven in het 
item niet voorkomt. De score 5 drukt uit dat het beschreven leerkrachtgedrag 
aan nauwkeurig omschreven kwaliteitseisen voldoet. De homogeniteit en 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het instrument is ruim voldoende. 
 
Om de leerlingen tijdens het zelfstandig werken het eigen leerproces te laten 
managen is een exploratieve leeromgeving noodzakelijk. De mate waarin de 
leerkracht hiervoor maatregelen hebben getroffen, brengen we in kaart met de 
observatieschaal ‘Het creëren van een exploratieve leeromgeving’ (Houtveen 
& Booij, 1994). Het instrument bestaat uit 14 uitspraken die de observator na 
afloop van een les scoort op een 5-puntsschaal. Daarbij representeert de score 
1 de meest negatieve score en de score 5 de meest positieve. Het instrument is 
ook in dit onderzoek ruim voldoende homogeen.  
 
Instructieactiviteiten 
Hierbij is onderscheid gemaakt in kwaliteit van de instructie en instructietijd. 
De mate waarin de leerkracht bij beginnend lezen werkt volgens het 
Interactief, Gedifferentieerd Directe Instructiemodel (IGDI-model) wordt in 
kaart gebracht met de observatieschaal ‘Werken met het IGDI-model bij 
beginnend lezen’. In het instrument wordt gebruik gemaakt van de ‘event-
sampling’ procedure. Deze procedure is geschikt voor het meten van aspecten 
in de klassensituatie die zich minder lenen voor metingen in de tijd. De schaal 
bestaat uit 28 uitspraken die de observator na afloop van een beginnend leesles 
scoort op een rating-scale die loopt van 1 tot 5 (1 = meest negatieve score en 5 
= de meest positieve score). Van het instrument is de homogeniteit en de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid nagegaan. Deze was bij elke meting steeds 
voldoende. 
Tevens is gebruik gemaakt van een schriftelijke vragenlijst om in kaart te 
brengen in welke mate de leerkrachten naar eigen zeggen rekening houden met 
verschillen tussen de leerlingen. In het instrument zijn 20 uitspraken 
opgenomen die ingevuld kunnen worden naar frequentie van voorkomen 
(0=nooit; 5=heel vaak).  De homogeniteit van het instrument is ruim 
voldoende.  
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Om de uitbreiding van de instructietijd voor zwakke lezers door het geven van 
verlengde instructie aan deze groep leerlingen in kaart te brengen is tijdens de 
observaties bijgehouden hoeveel tijd de leerkracht besteedt aan instructie aan 
de klas als geheel, aan een subgroepje van leerlingen en aan individuele 
leerlingen. Tevens is in kaart gebracht hoeveel tijd de leerkracht besteedt aan 
niet lesgerichte activiteiten zoals management. We maken gebruik van een 
specifieke vorm van ‘time-sampling’, namelijk van de ‘predominant activity 
sampling’- procedure (Tyler, 1979). Deze procedure houdt in, dat gedurende 
een relatief korte periode wordt geobserveerd, waarna het gedrag dat 
gedurende deze tijdseenheid het meest dominant is, wordt gecodeerd (7 
seconden observeren en 13 seconden coderen). Van het instrument is de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid nagegaan. 
 
Het verlengen van de instructie voor een bepaalde subgroep veronderstelt, dat 
de overige leerlingen zelfstandig aan het werk zijn. De organisatie daarvan 
dient soepel en zonder veel tijdsverlies te verlopen. Om dit in kaart te brengen 
is gebruik gemaakt van de subschaal ‘Organisatie van de instructie’ uit de 
Management en Instructieschaal (Lem, Veenman, Nijssen & Roelofs, 1988). 
Deze subschaal is een observatie instrument dat bestaat uit zes uitspraken. Na 
de lesobservatie vult de observator de uitspraken op de schaal in. Daarbij 
representeert de score 1 de meest negatieve score en de score 5 de meest 
positieve. Van het instrument is bij elke meting de homogeniteit en 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid nagegaan.  
 
Zorgverbredingactiviteiten 
De mate waarin de leerkrachten systematisch in de gaten houden welke 
leerlingen extra zorg nodig hebben om het technisch lezen onder de knie te 
krijgen brengen we in kaart met behulp van een instrument dat schriftelijk bij 
de leerkrachten wordt afgenomen. Het instrument is gebaseerd op het model 
voor Planmatig Werken zoals ontwikkeld door Kool en Van der Ley (1985) en 
bestaat uit vijf Likertschalen: de mate waarin de leerkracht streefdoelen stelt; 
de mate waarin problemen gesignaleerd worden met behulp van methode- 
afhankelijke en -onafhankelijke toetsen; de mate waarin leerlingresultaten in 
verband worden gebracht met het gegeven onderwijs; de mate waarin de uit te 
voeren activiteiten worden vastgelegd in een handelingsplan; en de mate 
waarin planmatig werken bij technisch lezen een teamaangelegenheid is 
(Houtveen, Booij & De Jong, 1995). Van de instrumenten is bij elke meting de 
homogeniteit nagegaan. Deze was steeds voldoende. 
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Cognitieve variabele: zelfvertrouwen in het omgaan met verschillen 
Om na te gaan in welke mate leerkrachten vertrouwen hebben in de eigen 
mogelijkheid om om te gaan met verschillen tussen leerlingen is een 
gelijknamige schaal schriftelijk afgenomen (Houtveen, 1994). De schaal 
bestaat uit acht uitspraken, waarbij leerkrachten op een zespuntsschaal kunnen 
aangeven in hoeverre ze het eens of oneens zijn met de uitspraken. De 
homogeniteit van de schaal is bij elke meting voldoende. 
 
 
12.4.2 Design voor de behandeling van de tweede onderzoeksvraag 
 
De tweede onderzoeksvraag luidt: Leidt onderwijs waarin adaptief onderwijs 
ten aanzien van technisch lezen voldoende operationeel aanwezig is, tot betere 
prestaties bij technisch lezen? 
We kiezen voor het beantwoorden van deze onderzoeksvraag het ‘untreated 
control group design with pretest and posttest’ (cf. Cook & Campbell, 1979). 
Om beklijving van het effect na afloop van het project na te gaan, is het design 
uitgebreid met een follow-up meting. 
 
Tabel 12.2: Design voor experiment 2 
  Voormeting 

Oktober 2001 
Nameting 
Juni 2002 

Beklijvingsmeting 
Juni 2003 

Experimentele groep  O1                      X   O2 O3

Controlegroep  O1 O2 O3

O = meting met effectvariabele  
X = treatment 
 
In het schooljaar 2001 – 2002 zijn de leerlingen van groep 3 en 4 betrokken in 
het onderzoek. De voormeting is gedaan in oktober/december 2001 en de 
nameting vond plaats in juni 2002. In het schooljaar 2003 – 2003 is in juni 
2003 een beklijvingsmeting gedaan bij de leerlingen van groep 4 en 5.  
 
Experimentele variabelen 
Om het effect van het leerkrachtgedrag op de leerlingresultaten te kunnen 
onderzoeken, is het noodzakelijk te weten in welke mate de leerkracht werkt 
met het vernieuwingsprogramma. In ons geval is dit nauwkeurig in kaart 
gebracht met behulp van de instrumenten die gebruikt worden voor het meten 
van het leerkrachtgedrag in het eerste experiment. Tevens is de mate waarin de 
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leerkracht er vertrouwen in heeft tegemoet te kunnen komen aan verschillen 
tussen de leerlingen als experimentele variabele opgenomen. 
 
Effectvariabele 
Voor zowel de voormeting als de nameting is gebruik gemaakt van de Drie-
Minuten-Toets van het CITO (Verhoeven, 1992). De toets bestaat uit drie 
leeskaarten met specifieke woordtypen. De leerlingen krijgen voor elke kaart 
één minuut de tijd om zoveel mogelijk woorden te lezen. De score bestaat uit 
het aantal woorden dat de leerlingen in de gestelde tijd foutloos kunnen lezen. 
In groep 3 is in het onderzoek uitsluitend gebruikt gemaakt van kaart 1. In 
groep 4 is de gehele toets als effectvariabele opgenomen bij zowel de voor- als 
de nameting. Bij de beklijvingsmeting zijn bij de leerlingen van groep 4 alle 
drie de kaarten afgenomen voor het onderzoek. In groep 5 wordt alleen kaart 3 
gebruikt in het onderzoek. 
Tevens is gebruik gemaakt van de AVI-toets (Visser, Van Laarhoven & Ter 
Beek, 1996). Het toetspakket bestaat uit negen kaarten, één voor elk niveau. 
Om het technisch leesniveau te bepalen worden de kaarten individueel 
gelezen. Wanneer een kind volgens de scoring een kaart voldoende heeft 
gelezen, wordt het niveau bepaald. Het niveau kan liggen tussen 0 en 9. Bij de 
voor- en de nameting is in groep 3 de toets alleen aan het einde van het 
schooljaar afgenomen. In groep 4 is de toets zowel aan het begin als het eind 
van het schooljaar afgenomen. Bij de beklijvingsmeting is de toets eind groep 
4 en 5 afgenomen. 
 
Controle variabelen 
Aangezien we de leerlingen niet random in de groepen kunnen plaatsen, is te 
verwachten dat de leerlingen uit de experimentele groep en de controlegroep 
ten aanzien van een aantal relevante leerlingkenmerken niet equivalent aan 
elkaar zijn. Om hiervoor te kunnen corrigeren, nemen we intelligentie en SES 
mee als controle variabelen. Tevens controleren we voor de leeftijd van de 
leerlingen. Als intelligentietest maken we gebruik van de subtest analogieën 
van de non-verbale SON-R (Laros & Tellegen, 1991). De SES stellen we vast 
op basis van het leerlinggewicht van de leerlingen. 
 
 
12.5 ‘Local history’ variabelen 
 
Gedurende het project zijn enkele factoren in kaart gebracht die van belang 
worden geacht bij het bepalen van het effect van de treatment. Dit betreft het 

  182 



onderwijskundig leiderschap (Van de Grift & Houtveen, 1991), en de mate van 
professionele ontwikkeling van het team. Het onderwijskundig leiderschap 
wordt in kaart gebracht door afname van de ‘schoolleiderinterventieschaal’ 
(Van de Grift, 1987) bij de leerkrachten. De mate van professionele 
ontwikkeling van het team is afgemeten aan de mate waarin de leerkrachten 
het schoolklimaat waarderen als zijnde functioneel voor hun 
beroepsuitoefening en aan de mate van samenwerking binnen het team. Het 
eerste aspect van schoolontwikkeling is afgemeten aan de score op de schaal 
‘Functioneel Werkklimaat’ (Boersma, 1993). De mate van professionele 
samenwerking in het team is in kaart gebracht met behulp van een nieuwe 
schaal, waarvan de items ontleend zijn aan verschillende instrumenten die 
gebruikt zijn voor het meten van de schoolcultuur (Houtveen, Voogt, Van der 
Vegt & Van de Grift, 1995). 
 
 
12.6 Data-analyse 
 
Over alle gegevens zijn frequentieberekeningen uitgevoerd: rechte tellingen en 
standdaarddeviaties per meting. Om de significantie van het verschil in 
groeiscore te bepalen tussen de experimentele groep en de controlegroep zijn 
T-toetsen uitgevoerd. Tevens zijn de effectgroottes berekend. 
Ten behoeve van het beantwoorden van onderzoeksvraag 2 zijn co-
variantieanalyses uitgevoerd om na te gaan of het experimentele effect tussen 
de experimentele en controlegroep blijft bestaan na correctie voor de 
voormeting en de controle-variabelen. Tevens zijn de effectgroottes berekend. 
 
 
12.7 Resultaten 
 
12.7.1 Effecten van begeleiding 
 
Om effecten op leerkrachtniveau toe te kunnen schrijven aan de begeleiding is 
het noodzakelijk dat de begeleidings- en invoeringsstrategie van 
schoolbegeleiders en schoolleiding in voldoende mate is geïmplementeerd. 
Van de zevenentwintig aan het experiment deelnemende scholen is op zes 
scholen niet voldaan aan één of meerdere criteria voor voldoende begeleiding. 
Om deze reden zijn deze scholen verder niet in de analyses betrokken. Van de 
controlegroep bleken vier van de twintig scholen begeleiding te hebben 
ontvangen bij elementen van adaptief onderwijs. Deze scholen zijn eveneeens 
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niet in de analyses meegenomen. Uiteindelijk zijn er dus 21 experimentele 
scholen en 16 controle groep scholen betrokken in het onderzoek naar de 
effecten van begeleiding.  
 
In groep 3 zien we op tien van de dertien effectmaten verschil in groei tussen 
de leerkrachten die deel uit maakten van de experimentele groep dan wel de 
controlegroep op de nameting in vergelijking met de voormeting.  
Het gaat om (in volgorde van effectgrootte): 
• De tijd op het rooster voor lezen, 
• Het omgaan met verschillen tussen leerlingen, 
• Vertrouwen in eigen kunnen bij het lesgeven aan zwakke leerlingen 
• Het tijdig signaleren van leerachterstanden bij technisch lezen, 
• Het werken met het IGDI-model, 
• De hoeveelheid tijd die leerkrachten in iedere leesles na de 

groepsinstructie besteden aan preteaching of reteaching van de zwakke 
leerlingen,  

• De leerlingen de gelegenheid bieden succeservaringen op te doen, 
• Reflecteren op het gegeven onderwijs,  
• Opstellen van individuele- of groepshandelingsplannen naar aanleiding 

van de toetsresultaten. 
• Het stellen van doelen 
Bij zeven van deze effectmaten was sprake van grote tot zeer grote en 
significante verschillen, met effectgroottes tussen driekwart van een 
standaarddeviatie en 2.5 standaarddeviatie. Alleen bij het opstellen van 
individuele of groepsplannen en het stellen van doelen, is de effectgrootte 
klein en niet significant. 
Bij de drie overige variabelen was ofwel sprake van zeer hoge scores van de 
experimentele groep op de voormeting zodat het voor de begeleiders 
onmogelijk was hier nog veel aan toe te voegen, ofwel sprake van een (niet 
nader te verklaren) forse groei van de controle groep.  
 
Bij groep 4 is er op acht van de dertien effectmaten verschil in groei tussen de 
leerkrachten die deel uitmaakten van de experimentele groep dan wel de 
controle groep op de nameting in vergelijking tot de voormeting. 
In dit geval gaat het, in volgorde van effectgrootte om: 
• De tijd op het rooster voor lezen, 
• Het tijdig signaleren van leerachterstanden bij technisch lezen, 
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• Het percentage tijd van elke les dat leerkrachten besteden aan extra 
instructie aan de zwakke leerlingen, in aansluiting op de 
groepsinstructie, 

• De leerlingen gelegenheid bieden succeservaringen op te doen, 
• Het werken met het IGDI-model, 
• Het omgaan met verschillen,  
• Reflectie op het gegeven onderwijs, en 
• Vertrouwen in eigen kunnen bij het lesgeven aan zwakke leerlingen. 
Op zes van deze variabelen gaat het om grote en significante verschillen, met 
effectgroottes die liggen tussen ruim tweederde van een standaarddeviatie en 
tweeënhalf keer de standaarddeviatie. Bij de beide andere variabelen is de 
effectgrootte gemiddeld en niet significant. 
Bij de vier overige variabelen was ofwel sprake van zeer hoge scores van de 
experimentele groep op de voormeting zodat het voor de begeleiders 
onmogelijk was hier nog veel aan toe te voegen, ofwel sprake van een (niet 
nader te verklaren) forse groei van de controle groep.  
 
Op basis van deze resultaten concluderen we dat het experiment geslaagd is: 
de begeleidingsaanpak zoals in het BOV-project vormgegeven leidt op de 
meeste effectvariabelen tot een hogere mate van implementatie van adaptief 
onderwijs bij de leerkrachten die door deze begeleiders zijn begeleid, dan bij 
leerkrachten die geen begeleiding hebben ontvangen. 
Deze resultaten maken het mogelijk om verantwoord een volgende stap in het 
evaluatieonderzoek te zetten en leerling resultaten in het design te betrekken 
en onderzoeksvraag twee te beantwoorden. Daarbij dient eerst een 
aanscherping gemaakt te worden van de variabelen die eventuele verschillen in 
leerlingresultaten kunnen veroorzaken, door te bepalen in welke mate de beide 
leerkrachtgroepen in het jaar dat de leerlingmetingen hebben plaatsgevonden, 
van elkaar verschilden in het geven van adaptief onderwijs. 
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12.7.2 Effecten van adaptief onderwijs 
 
De ‘treatment’ in het experiment gericht op het verbeteren van de 
leesprestaties is het adaptief onderwijsgedrag van de leerkrachten. 
Op een aantal punten van de beoogde treatment is er zowel bij groep 3 als 
groep 4 zeer grote en significante verschillen aangetroffen tussen 
experimentele groep en controlegroep. Het gaat om: 
• De roostertijd voor lezen, 
• De hoeveelheid tijd die onderwijsgevenden in iedere leesles na de 

groepsinstructie besteden aan preteaching of reteaching van de zwakke 
leerlingen, 

• Leerlingen de gelegenheid bieden succeservaringen op te doen, 
• Het werken met het IGDI-model, en  
• Het tijdig signaleren van leerachterstanden bij technisch lezen. 
Bij groep 3 liggen op deze punten de verschillen tussen experimentele groep 
en controlegroep in de orde van een effectgrootte tussen de anderhalve en de 
twee en een halve standaard deviatie. Bij groep 4 zijn de verschillen vrijwel 
steeds een hele standaard deviatie, met een uitschieter van twee en halve 
standaard deviatie voor de roostertijd voor lezen. 
Bij een aantal andere punten zijn middelmatige verschillen (e.s rond .50) 
geconstateerd. Het gaat om: 
• Vertrouwen in eigen kunnen bij het helpen van zwakke lezers, 
• Het creëren van een exploratieve leeromgeving, 
• Het omgaan met verschillen tussen leerlingen, en 
• Het stellen van doelen voor technisch lezen. 
Het feit dat de overige verschillen tussen deze experimentele groepen en 
controlegroepen kleiner zijn, wordt vooral veroorzaakt doordat de scores van 
de onderwijsgevenden in de controle groepen op deze aspecten relatief hoog 
zijn. Daardoor ontstaan plafondeffecten. Dit is wel heel duidelijk bij het maken 
van instructieplannen voor leerlingen met achterstanden bij technisch lezen. 
 
We kunnen concluderen, dat we beschikken over twee groepen van 
leerkrachten die voldoende van elkaar verschillen in het realiseren van adaptief 
onderwijs bij technisch lezen, om verschillen in leerlingresultaten te kunnen 
verklaren.  
 
Op grond van de resultaten bij de leerlingen, kan worden geconstateerd dat het  
experiment geslaagd is in groep 3. De leerlingen uit de experimentele groep 
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hebben bij twee verschillende toetsen voor technisch lezen significant meer 
leerwinst geboekt dan de leerlingen uit de controlegroep. Op de ene toets (de 
DMT) bedroeg het verschil bijna 30 procent van een standaard deviatie. In 
praktijk betekent dit dat de leerlingen uit de experimentele groep in een minuut 
tijd ruim vijf woordjes meer kunnen lezen dan de leerlingen uit de 
controlegroep. Dat is vrij veel op een gemiddelde score van ongeveer 45 
woordjes. Op de andere toets (de AVI) bedroeg het verschil bijna tweederde 
van een standaard deviatie. Dat komt overeen met een verschil van een vol 
AVI-niveau. De AVI-toets is bedoeld om leerlingen toe te wijzen tot een van 
de negen AVI-niveau. Veel van de leesboeken voor Nederlandse leerlingen 
zijn ingedeeld naar AVI-niveau. Hierdoor is er een zekere garantie dat 
leerlingen boeken lezen die passen bij hun niveau. Een AVI-niveau hoger 
betekent voor de leerlingen een andere leesplank met boeken op een hoger 
leesniveau. 
Bij de start van het experiment in groep 3 had ruim 21 procent van de 
leerlingen een leerachterstand. Zij behoorden bij de 10 procent zwakste lezers 
van Nederland. Na afloop van het experiment had minder dan 5 procent van de 
leerlingen uit de experimentele groep nog een leerachterstand. In de 
controlegroep bleef het percentage leerlingen dat aan het eind van het 
experiment met leerachterstand kampte gelijk aan het percentage aan het begin 
van het experiment. We concluderen hieruit dat het experiment in groep 3 
opgeleverd heeft wat ervan verwacht werd. 
Een jaar na afloop van het experiment zijn de leerlingen opnieuw getoetst op 
hun leesvaardigheid. De leerlingen uit de experimentele groep bleken een jaar 
later nog steeds een voorsprong van ongeveer 20-25% procent van een 
standaard deviatie te hebben op de leerlingen uit de controlegroep. De grootste 
en meest significante verschillen tussen de onderwijsgevenden uit de 
experimentele groep en de onderwijsgevenden uit de controlegroep werden 
aangetroffen bij:  
• de geplande roostertijd voor lezen, 
• het tijdig signaleren van leerachterstanden bij technisch lezen 
• de hoeveelheid tijd die onderwijsgevenden bij lezen besteden aan het 

werken in subgroepjes, 
• leerlingen de gelegenheid bieden succeservaringen op te doen, en 
• het werken met het IGDI-model. 
Bij sommige elementen zoals het maken van instructieplannen voor leerlingen 
met achterstanden bij technisch lezen gaven de metingen plafondeffecten te 
zien, zodat niet met zekerheid vastgesteld kon worden of deze elementen van 
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vitaal belang zijn voor het bereiken van de beoogde leerdoelen bij technisch 
lezen. Voor deze elementen moet een nieuw instrument ontworpen worden, 
dat meer variatie in leerkrachtgedrag zichtbaar kan maken. 
 
Hoe succesvol het experiment ook was in groep 3. Voor groep 4 moet 
geconcludeerd worden dat het experiment niet heeft opgeleverd wat we ervan 
verwachtten. De leerlingen uit de experimentele groep scoorden weliswaar een 
fractie beter dan de leerlingen uit de controlegroep. Groot en significant waren 
deze verschillen echter niet. 

  188 



  189 



Hoofdstuk 13 
 
NABESCHOUWING  
 
 
13.1 Inleiding 
 
De scholen die deel hebben genomen aan het door het CPS ontwikkelde BOV 
interventieprogramma, hebben gemiddeld de gestelde doelen in termen van het 
te behalen AVI-niveau behaald. Tevens is men er in groep 3 in geslaagd het 
percentage uitvallersterug te brengen tot onder de vijf procent. Daarmee is het 
BOV programma het vierde schoolverbeteringsprogramma, waar het CPS 
medeverantwoordelijk voor was, op rij waarmee verbetering van de leerling-
resultaten bereikt is (Houtveen, Booij, De Jong & van de Grift, 1999; Van 
Zoelen & Houtveen, 2000; Houtveen 2002; Houtveen, Van de Grift & 
Creemers, 2004). Het zal zeker niet het laatste schoolverbeteringsprogramma 
zijn en naar wij hopen ook niet het laatste programma waar formatieve en 
summatieve evaluatie aan gekoppeld is. Het werken met de programma’s 
enerzijds en onderzoeksresultaten anderzijds levert steeds nieuwe informatie 
op die tot verdere verfijning van aanpak, methodiek en strategie kan leiden in 
een volgend project. Ook laat de uitvoering van elk programma nog 
zwakheden in (onderdelen) van een programma zien. Dit geldt ook voor het 
BOV interventieprogramma. 
Ter afsluiting van het wetenschappelijk eindrapport over de effectevaluatie 
pogen we daarom de volgende vragen te beantwoorden: 
1. Hoe kan het programma en de evaluatie gewaardeerd worden? 
2. Welke oorzaken zijn aan te wijzen voor het succes van het project en 

welke knelpunten deden zich voor? 
3. Wat is de impact van het project? 
4. Welke volgende stappen liggen voor de hand? 
 
 
13.2 Waardering van het programma en de evaluatie 
 
Het is de Nederlander typerend gedrag, zeker onder wetenschappers, om in een 
nabeschouwing vooral kritisch te zijn en te zoeken naar knelpunten en 
mogelijke verbeteringen. Dat zal ook in deze nabeschouwing  zeker aan de 
orde zijn.  
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Uit het oogpunt van het leveren van een bijdrage aan de knowledge-base met 
betrekking tot schoolverbetering is het ook belangrijk het project en de 
evaluatie ervan recht te doen en aan te geven welke positie het inneemt in de 
innovatieliteratuur. 
 
Uit een recente literatuurstudie is gebleken, dat er wereldwijd slechts een 
veertigtal schoolverbeteringsprogramma’s bestaan, die recht doen aan de stand 
van kennis over de karakteristieken van effectieve schoolverbetering (Mijs, 
Houtveen, Wubbels & Creemers, 2004). Het BOV interventie programma is 
daar één van. 
Deze kennis is samengebald in de in hoofdstuk 4 geformuleerde 
karakterisering van schoolverbetering: 
‘Schoolverbetering is een benadering van  onderwijsverandering, waarin op 
systematische wijze geprobeerd wordt om de leerling-resultaten te verbeteren 
door permanente ontwikkeling van de professionaliteit van de leerkrachten en 
schoolleiding en door het vermogen van scholen om veranderingen te hanteren 
te versterken. Dat laatste wil zeggen het plannen, uitvoeren, begeleiden en 
borgen van veranderingen’(p 55). Of zoals Hopkins schoolverbetering 
karakteriseert: ‘school improvement is a strategy for educational change that 
focuses on student achievement by modifying classroom practice and adapting 
the management arrangements within the school to support teaching and 
learning´ (Hopkins, 2001, p. 2).  
 
Schoolverbetering wordt op de eerste plaats gekarakteriseerd door de 
gerichtheid op het verbeteren van de leerlingresultaten. De tweede 
karakteristiek is een gerichtheid op het proces van onderwijzen en leren. De 
derde karakteristiek is de gerichtheid op de condities op schoolniveau die het 
proces van onderwijzen en leren ondersteunen. De vierde karakteristiek is de 
gerichtheid op het vergroten van het vermogen van de school om het eigen 
verbeteringsproces te organiseren door systematisch en projectmatig te 
werken. 
Deze karakterisering heeft gevolgen voor de keuze van de in te zetten 
veranderingsstrategie. In hoofdstuk 4 is verwoord dat het wenselijk is gebruik 
te maken van geïntegreerde implementatiestrategieën (een goede mix van 
pressure en support). Tevens is in hoofdstuk 4 aangegeven dat vernieuwen 
(ook) een cognitief proces is, hetgeen consequenties heeft voor de te kiezen 
strategie. Tevens is in hoofdstuk 4 aangegeven, dat de scholen worden 
aangemoedigd bij de vormgeving van het project binnen de eigen school te 
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kiezen voor een uitwerking die het best past bij de eigen organisatie en 
werkwijzen en bij de eigen leerlingpopulatie.  
 
Genoemde karakteristieken zijn in het BOV-programma op elk niveau in de 
school, vertaald in operationele doelen en eveneens op elk niveau in de school 
in middelen om deze doelen te bereiken (zie het eerste deel van dit rapport). 
Als strategie is gekozen voor een aanpak die enerzijds programma gestuurd is 
en anderzijds rekening houdt met de specifieke context van de individuele 
school. 
Daarmee kan het BOV-interventie programma gepositioneerd worden binnen 
de ‘third wave’ schoolverbeteringsprogramma’s (Teddlie & Reynolds, 2000). 
Teddlie en Reynolds schetsen in het International Handbook of School 
Effectiveness Research, dat startend vanuit verschillende paradigma’s, 
schooleffectiviteit en schoolverbetering in de jaren tachtig steeds meer naar 
elkaar toe zijn gegroeid. Dit resulteerde in de negentiger jaren in 
schoolverbeteringsprogramma’s die gebruik maakten van elementen uit beide 
tradities. Bovendien werden binnen deze programma’s volgende stappen 
gezet, door de nadruk die erin gelegd werd op de noodzaak van goede 
implementatie, het gebruik van kennis uit de literatuur over effectief 
leerkrachtgedrag en de gerichtheid op het bereiken van resultaten bij de 
leerlingen en die vast te stellen met genormeerde toetsen. Tenslotte werden 
deze programma’s gekenmerkt doordat de verschillende niveaus in de school 
(schoolleiding, team, leerkrachten, externe begeleider) bij het programma 
betrokken waren. Deze schoolverbeteringsprogramma’s worden met ‘second 
wave’projecten aangeduid. 
Meer recent is de wens ontstaan om bij schoolverbetering meer rekening te 
houden met de specifieke situatie van de school, waarbij de interventies 
worden toegesneden op de situatie waarin de school zich bevindt. Een 
voorbeeld hiervan zijn de projecten die zich specifiek richten op scholen in 
achterstandsbuurten (Muijs, Harris, Chapman, Stoll & Russ, 2004). 
Tegelijkertijd is uit evaluatie van programma’s gebleken, dat programma’s 
waarin gewerkt wordt met een duidelijk voorgeschreven ontwerp en inhoud tot 
veel betere resultaten bij de leerlingen leiden dan programma’s waarin van de 
school wordt gevraagd hun eigen veranderingsprogramma te ontwikkelen 
(Herman, e.a. 1999). Programma’s waarin zowel de elementen uit de ‘second 
wave ‘ zijn verwerkt als waarin sprake is van gestructureerde en nauwkeurig 
uitgewerkt designs, terwijl de scholen toch ruimte hebben voor context 
specifieke keuzen en waarin expliciet aandacht wordt besteed aan de 
incorporatie van de verworvenheden van de vernieuwing,  worden door 
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Teddlie en Reynolds ‘third wave’ schoolverbeteringsprojecten genoemd 
(Teddlie & Reynolds, 2000, p 231). Andere benamingen zijn Comprehensive 
School Reform (Borman, Hewes, Overman & Brown, 2003)  en Whole School 
Design Programme (Hill & Crevola, 1998). Tot de projecten van dit type 
behoren de New American School projecten, Success for All (Slavin, 1996) en 
het Early Reading Research Project (Crevola & Hill, (1998).  Het BOV-
interventieproject kan eveneens binnen deze ‘third wave’ geplaatst worden. 
 
Wat de genoemde ‘third wave’ projecten onder meer onderscheid van vele 
andere veranderingspogingen, is het feit dat de programma onderdelen waar 
mogelijk gebaseerd zijn op onderzoeksresultaten. 
 In het laatste decennium is de kennis over het proces van leren lezen en met 
name ook over het voorkomen van problemen bij het leren lezen door het 
geven van de juiste en voldoende intensieve instructie enorm toegenomen. 
Meer dan op welk vakgebied dan ook. In het BOV interventie programma is 
deze kennis verwerkt door de wetenschappelijke kennis over ‘what works’ te 
vertalen in voor de leerkrachten en schoolleiding te hanteren methodieken, 
organisatievormen, materialen en midddelen. Het programma kan dan ook 
getypeerd worden als research-based.  
In de Amerikaanse context is de roep om in het onderwijs vooral gebruik te 
maken van aanpakken waarvan uit onderzoek is gebleken dat die goede 
resultaten opleveren zeer groot en onder het onder Bush tot stand gekomen 
‘No Child Left Behind’ beleid, zelfs verplicht. In de Nederlandse context valt 
een op onderzoeksgegevens gebaseerd programma erg op. Zeker in een 
periode waarin het concept adaptief onderwijs vele betekenissen heeft 
gekregen en waarin ‘het nieuwe leren’ een hype aan het worden is.  
 
Tenslotte levert het BOV project op zichzelf een bijdrage aan empirische 
evidentie voor schoolverbetering doordat zowel de implementatie als de 
effecten ervan op de leesresultaten van de leerlingen onderzocht is. De 
implementatie van het project in het handelen van de extern- en intern 
begeleider, de schoolleider, de leerkrachten van de groepen 3 en 4 en in de 
schoolorganisatie is gedurende de gehele looptijd van het project gemonitoord. 
Deze tussentijdse bevindingen werden teruggekoppeld naar de scholen, via de 
externe begeleiders. Op basis hiervan werd voor de scholen zichtbaar welke 
zaken al goed gingen en welke zaken nog aandacht verdienden. De gegevens 
hadden daarmee een zekere sturende functie bij de uitvoering van het project 
en werkte vaak ook motiverend voor begeleiders en leerkrachten, doordat 
resultaten zichtbaar gemaakt werden.  

  193 



Uit de onlangs door Mijs e.a. (2004) uitgevoerde literatuur studie is gebleken, 
dat er van de eerder genoemde 40 schoolverbeteringsprogramma’s, slechts 
over ongeveer de helft gegevens bekend zijn over zowel het verloop en de 
mate van implementatie van de programma’s, als over de effecten bij de 
leerlingen. In het merendeel van deze evaluatiestudies is voor het 
effectonderzoek gebruik gemaakt van een quasi-experimentele opzet. Dit is 
belangrijk aangezien dit in sociaal-wetenschappelijk onderzoek een sterk 
design is, op basis waarvan uitspraken gedaan mogen worden over oorzaak en 
gevolg. 
Ook voor het onderzoek naar het BOV-interventieprogramma geldt, dat 
gewerkt is met een quasi-experimentele opzet. Tevens is de implementatie van 
het programma uitvoerig in kaart gebracht. Op basis hiervan trekken we de 
conclusie dat de in het project gehanteerde begeleidingsaanpak effect heeft op 
de realisatie van adaptief onderwijs in het handelen van de leerkrachten. 
Tevens concluderen we, dat adaptief onderwijs heeft geleid tot verbetering van 
de leerlingprestaties in groep 3. 
 
Bij de interpretatie van bevindingen uit veldonderzoek dienen zich echter ook 
altijd alternatieve verklaringen aan. Deze alternatieve verklaringen hebben 
onder andere betrekking op de interne en externe validiteit van de bevindingen 
(Cook & Campbell, 1979). In onderstaande peragraaf gaan we hier nader op 
in. 
 
 
13.3 De Interne en externe validiteit van het veldexperiment 
 
Campbell en Stanley (1963) gebruikten in 1963 voor het eerst de termen 
interne en externe validiteit om de uitkomsten van experimenten in complexe 
veldsituaties te kunnen interpreteren. Later gingen Cook en Campbell (1979) 
uitvoeriger op deze problematiek in. Het begrip interne validiteit gebruiken 
deze auteurs om de veronderstelde conclusies over causaliteit te beoordelen en 
het begrip externe validiteit wordt door hen gebruikt om de 
generaliseerbaarheid van de veronderstelde conclusies naar andere personen, 
omstandigheden en tijden te beoordelen. 
Naarmate het design van een experiment meer is ingericht als een strak 
klassiek laboratoriumexperiment waarin proefpersonen ‘at random’ zijn 
toegewezen aan de experimentele conditie en controle conditie zijn er minder 
factoren die de interne validiteit van het experiment kunnen bedreigen. Echter 
juist in klassieke laboratoriumexperimenten zijn er daarentegen meer zaken die 
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de externe validiteit, of generaliseerbaarheid bedreigen. De ‘steriele’ 
laboratoriumsituatie lijkt immers minder op het ‘vrije’ veld. Veldexperimenten 
hebben als belangrijkste eigenschap dat ze onder omstandigheden plaats 
vinden die men ook in het ‘vrije’ veld aantreft. Daardoor zijn de 
mogelijkheden tot generalisatie van de conclusies uit veldexperimenten vaak 
groter dan die van klassieke laboratoriumexperimenten. Dit is de reden dat 
onze voorkeur uitgaat naar het veldexperiment. Daar staat echter meestal 
tegenover dat in veldexperimenten meer bedreigingen optreden voor de interne 
validiteit van de uitkomsten van het experiment.  
Geen enkel experiment is uiteraard vrij van factoren die de interne of externe 
validiteit bedreigen. Daarom kan men ook nooit van een experiment zeggen 
dat het ‘beslissend’ is. In onderzoek waarin men verbanden tussen oorzaak en 
gevolg wil onderzoeken, is het daarom beter om experimenten in een serie op 
te zetten, waarbij binnen de serie variaties aangebracht worden in zowel het 
design en als in de treatment. Variaties in de treatment kunnen een licht 
werpen op de robuustheid van de treatment en kunnen aanwijzingen opleveren 
over de sterkere en de zwakkere elementen van de treatment. Variaties in het 
design kunnen aanwijzingen opleveren over de sterkte en robuustheid van de 
veronderstelde koppeling van oorzaak en gevolg. Naarmate het realiseren van 
een treatment bij meer experimenten met verschillende variaties in design 
gepaard blijft gaan met een grotere leerwinst bij een experimentele groep dan 
bij een controlegroep heeft men meer redenen om te veronderstellen dat het 
gevonden resultaat toegeschreven kan worden aan het realiseren van de 
treatment. Daarom moeten de resultaten van dit onderzoek ook beoordeeld 
worden in het licht van de serie experimenten naar de effecten van adaptief 
onderwijs, die vanaf 1997 is uitgevoerd. 
 
In 1999 publiceerden we over de resultaten van een eerste veldexperiment naar 
de effecten van adaptief onderwijs op de prestaties bij technisch lezen in groep 
3 (Houtveen, Booij, De Jong, & Van de Grift, 1999). In 2002 is een publicatie 
verschenen over een veldexperiment naar de effecten van adaptief onderwijs 
bij begrijpend lezen (Houtveen, 2002). In 2000 en 2004 zijn publicaties 
verschenen over de resultaten van een veldexperiment naar de effecten van 
adaptief onderwijs op de prestaties bij rekenen/wiskunde (Zoelen, van & 
Houtveen, 2000; Houtveen, Van de Grift, & Creemers, 2004). Een publicatie 
over de resultaten van een veldexperiment naar de resultaten van adaptief 
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onderwijs bij voorbereidend, aanvankelijk en voortgezet technisch lezen is in 
voorbereiding (Houtveen & Mijs, 2004). Dit viertal veldexperimenten is 
aangevuld met een grootschalige correlationele studie naar de verbanden 
tussen adaptief onderwijs en de prestaties van leerlingen (Reezigt, Houtveen & 
Van de Grift, 2002). Juist omdat de generaliseerbaarheid van de resultaten van 
deze veldexperimenten zo belangrijk is, gingen we in 2001 uitvoerig in op de 
condities waaronder adaptief onderwijs vorm krijgt (Houtveen & Van de Grift, 
2001). Zodra de werkzaamheden van de vier genoemde experimenten over de 
effecten van adaptief onderwijs bij respectievelijk voorbereidend lezen, 
aanvankelijk lezen, voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen en 
rekenen/wiskunde en het onderhavige experiment afgerond zijn, is een 
grondige review op zijn plaats op grond waarvan volgende variaties in 
treatment en design gepland kunnen worden.  
 
Aangezien we de generaliseerbaarheid van de resultaten vooropstellen, hebben 
we in dit experiment opnieuw gekozen voor de opzet van een veldexperiment. 
Dat moet ons uiteraard niet blind maken voor de bedreigingen die dit met zich 
mee brengt voor de interne validiteit van het experiment. 
 
De kracht van het klassieke experimentele design bestaat voor een belangrijk 
deel in de random toewijzing van leerlingen in de experimentele groep en de 
controlegroep. Niet voor niets wordt ‘selection’ door Cook en Campbell 
(1979) en daarvoor door Campbell en Stanley (1963) een belangrijke 
bedreiging voor de interne validiteit van een experiment genoemd. In 
onderwijsexperimenten is het niet mogelijk om aan deze schijnbaar 
eenvoudige eis te voldoen. Leerlingen zitten immers reeds op scholen en ook 
scholen kan men niet zomaar naar de wens van onderzoekers indelen in 
experimentele groepen en controlegroepen. Juist bij onderwijsexperimenten 
kunnen de motivatie en het zelfvertrouwen van de onderwijsgevenden alsook 
de inzet van de schoolleider en de kwaliteit van de schoolorganisatie een 
belangrijke rol spelen in het slagen van een experiment.  
Dat maakt het noodzakelijk om bij veldexperimenten na te gaan of ‘selection’ 
een rol kan spelen bij de verklaring van de opgetreden effecten. Om deze 
reden hebbben we in ons onderzoek diverse maten gebruikt voor het door 
onderwijsgevenden ervaren onderwijskundig leiderschap, de schoolorganisatie 
en het vertrouwen in eigen kunnen van onderwijsgevenden.  
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Voor het leiderschap van de schoolleider hebben we twee maten gebruikt: ‘het 
onderwijskundig leiderschap’ en ‘suggesties van de schoolleider over het 
leesonderwijs’. 
De schaal ‘onderwijskundig leiderschap’ meet het door de leerkrachten 
ervaren onderwijskundig leiderschap. De schaal is een Raschschaal en de score 
kan variëren tussen -4 en +4. De schaal bestaat uit 15 items van het type: ‘De 
schoolleider bespreekt tijdig de problemen die kunnen optreden bij het werk 
op school’ en ‘de schoolleider brengt ons in contact met nieuwe ideeën en 
benaderingen die de prestaties van de leerlingen kunnen verbeteren.  
De schaal ‘suggesties van de schoolleider over het leesonderwijs’ is een 
Likertschaal met een score die kan variëren tussen 0 en 1. De items worden 
gescoord op 6 antwoordmodaliteiten die lopen van ‘nooit’ tot ‘altijd’. Deze 
schaal bestaat uit 6 items van het type ‘de schoolleider verstrekt artikelen over 
lezen’ en ‘de schoolleider beklemtoont het belang van leren lezen in groep 3 
en 4’. 
 
De schalen ‘functioneel werkklimaat’ en ‘professionele cultuur’ zijn 
Likertschalen met een score die kan variëren tussen 0 en 1. De items worden 
gescoord op 6 antwoordmodaliteiten die lopen van ‘nooit’ tot ‘altijd’. Een 
voorbeeld item uit ‘Functioneel werkklimaat’ luidt: ‘Op onze school hebben 
we een overzichtelijke organisatie en een duidelijke planning’. De schaal 
‘professionele cultuur’ bestaat uit 17 uitspraken. 
 
De schaal ‘zelfvertrouwen in het omgaan met verschillen tussen leerlingen’ is 
een attitudeschaal waarvan de score kan variëren tussen –1 en +1. De schaal 
bevat items van het type: ‘Als ik echt mijn best doe, kan ik zelfs met de meest 
moeilijke of ongemotiveerde leerling voldoende bereiken’. De acht items van 
de schaal worden gescoord op 6 antwoordmodaliteiten die lopen van ‘helemaal 
mee oneens’ tot ‘helemaal mee eens’. Van al deze schalen is in de bijlage een 
psychometrisch rapport opgenomen. 
 
Tabel 13.1 biedt een overzicht van de gemiddelde scores op deze schalen en de 
daarbij behorende standaard deviatie in de experimentele groepen en 
controlegroepen van het experiment. 
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Tabel 13.1 Verschillen tussen experimentele groep en controlegroep op ‘selection’-variabelen 

experimentele groep controle groep  
 gem. s.d. gem. s.d. e.s 
Groep 3    
Onderwijskundig leiderschap 1.71 1.6

0
2.25 2.14  -.34 

Suggesties van de schoolleider over het 
leesonderwijs 

.53 .19 .57 .21  -.21 

Functioneel werkklimaat .62 .18 .60 .15   .11 
Professionele cultuur .70 .11 .71 .13   .09 
Vertrouwen in eigen kunnen van 
onderwijsgevenden 

-.04 .30 .07 .24  -.37 

Groep 4    
Onderwijskundig leiderschap 2.48 1.6

9
2.27 1.71  .21 

Suggesties van de schoolleider over het 
leesonderwijs 

.48 .18 .57 .14  -.47 

Functioneel werkklimaat .63 .18 .65 .18  -.11 
Professionele cultuur .66 .12 .76 .08  -.83 
Vertrouwen in eigen kunnen van 
onderwijsgevenden 

.06 .32 .10 .27  -.13 

 
Uit de tabel blijkt dat er bij groep 3 geen belangrijke verschillen bestaan tussen 
de gemiddelde scores op de schoolorganisatievariabelen ‘functioneel 
werkklimaat’ en ‘professionele cultuur’. De effectgroottes zijn hier kleiner dan 
.20 (cf. Cohen, 1988). Kleine effecten zijn er te constateren voor het 
‘onderwijskundig leiderschap’ en de ‘suggesties van de schoolleider over het 
leesonderwijs. Deze verschillen in resultaten zijn echter ten voordele van de 
controlegroep. Dat geldt ook voor het verschil in ‘vertrouwen in eigen kunnen 
van onderwijsgevenden’. Hier is een verschil in effectgrootte gevonden dat 37 
procent van een standaard deviatie betreft. Ook dit verschil is ten gunste van 
de controlegroep. Dit alles maakt het niet aannemelijk dat de vijf ‘selection’-
variabelen bij het experiment in groep een rol spelen in de verklaring van het 
optreden van het experimenteel effect in groep 3. 
 
Voor groep 4 kunnen we constateren dat de gemiddelde scores op de 
‘selection’-variabelen ‘functioneel werkklimaat’ en ‘vertrouwen in eigen 
kunnen van onderwijsgevenden’ geen belangrijk verschil laten zien tussen 
experimentele groep en controlegroep. Voor groep 4 geldt dat de schoolleiders 
uit de controlegroep ten opzichte van de experimentele groep vaker suggesties 
geven over het leesonderwijs. Ook is de professionele cultuur bij groep 4 in de 
controlegroep beter dan in de experimentele groep. We kunnen niet uitsluiten 
dat deze grotere invloed van de schoolleider en deze duidelijk betere 
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professionele cultuur in groep 4 een rol spelen bij het uitblijven van 
verschillen in prestaties van leerlingen uit experimentele groep en 
controlegroep. Hier staat echter tegenover dat het ‘onderwijskundig 
leiderschap’ in de experimentele groep iets (de effectgrootte is .21) hoger 
scoort dan in de in de controlegroep. 
 
 
13.4 Succesfactoren en knelpunten 
 
Opzet en uitwerking van het programma en de evaluatie ervan, bieden vrij 
uniek materiaal dat zich prima leent voor nadere analyses. Tegen die 
achtergrond is besloten tot een promotie traject waarbinnen onderzoek gedaan 
wordt naar de vraag in welke mate het BOV interventie project een bijdrage 
kan leveren aan de empirische evidentie voor schoolverbetering. De eerder 
genoemde literatuurstudie van Mijs e.a. (2004) vormt daar een onderdeel van. 
In deze nabeschouwing willen en kunnen we niet vooruitlopen op de resultaten 
van deze secundaire analyses aangezien ze nog niet beschikbaar zijn. In 
reflectieve zin terugblikkend op het project zijn de volgende succesfactoren 
aanwijsbaar: doelgericht werken, gegevens gebruiken om het leren te 
verbeteren, haalbaarheid, begeleiding. Deze succesfactoren vormen tevens de 
knelpunten. In het vervolg van deze paragraaf gaan we op deze factoren in. 
 
Doelgericht werken   
Bij aanvang van het project hebben scholen met hun externe begeleiders, 
evenals op hun beurt de externe begeleiders met de projectleiding een contract 
getekend waarin de voorwaarden voor deelname vermeld stonden, waarin de te 
behalen doelen waren vastgelegd en waarin men zich voor de duur van het 
project vastlegde op deelname. Op sommige onderwijsbegeleidingsdiensten 
vond de ondertekening van dit contract plaats tijdens een ten behoeve daarvan 
georganiseerde bijeenkomst. In deze bijeenkomst waren alle betrokken 
scholen, een vertegenwoordiger uit de besturen, de externe begeleiders en de 
directeur van de betreffende onderwijsbegeleidingsdienst aanwezig. De 
gezamenlijkheid werd hiermee zichtbaar gemaakt. De bijeenkomst werd 
afgesloten met een hapje en een drankje om de bijeenkomst feestelijk te 
omlijsten. 
Het belang van het werken met contracten kan nauwelijks overschat worden. 
Het Nederlandse onderwijs -evenals de begeleiding daarbij- is nog steeds heel 
weinig doelgericht. Ook hebben gestarte vernieuwingen nog al te vaak geen 
duidelijk eindpunt. Men kan er dan ook zo mee stoppen en met iets anders 
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beginnen, of andersom er jarenlang ongericht mee bezig zijn. Het werken met 
contracten die een tevoren afgebakende periode bestrijken, het formuleren van 
heldere operationele doelen en het vastleggen van een heldere 
inspanningsverplichting voor alle partijen, maakt een eind aan 
vrijblijvendheid. 
 
Het werken met contracten kan echter ook een knelpunt worden. Dit is het 
geval wanneer het contract gehanteerd wordt om verder werken aan (een 
onderdeel van) het project af te dwingen. Of wanneer het contract de vorm 
aanneemt van een gedetailleerde planning van volgorde van activiteiten en 
bijbehorende begeleidingsinterventies, waar men zich onder alle 
omstandigheden aan gehouden acht.  
Men loopt dan het risico, dat de uitvoering van de planning het doel van het 
project wordt, in plaatst van de invoering van het project doelgericht gebeleid 
wordt. In een situatie waarin de onderwijsbegeleidingsdiensten bedrijfsmatig 
moeten gaan (leren) werken neemt dit risico toe.  
 
Gebruiken van gegevens om resultaten te verbeteren 
Het werken met contracten is op zichzelf geen (afdoende) succesfactor. Het 
wordt pas een succesfactor wanneer betrokkenen ervaren dat deelname aan het 
project inspirerend is, ze ervaren dat ze de veranderingen die ze in het kader 
van het project moeten invoeren onder de knie krijgen en dat het voor hen iets 
oplevert. Zoals de ontwikkelaar van het interventie programma meermalen 
opmerkte: vernieuwing is ook een cognitief proces. Voor de mensen die met 
de vernieuwing gaan werken, of dit nu de begeleiders, de schoolleiding, de 
leerkrachten of de leerlingen zijn, geldt dat de verandering ook voor henzelf 
prettiger moet zijn. 
 
Zowel bij de externe begeleiders, de interne begeleiders, de schoolleiding en 
de leerkrachten, als bij de leerlingen werden in het project regelmatig 
gegevens verzameld over hun functioneren. Het vroeg bij elk van deze 
betrokkenen om een cultuuromslag, om de afname van vragenlijsten, 
observaties en toetsen niet te zien als momenten van ‘afrekening’, maar als 
bron van waardevolle informatie. In de metingen worden de concepten en 
vaardigheden die in het project centraal staan zichtbaar en vormen daarmee 
een belangrijke bron van feedback op het leerproces en een belangrijke bron 
om problemen te identificeren. Metingen moeten dan ook altijd gevolgd 
worden door corrigerende instructie en vervolgens door een nieuwe kans om 
alsnog een succeservaring op te doen.  
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Bij de totstandkoming van genoemde cultuuromslag om de verzamelde 
gegevens inderdaad te gebruiken om het leren te verbeteren, speelde 
communicatie naar aanleiding van de gepresenteerde gegevens een hoofdrol. 
De externe begeleiders kwamen jaarlijks vier keer bij elkaar tijdens een 
studiedag met de ontwikkelaar en de onderzoekers. Op twee van deze 
netwerkbijeenkomsten presenteerde de onderzoekers hun bevindingen, zowel 
over de mate van implementatie van het begeleidersgedrag als over de mate 
van implementatie op schoolniveau en in het handelen van de leerkrachten. 
Hierna volgde een gesprek over: wat gaat goed, wat niet; hoe zouden we tot 
verbetering kunnen komen; wie heeft daar ervaring mee; welke middelen kan 
ik nog inzetten etc. Binnen de scholen verliep de implementatie het 
voorspoedigst en was de betrokkenheid bij het project en het plezier bij het 
werken aan het project het grootst, wanneer begeleiding en schoolleiding erin 
slaagden om de observatie- en vragenlijstgegevens zo te bespreken dat ze een 
nuttige bron van informatie voor de betrokkenen vormden. Nuttige bron van 
informatie betekende dat zichtbaar gemaakt kon worden dat de inspanningen 
die geleverd waren in de voorgaande periode nu ook bleken uit de hoogte van 
de scores én wanneer de scores indien daar aanleiding toe bestond, 
consequenties hadden voor de aanpak (volgorde van bespreking van 
onderwerpen; extra begeleidingsinspanningen etc). 
Dit geldt ook voor het hanteren van de toetsresultaten. Bij het realiseren van 
adaptief onderwijs gaat het in de kern om het zo snel mogelijk verbinden van 
wat bekend is over de vorderingen van de leerlingen aan het gegeven 
onderwijs en indien nodig, aanbod en tijd voor sommige kinderen aan te 
passen. Als er iets duidelijk is geworden in het BOV-project dan is het wel het 
belang van een goede afstemming in de tijd tussen afname van de toetsen, het 
houden van groepsbeprekingen (communicatie!) en het opstellen van 
handelingsplannen naar aanleiding hiervan. Alleen dan is het mogelijk 
vroegtijdig in te grijpen en de aansluiting van zwakke leerlingen bij de groep 
als geheel zo snel mogelijk weer te herstellen. 
 
Hier werd tevens een van de grootste knelpunten in het project zichtbaar: in de 
praktijk waren niet steeds goede toetsen beschikbaar om de geschetste 
aansluiting mogelijk te maken. Het Cito-leerlingvolgsysteem was niet 
voldoende fijnmazig. Zo kan de Drie-Minuten-Toets in groep 3 pas voor het 
eerst afgenomen worden in december. Van vroegtijdig ingrijpen kan op basis 
daarvan per definitie geen sprake zijn. Ook voor de methoden-gebonden 
toetsen gold, dat het afname moment niet steeds spoorde met het moment 
waarop de instructie op een bepaald onderwerp afgerond was. Bijvoorbeeld: de 
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grafemen toets zou volgens de handleiding van de Maan-versie van VLL uit 
1991, afgenomen dienen te worden na kern zes. De instructie over dit 
onderwerp vindt echter plaats in kern 3. Met de beschikbare middelen was een 
van de kernpunten van adaptief onderwijs: zo snel mogelijk ingrijpen op basis 
van de toetsresultaten niet uitvoerbaar.  
In het project is dit probleem van het begin af aan gezien. Dit heeft geleid tot 
het aan de scholen aanbieden van een fijnmaziger toetskalender, door 
toevoeging van de zogenoemde ‘Herfstsignalering’ en de ‘Krokussignalering’. 
Deze in het kader van het ELLO-project ontwikkelde toetsen vormen zowel 
voor wat betreft het tijdstip als voor wat betreft de inhoud een aanvulling op 
het Cito-leerlingvolgsysteem (Koekebacker e.a., 1998). Een probleem dat zich 
voordeed was vervolgens dat voor de ‘Herfstsignalering’ geen normering 
voorhanden was. Ook dit probleem hebben we in het kader van het project 
weten op te lossen door een normering te ontwikkelen. De normering van de 
‘Herfstsignalering’ is in de bijlagen bij dit rapport opgenomen. 
 
Haalbaarheid 
Het BOV-interventieprogramma is goed uitvoerbaar gebleken op de scholen. 
Dat is een belangrijke succesfactor. De haalbaarheid wordt voor een deel 
bepaald doordat in het programma aangesloten wordt bij de op de scholen in 
gebruik zijnde methoden en bij de bestaande schoolorganisatie. Het meest 
belangrijk is echter, dat in het project structurele maatregelen getroffen worden 
op het niveau van de schoolorganisatie, die a. tot onmiddellijke implementatie 
van belangrijke aspecten van het project leiden en b. zodanig ondersteunend 
zijn voor het werk van de leerkrachten in de groep, dat het project voor de 
leerkrachten heel uitvoerbaar wordt.  
 
In het BOV-project  zouden alle maatregelen die getroffen worden ten behoeve 
van risicoleerlingen gericht dienen te zijn op het voorkomen dat deze kinderen 
de aansluiting met de groep kwijtraken. En mocht dit toch gebeuren dienen er 
maatregelen getroffen te worden om de aansluiting weer zo snel mogelijk te 
herstellen en de gestelde doelen ook bij de leerlingen alsnog te bereiken. 
Hoewel het hart van het programma de kwaliteit van de instructie door de 
leerkracht in zijn groep is, speelt het schoolniveau en de schoolorganisatie een 
cruciale rol. Het gaat om de volgende maatregelen: 
a. Het stellen van concrete minimumdoelen per leerjaar en aan het eind 

van het basisonderwijs die door alle leerlingen bereikt moeten worden;  
b. Zorgen voor een doorgaande leerlijn; 
c. Keuzes maken: prioriteit voor lezen; 
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d. Het continu monitoren van de leerlingvorderingen. Ten behoeve hiervan 
dienen op schoolniveau afspraken gemaakt te worden over de te 
gebruiken toetsen en de momenten van afname (opstellen 
toetskalender); 

e. Het maken van een jaarplanning waarin leerstof, toetsafnames en 
groepsbesprekingen op elkaar zijn afgestemd; 

f. Het bewaken van de uitvoering van handelingsplannen wanneer 
remediëring nodig blijkt; 

g. Het structureel uitbreiden van de tijd op het rooster voor lezen zodat het 
leerproces van zwakke leerlingen versneld wordt; 

h. Het maken van afspraken over het structureel inplannen bij elke leesles 
van extra instructietijd voor de zwakke leerlingen; 

i. Het garanderen van voldoende ‘opportunity to learn’ door het maken 
van jaarplanningen waarin de leerstof uit de methoden is ingepland, 
rekening houden met de omvang van het schooljaar. Dit om te 
voorkomen dat methoden niet uitgemaakt worden; 

j. Het maken van afspraken over het gelijk houden van aanbod en 
instructie door allen die bij het onderwijs aan de zwakke leerlingen 
betrokken zijn. 

(Bijna) alle leerlingen leren lezen vraagt kortom om een aanpak waarin alle 
activiteiten gericht zijn om het behalen van dit doel. De kern van het onderwijs 
aan risicoleerlingen wordt gevormd door de groepsinstructie, omdat zwakke 
leerlingen gebaat zijn met instructie in heterogene groepen. Op het niveau van 
de schoolorganisatie is het nodig duidelijke afspraken te maken over doelen, 
goede methoden, een doorgaande leerlijn, jaarplanningen, de toetskalender, het 
vertalen van toetsresultaten in leerkrachtgedrag en schoolbeleid, gericht op het 
herstellen van de aansluiting van de zwakke leerling bij de groep en het 
afstemmen van aanbod en didactiek tussen alle bij het onderwijs aan de 
zwakke leerling betrokkenen.  
Ook de uitbreiding van tijd voor de zwakke lezers is een maatregel die deels 
op schoolniveau gerealiseerd moet worden. Binnen de groep kan de leerkracht 
dit zelf doen door bijvoorbeeld in elke les na de groepsinstructie extra 
instructie aan de zwakke leerlingen te geven terwijl de overige leerlingen 
zelfstandig werken. Structurele uitbreiding van de tijd per week heeft 
roostertechnische consequenties en inzet van meerdere personen en zal dus op 
schoolniveau geregeld moeten worden.  
 
Kortom, omgaan met verschillen in de groep vraagt om maatregelen in de 
schoolorganisatie, aangezien een aantal te nemen maatregelen het 
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groepsniveau overstijgt evenals de mogelijkheden die de leerkracht kan 
bieden. Het onderwijs is pas effectief wanneer er sprake is van een 
samenhangend geheel van maatregelen op school- en klassenniveau. Tevens 
zijn veranderingen veel kansrijker wanneer deze materieel in de 
schoolorganisatie zichtbaar zijn.  
In het BOV-project is in deze maatregelen voorzien. Hierdoor wordt richting 
gegeven aan het handelen van de individuele leerkrachten in de groep 
waardoor adaptief onderwijs voor de leerkrachten een haalbare zaak is 
geworden. 
 
Ook deze succesfactor heeft zijn schaduwzijde, aangezien het blijvend 
invoeren van inhoudelijke vernieuwingen sterk afhankelijk is van de kracht 
van de schoolorganisatie.  
De veelheid van maatregelen, waarvan de onderdelen in elkaar grijpen en 
waarvan alleen in samenhang effect verwacht wordt, maakt tevens duidelijk 
dat het realiseren van inclusie een complexe vernieuwing is. Het invoeren 
hiervan zou dan ook opgevat moeten worden als een complex 
vernieuwingstraject.  
Het invoeren van inclusief onderwijs als complex vernieuwingstraject vraagt 
om kennis over het tot stand komen van onderwijsverandering. Daarbij gaat 
het zowel om kennis over het aansturen en bewaken van het proces van 
vernieuwing, als om kennis over innovatiestrategieën.   
De consequentie hiervan is, dat een programma als het BOV-interventieproject 
alleen een goede kans van slagen heeft in een school waarin de schoolleiding 
in staat is om vernieuwingen te managen.  
 
Op het moment van uitvoering van het BOV-project waren er nog nauwelijks 
goede methoden voor voortgezet technisch lezen beschikbaar. Dit bemoeilijkte 
de uitvoering van het project in groep 4. Hoewel de doelstelling ten aanzien 
van de leerling-resultaten (AVI-5) gemiddeld gehaald is, zijn de effecten van 
het project in groep 4 minder groot dan in groep 3. Het nog niet beschikbaar 
zijn van goede methoden voor voortgezet technisch lezen lijkt daarvoor de 
meest belangrijke verklaring. Het BOV-project kwam voor groep 4 eigenlijk te 
vroeg. 
 
Begeleiding 
De aanwezigheid van externe begeleiding bij het project is eveneens zeker een 
van de redenen waarom het project tot een succes is geworden. Dit geldt op de 
eerste plaats voor de begeleiding vanuit het Christelijk Pedagogisch 
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Studiecentrum. Vanuit het CPS werden gedurende de gehele looptijd van het 
project op jaarbasis vier studiedagen georganiseerd. Op deze dagen werd de 
voortgang van het project besproken, werden ervaringen uitgewisseld en 
nieuwe informatie die voor de uitvoering van het project van belang was 
verstrekt. Naast de inhoud werd met name ook de netwerkfunctie door de 
deelnemende begeleiders erg gewaardeerd. Het betrof immers begeleiders van 
verschillende schoolbegeleidingsdiensten, die in de gewone werksituatie 
nauwelijks in de gelegenheid zijn met elkaar van gedachten te wisselen. Door 
de studiedagen kon men van elkaars ervaringen profiteren. Door het project en 
de vorderingen op de studiedagen centraal te stellen werd ook het 
enthousiasme  ervoor en het belang ervan ‘onderhouden’. De jaarlijkse 
bijeenkomsten met de scholen die eveneens door het CPS werden 
georganiseerd hadden eenzelfde functie. 
Op de tweede plaats heeft de externe begeleiding op de scholen zelf 
aantoonbaar effect gehad. Uit het onderzoek is immers gebleken dat de 
leerkrachten uit het BOV-project de aspecten van adaptief onderwijs in hogere 
mate geïmplementeerd hebben dan de leerkrachten uit de controle scholen die 
geen begeleiding hebben ontvangen.  
De ervaring uit zowel dit project als eerdere projecten is zelfs dat de kwaliteit 
van de uitvoering van de projecten en de behaalde resultaten in behoorlijke 
mate afhankelijk zijn van de kennis en vaardigheden van de betrokken externe 
begeleider. Dit maakt ook deze succesfactor tot een risicofactor. Het scala aan 
kennis en vaardigheden dat het project van de begeleiding vraagt is immers 
omvangrijk. Het vraagt niet alleen gedetailleerde inhoudelijke kennis van het 
proces van leren lezen en van (de kwaliteit van) de beschikbare methoden en 
overige leermiddelen en van (de kwaliteit van) beschikbare toetsen. 
Begeleiden van het project vraagt tevens kennis en vaardigheden op het terrein 
van het coachen van leerkrachten en schoolleiding. Tenslotte vraagt 
begeleiding van het project kennis over en ervaring met het planmatig 
invoeren van vernieuwingen. Voor het merendeel van de externe begeleiders 
geldt dat zij bij aanvang van het project niet op al deze aspecten (in voldoende 
mate) deskundig zijn. Ten dele wordt in de hiaten voorzien op de studiedagen 
die vier maal per jaar plaatsvinden. Ten dele wordt in hiaten voorzien door 
binnen de betreffende onderwijsbegeleidingsdiensten een projectgroep te 
formeren die gezamenlijk verantwoordelijk is voor de begeleiding van de 
deelnemende scholen. Ten dele blijft echter verdere professionalisering 
wenselijk.  
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13.5 Impact van het project 
 
De impact van het project kan allereerst uitgedrukt worden in het aantal 
scholen dat,  naast de scholen waarover in dit rapport is gerapporteerd, het 
BOV-project hebben geïmplementeerd. Op acht van de negen 
schoolbegeleidingsdiensten is het BOV-project als geheel opgenomen in het 
aanbod van deze diensten. Dit heeft geresulteerd in 64 extra scholen waarop 
het project is geïmplementeerd. Op dertien van deze scholen is het project 
schoolbreed uitgevoerd, dus niet alleen in de groepen 3 en 4 zoals in het 
oorspronkelijke project. Daarnaast zijn de deelaspecten van het programma 
afzonderlijk in het aanbod van de schoolbegeleidingsdiensten opgenomen. Dit 
betreft bijvoorbeeld: het invoeren van bloktijd in de school, werken met het 
IGDI-model, het invoeren van een fijnmaziger toetskalender etc. In totaal zijn 
op 120 scholen aspecten van het BOV-programma geïmplementeerd. 
 
Op de tweede plaats, en vermoedelijk op termijn de grootste impact, is de 
toepassing van een aantal basisprincipes van het BOV-programma in de 2e 
Maan-versie van de methode VLL die sinds 2003 op de markt is. In deze 
versie is het probleem van afstemming tussen instructiemomenten en 
toetsmomenten (zie hierboven) waardoor direct interveniëren door de 
leerkracht niet goed mogelijk was, opgelost door de in het project gebruikte 
Herfstsignalering en de normering daarvan in de methode op te nemen. Tevens 
is in deze nieuwe methode preteaching en reteaching van zwakke lezers 
structureel verwerkt. Ook hiervoor is de oplossing uit het BOV-programma 
gebruikt, namelijk het structureel na elke groepsinstructie geven van extra 
instructie aan het groepje zwakke lezers. Tenslotte wordt in de 2e Maanversie 
de gebruiker erop geattendeerd dat het heel belangrijk is, dat leerstof uit te 
methoden in te plannen, zodat alle kernen inderdaad ook worden aangeboden. 
Op de Veilig Leren Lezen site zijn zelfs standaardjaarplanningen per regio 
opgenomen die de scholen kunnen aanpassen aan de planning van hun eigen 
school. Samenvattend is in de 2e Maanversie nu een differentiatiemodel 
aangeboden dat alle lezers ten goede komt, zijn er mogelijkheden gecreëerd 
om toetsgegevens inderdaad te gebruiken om op basis daarvan aanbod en tijd 
bij te sturen en wordt de gebruiker geattendeerd op het belang van het 
inplannen van de kernen en daarmee op het belang van het behandelen van alle 
kernen. Gezien het marktaandeel van VLL en gezien de methodegetrouwheid 
van de meeste leerkrachten is van het invoegen van deze BOV-aspecten in de 
2e Maanversie een zeer grote impact op het verbeteren van de technisch 
leesresultaten te verwachten.  
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13.6 Volgende stappen 
 
Om van kinderen goede lezers te maken, zouden in het leesonderwijs de 
volgende vijf componenten aandacht dienen te krijgen: fonemisch 
bewustzijn;de klank-teken koppeling; vlot lezen; woordenschat en begrijpend 
leesstrategieën. Leren lezen omvat dus meerdere stappen die elk onderdeel en 
doel van het leescurriculum van een school dienen te zijn (National Reading 
Panel, 2000).  
Het BOV-project richtte zich met name op het proces van het leren lezen. 
Gezien het bovenstaande ligt het voor de hand het programma uit te breiden  
met de overige componenten van het proces van leren lezen. De nieuwste 
versie van het programma is inmiddels uitgebreid met de belangrijkste 
aspecten van het voorbereidend leesonderwijs die al in groep 2 aan de orde 
zouden moeten komen, zoals aandacht voor het fonomisch bewustzijn en de 
spraak-taalontwikkeling (Vernooy, 2002). 
De component vlot lezen lijkt echter zowel binnen de leeswetenschappen als 
binnen de onderwijspraktijk een genegeerde vaardigheid te zijn (Vernooy, 
2003). Vlot lezen is de vaardigheid om teksten snel, vlot, met expressie en 
betekenisvol te kunnen lezen met weinig bewuste aandacht voor de 
leestechniek, zoals de letter-klankkoppeling (Meyer & Felton, 1999; Rasinski, 
2003; Rasinski & Padak, 2001; Stahl, 1997). Recent wordt in de literatuur veel 
aandacht gevraagd voor vlot technisch lezen. Vlotte lezers lezen teksten 
nauwkeurig en zonder moeite, zodat ze in staat zijn al hun energie te richten op 
het begrijpen, interpreteren en bekritiseren van wat ze lezen. Kenmerkend voor 
vlotte lezers is dat ze al hun aandacht op de inhoud van de tekst kunnen 
richten. Vlot lezen is derhalve belangrijk voor het leessucces en het leesplezier 
en verbind technisch en begrijpend lezen met elkaar. Vlot lezen blijkt dan ook 
een van de belangrijkste voorspellers voor begrijpend lezen (Meyer & Felton, 
1999; Rasinski, 2003).  Het tijdig vlot kunnen lezen is bovendien van groot 
belang voor voor het vervolg van de schoolloopbaan, vanwege de verschuiving 
in het onderwijs rond het negende levensjaar van leren lezen naar lezen om te 
leren en vanwege onderzoeksbevindingen waaruit blijkt dat kinderen na hun 
negende levensjaar doorgaans niet goed meer leren lezen, hoeveel tijd en 
energie daar ook aan wordt besteed (Foorman e.o, 1998; Kameenui & Simons, 
2001). 
 
Als opvolger van het BOV-project is derhalve in eerste instantie gekozen voor 
een project waarin het vlot lezen centraal staat. Dit betreft een pilot binnen het 
speciaal basisonderwijs: het LISBO-project. LISBO staat voor Lees Impuls 
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Speciaal Basisonderwijs. Met het Lisbo-project is in het schooljaar 2003-2004 
in een beperkt aantal scholen vernieuwing van het voortgezet technisch 
leesonderwijs ingevoerd met als doel de leerlingresultaten met 2 AVI-niveaus  
te verbeteren (Vernooy, 2003). Er is gekozen voor het speciaal basisonderwijs 
vanwege het feit dat deze schoolsoort recent wordt geconfronteerd met 
tegenvallende resultaten op het gebied van taal en lezen. De gemiddelde 
leerling blijkt niet het niveau van functionele geletterdheid te halen en vooral 
zwak te zijn in begrijpend lezen. De prioriteit die wordt gegeven aan taal en 
lezen is binnen het speciaal basisonderwijs te gering en er wordt veelal 
gewerkt met verouderde methoden (Inspectie van het onderwijs, 2003; 
Weerden van, Bechger & Hemker, 2002). Tevens is geconstateerd dat de 
leerlingenzorg op veel sbo-scholen onder de maat blijft (Inspectie van het 
Onderwijs, 2003). 
In het schooljaar 2004/2005 starten ongeveer 15 scholen voor speciaal 
basisonderwijs met een programma waarin naast vlot lezen tevens aandacht 
besteed wordt aan het vergroten van de woordenschat (Vernooy, 2004). Het 
programma is daarmee uitgebreid met een volgende component van het 
leesonderwijs. Het beschikken over een goede woordenschat is belangrijk 
aangezien leren als een op taal gebaseerde activiteit sterk afhankelijk is van 
woordkennis. Lezers begrijpen niet wat ze lezen als ze de betekenis van veel 
woorden uit een tekst niet kennen. Begrijpend lezen is daarmee sterk 
afhankelijk van de woordenschat. Tegelijkertijd bevordert het lezen de 
woordenschat ontwikkeling. Bij kinderen die niet goed kunnen lezen stagneert 
de ontwikkeling van de woordenschat dan ook. Problemen op het gebied van 
woordenschat en vlot lezen hebben dan ook gevolgen voor het niveau van 
begrijpend lezen (Biemiller, 2001).  
Beide projecten worden geëvalueerd. Naar wij hopen bieden de ervaringen die 
in beide projecten opgedaan worden voldoende houvast om grootschaliger 
vernieuwing van het leesonderwijs op de speciale scholen voor basisonderwijs 
aan te kunnen.  
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BIJLAGE 1 
 
PSYCHOMETRISCHE RAPPORTEN VAN DE SCHALEN VOOR HET 
BEPALEN VAN DE MATE VAN IMPLEMENTATIE VAN DE 
INVOERINGSSTRATEGIE  
 
 
Afname: 
Schoolleiders en interne (BOV-)coördinatoren uit het regulier basisonderwijs 
Najaar 1999 (september-oktober) 
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Psychometrisch rapport van de schaal 
Plannen van de vernieuwing 
 
Nr Omschrijving van items Gem. Sd Rit 
1. Voor het BOV-project is een einddoel voor beginnend lezen 

vastgesteld? 
.36 .49 .26 

2. Voor het BOV-project is een meerjarenplanning aanwezig. .16 .37 .35 
3. In de meerjarenplanning is de relatie met andere 

vernieuwingsactiviteiten aangegeven. 
.24 .44 .08 

4. Er is een activiteitenplan gemaakt voor het eerste projectjaar. .44 .51 .88 
5. In het activiteitenplan zijn de volgende zaken vastgelegd:    
a. Een tijdpad voor de te ondernemen activiteiten. .40 .50 .88 
b. Welke onderwerpen aan de orde komen. .42 .50 .96 
c. Wie daarbij betrokken zijn. .42 .50 .96 
d. Wanneer (tussentijdse) evaluatie van de voortgang met het project 

plaatsvindt. 
.42 .50 .96 

e. Wie waar verantwoordelijk voor is. .42 .50 .96 
 
 
Antwoordmogelijkheden 
0 Nee 
1  Ja 
 
 
Aantal respondenten 24 
Gemiddelde (gestandaardiseerd) .36 
Range 1.00  (.00 – 1.00) 
Modus .00 
Mediaan .11 
Minimum-maximum scores .00 – 1.00 
Variantie .14 
Standaarddeviatie .37 
Scheefheid .427 GFI .73 
Kurtosis -1.678 GFI 2.82 
GFI test scheefheid en kurtosis 3.55* 
Cronbach’s alpha meting 1 (sept-okt 1999) .91 
Cronbach’s alpha meting 2 (sept-okt 2000) .88 
Cronbach’s alpha meting 3 (sept-okt 2001) .91 
* normaalverdeling mag aangenomen worden 
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Psychometrisch rapport van de schaal 
Coördinatie van de uitvoering van het project door de schoolleider 
 
Nr Omschrijving van items Gem. Sd 
1. Is er een interne coördinator/ intern begeleider voor de implementatie 

van het BOV-project benoemd? 
.80 .82 

2. Is de taakstelling van de interne coördinator/ intern begeleider 
vastgelegd? 

.54 .51 

3. Heeft de coördinator/ intern begeleider uren voor de uitvoering van zijn 
taken? 

.67 .48 

4. Is vastgelegd wanneer de coördinator/ intern begeleider feedback geeft 
naar de directie? 

.63 .50 

 
 
Antwoordmogelijkheden 
0 Nee 
1  Ja 
 
 
Aantal respondenten 24 
Gemiddelde  2.50 
Range 4.00 (.00 – 4.00) 
Modus 3.00 
Mediaan .26 
Minimum-maximum scores .00 – 4.00 
Variantie 1.57 
Standaarddeviatie 1.25 
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BIJLAGE 2 
 
PSYCHOMETRISCHE RAPPORT VAN DE RASCH-SCHAAL 
ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP 
 
 
Afname:  
Leerkrachten van groep 3 en 4 uit het regulier basisonderwijs 
Najaar 1999 (september – oktober) 
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Psychometrisch rapport van de schaal 
Onderwijskundig leiderschap 
 
Nr Omschrijving van items σ SE θ 
0.    -4.00 
1. Leerkrachten kunnen bij de schoolleider/ intern begeleider terecht 

als ze problemen van leerlingen willen bespreken. 
-2.76 .25 -3.36 

2. De schoolleider/ intern begeleider doet actief mee aan de keuze 
van nieuwe onderwijsmethoden. 

-2.31 .23 -2.41 

3. De schoolleider/ intern begeleider geeft leerkrachten het gevoel 
dat hun werk belangrijk is. 

-1.18 .18 -1.76 

4. De schoolleider/ intern begeleider zorgt ervoor dat 
teamvergaderingen waardevolle onderwijskundige bijeenkomsten 
zijn. 

-.27 .16 -1.25 

5. De schoolleider/ intern begeleider geeft hoge prioriteit aan 
onderwijsmethoden, die tot een verbetering van de leerresultaten 
van alle leerlingen kunnen leiden. 

-.25 .16 -.82 

6. De schoolleider/ intern begeleider zorgt voor een op leren gericht 
schoolklimaat. 

-.10 .16 -.43 

7. De schoolleider/ intern begeleider toont waardering voor 
leerkrachten die hun werk goed doen. 

.03 .16 -.08 

8. De schoolleider/ intern begeleider bespreekt tijdig de problemen 
die kunnen optreden bij de uitvoering van het werk op school. 

.26 .16 .26 

9. De schoolleider/ intern begeleider informeert ons over nieuwe 
onderwijsmethoden en instructiematerialen. 

.31 .16 .60 

10. De schoolleider/ intern begeleider toont belangstelling voor wat er 
in mijn klas gebeurt. 

.31 .16 .95 

11. De schoolleider/ intern begeleider benadrukt het regelmatig peilen 
van leerlingprestaties. 

.70 .16 1.32 

12. De schoolleider/ intern begeleider spoort leerkrachten aan tot 
aandacht voor het verhogen van de leerprestaties. 

1.13 .16 1.75 

13. De schoolleider/ intern begeleider brengt ons in contact met 
nieuwe ideeën en benaderingen die de leerlingprestaties kunnen 
verbeteren. 

1.17 .16 2.29 

14. De schoolleider/ intern begeleider geeft leerkrachten advies over 
de manier waarop de prestaties van zwakke leerlingen kunnen 
worden verbeterd. 

1.20 .16 3.11 

15. De schoolleider/ intern begeleider begeleidt en ondersteunt 
leerkrachten bij het verbeteren van de leerlingprestaties. 

1.76 .17 4.00 

 
 
Antwoordmogelijkheden 
1. Nooit 4. Vaak 
2. Bijna nooit 5. Bijna altijd 
3. Af en toe 6. Altijd 
Dichotomiseersleutel: Antwoordmogelijkheden 1 tot en met 3 worden omgescoord naar 0 en 
antwoordmogelijkheden 4 tot en met 6 naar 1. 
 
 
Aantal respondenten 98 
Gemiddelde  2.03 
Range 7.36 (-4.00 – 4.00) 
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Modus 2.29 
Mediaan .18 
Minimum-maximum scores -3.36 – 4.00 
Variantie 3.22 
Standaarddeviatie 1.79 
KR-20 meting 1 (sept-okt 1999) .87 
KR-20 meting 6 (mei-juni 2002) .85 
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 BIJLAGE 3 
 
PSYCHOMETRISCHE RAPPORTEN VAN DE SCHALEN VOOR HET 
METEN VAN DE SCHOOLCULTUUR 
 
 
Afname:  
Leerkrachten van groep 3 en 4 uit het regulier basisonderwijs 
Najaar 1999 (september – oktober) 
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Psychometrisch rapport van de schaal 
Functioneel werkklimaat 
 
Nr Omschrijving van items Gem. Sd Rit 
1. Wij hebben een goed samenwerkend team. 2.86 .83 .69 
2. De schoolleiding neemt suggesties en ideeën van leerkrachten met 

betrekking tot het werkklimaat en de sfeer op school serieus. 
2.99 .82 .78 

3. De teamleden spreken dikwijls positieve waardering uit over 
elkaars functioneren. 

2.31 .96 .60 

4. Op onze school hebben we een overzichtelijke organisatie en 
duidelijke planning. 

2.82 .91 .61 

5. De schoolleiding stimuleert de leerkrachten om juist datgene waar 
ze goed in zijn, ‘uit te buiten’.  

2.46 .97 .65 

6. De schoolleiding informeert regelmatig bij leerkrachten hoe het 
gaat met hun werk. 

2.40 1.11 .77 

7. De schoolleiding bezoekt de leerkrachten tijdens hun werk en 
houdt nabesprekingen. 

1.53 1.24 .43 

8. Leerkrachten die behoefte hebben aan hulp bij de invoering van 
verbeteringsactiviteiten worden door de schoolleiding extra 
ondersteund. 

2.21 .97 .68 

9. De schoolleiding besteedt aandacht aan de oplossing of 
verbetering van onderlinge verhoudingen bij problemen/ 
conflicten. 

2.34 1.14 .57 

10. De schoolleiding houdt functioneringsgesprekken over het totale 
functioneren van de leerkrachten. 

2.82 1.11 .57 

 
 
Antwoordmogelijkheden 
1. In zeer geringe mate van toepassing 4. In goede mate van toepassing 
2. In geringe mate van toepassing 5. In hoge mate van toepassing 
3. In redelijke mate van toepassing  
 
 
Aantal respondenten 101 
Gemiddelde (gestandaardiseerd) .62 
Range .88 (.00 – 1.00) 
Modus .60 
Mediaan .63 
Minimum-maximum scores .13 – 1.00 
Variantie .03 
Standaarddeviatie .18 
Scheefheid -.379 GFI 2.42 
Kurtosis -.004 GFI .00 
GFI test scheefheid en kurtosis 2.42* 
Cronbach’s alpha meting 1 (sept-okt 1999) .89 
Cronbach’s alpha meting 6 (mei-juni 2002) .87 
* normaalverdeling mag aangenomen worden 

  232 



Psychometrisch rapport van de schaal 
De mate van professionele samenwerking in het team 
 
Nr Omschrijving van items Gem. Sd Rit 
1. De leerkrachten op onze school zijn enthousiast voor hun werk. 4.15 .62 .62 
2. Wij zorgen samen voor een prettige sfeer op onze school. 4.25 .72 .71 
3. Leerkrachten op deze school zijn niet echt bij elkaars werk 

betrokken. (-) 
3.04 1.27 .32 

4. De loyaliteit tussen de leden van ons team is groot. 3.88 .80 .59 
5. Er is bij ons in het team een sfeer van ieder voor zich. (-) 3.53 1.24 .43 
6. Ook na schooltijd besteden we veel tijd aan ons werk. 4.22 .89 .39 
7. Buitenschoolse activiteiten horen er bij ons gewoon bij. 4.17 .90 .35 
8. Wij zijn trots op onze school. 4.11 .88 .67 
9. Binnen ons team heerst eensgezindheid over de doelen van ons 

onderwijs. 
3.71 .85 .39 

10. Er is ruimte voor verschil in opvattingen tussen de leerkrachten. 3.84 .94 .40 
11. Verschillen van inzicht worden in alle openheid besproken. 3.67 .99 .55 
12. Mijn collega’s uit de onderbouw zijn betrokken bij het werk in de 

bovenbouw (en omgekeerd). 
3.03 .99 .58 

13. Als collega’s problemen hebben met het invoeren van 
veranderingen in de klas lossen we die samen op. 

3.17 1.05 .69 

14. Bij ons is het gebruikelijk lessen van elkaar bij te wonen. 1.28 1.42 .23 
15. Als leerkracht ben je niet uitsluitend verantwoordelijk voor je 

eigen klas. 
3.63 1.18 .29 

16. Op onze school is ruimte om op een positieve manier om te gaan 
met conflicten. 

3.62 .98 .66 

17. Bij ons op school geven collega’s op een positieve manier 
commentaar op elkaars functioneren. 

3.31 .98 .69 

 
 
Antwoordmogelijkheden 
1. Helemaal onwaar 4. Enigszins waar 
2. Grotendeels onwaar 5. Grotendeels waar 
3. Enigszins onwaar 6. Helemaal waar 
 
 
(-) omscoren 
Aantal respondenten 102 
Gemiddelde (gestandaardiseerd) .71 
Range .46 (.00 – 1.00) 
Modus .81 
Mediaan .73 
Minimum-maximum scores .48 - .94 
Variantie .01 
Standaarddeviatie .11 
Scheefheid -.080 GFI .11 
Kurtosis -.694 GFI 2.05 
GFI test scheefheid en kurtosis 2.16* 
Cronbach’s alpha meting 1 (sept-okt 1999) .86 
Cronbach’s alpha meting 6 (mei-juni 2002) .91 
* normaalverdeling mag aangenomen worden 
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BIJLAGE 4 
 
PSYCHOMETRISCH RAPPORT VAN DE SCHAAL VOOR HET 
METEN VAN COGNITIES VAN LEERKRACHTEN 
 
 
Afname:  
Leerkrachten van groep 3 en 4 uit het regulier basisonderwijs 
Najaar 1999 (september – oktober) 
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Psychometrisch rapport van de schaal 
Vertrouwen hebben in eigen kunnen 
 
Nr Omschrijving van items Gem. Sd Rit 
1. Ik kan zelfs de moeilijkste kinderen onderwijzen. .25 1.19 .51 
2. Ik heb in de klassesituatie vaak niet de mogelijkheid om 

opdrachten aan te passen aan het niveau van individuele 
leerlingen. (-) 

.34 1.22 -.04 

3. Ik kan vrijwel elk leerprobleem aan. -.16 1.21 .52 
4. Wanneer een leerling een hoger cijfer/ beschrijvende beoordeling 

krijgt dan gewoonlijk, dan komt dit vrijwel altijd doordat ik die 
leerling beter les heb gegeven. 

-.93 1.11 .43 

5. Als ik echt mijn best doe, kan ik zelfs met de meest moeilijke of 
ongemotiveerde leerling voldoende bereiken. 

-.25 1.31 .52 

6. Wanneer een aantal leerlingen sneller vorderingen maakt dan 
gebruikelijk, komt dit doordat ik een meer effectieve benadering 
heb gebruikt. 

-.17 1.13 .48 

7. Als één van mijn leerlingen een opdracht niet kan maken, kan ik 
precies aangeven wat daaraan te moeilijk was voor hem/haar. 

.44 1.12 .44 

8. Ik weet niet wat ik moet doen als kinderen niet willen leren. (-) .79 1.29 .05 
 
 
Antwoordmogelijkheden 
-2.5 Helemaal mee oneens 0.5 Enigszins mee eens 
-1.5 Grotendeels mee oneens 1.5 Grotendeels mee eens 
-0.5 Enigszins mee oneens 2.5 Helemaal mee eens 
 
 
(-) omscoren 
Aantal respondenten 102 
Gemiddelde (gestandaardiseerd) .02 
Range 1.20 (-1.00 – 1.00) 
Modus .10 
Mediaan .05 
Minimum-maximum scores -.60 - .60 
Variantie .07 
Standaarddeviatie .26 
Scheefheid -.126  GFI .27 
Kurtosis -.411 GFI .72   
GFI test scheefheid en kurtosis .99* 
Cronbach’s alpha meting 1 (sept-okt 1999) .66 
Cronbach’s alpha meting 6 (mei-juni 2002) .82 
* normaalverdeling mag aangenomen worden 
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Psychometrisch rapport van de schaal 
Intensiteit van betrokkenheid 
 
 
Nr Omschrijving van items σ* SE* Rit* 
0     
1. Ik weet waar het bij het BOV-project om gaat. -2.14 .28 .89 
2. Ik weet wat de uitgangspunten van het BOV-project zijn. -2.00 .27 .77 
3. Ik weet waar het bij het BOV-project precies om gaat. -1.42 .25 .92 
4. Ik weet wat ik bij het BOV-project in de les moet doen. -.93 .23 .90 
5. Ik weet wat er bij het invoeren van het BOV-project komt kijken. -.63 .23 .77 
6. Ik weet waar ik bij het BOV-project bij het uitvoeren van mijn 

lessen op moet letten. 
-.30 .22 .88 

7. Ik kan goed met de vernieuwing zoals bedoeld in het BOV-
project overweg. 

.16 .22 .98 

8. Ik ben in staat te doen wat er van mijn in het BOV-project 
verwacht wordt. 

.53 .22 .91 

9. Ik kan volgens de vereisten van het BOV-project werken. 1.04 .23 .92 
10. Ik kan mijn werk voor het BOV-project goed organiseren. 1.38 .23 .95 
11. Het werken volgens het BOV-project gaat me gemakkelijk af. 1.74 .24 .94 
12. Het BOV-project loopt als een trein. 2.58 .26 .88 
 
 
Antwoordmogelijkheden item 1 tot en met 6 
1. Dat weet ik niet 4. Dat weet ik vrij precies 
2. Dat weet ik enigszins 5. Dat weet ik precies 
3. Dat weet ik globaal  
Dichotomiseersleutel: antwoordmogelijkheden 1 tot en met 3 worden omgescoord naar 0 en 4 en 5 naar 1. 
 
 
Antwoordmogelijkheden item 7 tot en met 12 
1. Nooit 4. Vaak 
2. Bijna nooit 5. Bijna altijd 
3. Af en toe 6. Altijd 
Dichotomiseersleutel: antwoordmogelijkheden 1 tot en met 4 worden omgescoord naar 0 en 5 en 6 naar 1. 
 
 
Aantal respondenten 61 
Gemiddelde  -2.12 
Range 5.38 (-4.00 – 4.00) 
Modus -4.00 
Mediaan -2.00 
Minimum-maximum scores -4.00 – 1.38 
Variantie 2.84 
Standaarddeviatie 1.68 
KR-20 meting* .90 
KR-20 meting 1 (sept-okt 1999) .84 
KR-20 meting 6 (mei-juni 2002) .91 
 
*Overgenomen uit: Houtveen, T., & Grift, W. van de. (1993). De intensiteit van betrokkenheid van 
onderwijsgevenden bij het werken aan onderwijsvernieuwingen. Utrecht: ISOR, Universiteit Utrecht. 
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Psychometrisch rapport van de schaal 
Mening over het BOV-project 
 
 
Nr Omschrijving van items Gem. Sd Rit 
1. Het BOV-project lijkt me goed uitvoerbaar op onze school. .79 1.33 .66 
2. De meeste doelen van het BOV-project zijn erg belangrijk. 1.64 1.15 .70 
3. Ik ken werkwijzen waarbij we hetzelfde resultaat veel 

eenvoudiger kunnen bereiken dan met het BOV-project. (-) 
1.62 1.05 -.10 

4. Ik juich het realiseren van het BOV-project van harte toe. 1.43 1.23 .77 
5. Het BOV-project is nuttig voor onze school. 1.42 1.41 .80 
6. Het BOV-project is een goed alternatief voor onze vorige 

werkwijze. 
.19 1.70 .36 

 
 
 
Antwoordmogelijkheden 
-2.5 Geheel oneens 0.5 Enigszins eens 
-1.5 Grotendeels oneens 1.5 Grotendeels eens 
-0.5 Enigszins oneens 2.5 Geheel eens 
 
 
 
(-) = omscoren 
Aantal respondenten 59 
Gemiddelde (gestandaardiseerd) .47 
Range 1.60 (-1.00 – 1.00) 
Modus .33, .60, .87 
Mediaan .53 
Minimum-maximum scores -.67 - .93 
Variantie .13 
Standaarddeviatie .36 
Scheefheid -1.655 GFI 26.92 
Kurtosis 3.312 GFI 26.97 
GFI test scheefheid en kurtosis 53.89 
Cronbach’s alpha meting 1 (sept-okt 1999) .77 
Cronbach’s alpha meting 6 (mei-juni 2002) .81 
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BIJLAGE 5 
 
PSYCHOMETRISCHE RAPPORTEN VAN DE OBSERVATIE-
INSTRUMENTEN VOOR HET METEN VAN HET PEDAGOGISCH 
FUNCTIONEREN VAN LEERKRACHTEN 
 
 
Afname:  
Leerkrachten van groep 3 en 4 uit het regulier basisonderwijs 
Najaar 1999 (september – oktober) 
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Psychometrisch rapport van het observatie-instrument 
Creëren van een exploratieve leeromgeving 
 
Nr Omschrijving van items Gem. Sd Rit 
1. Er is voldoende materiaal aanwezig. 4.66 .63 .27 
2. Materiaal is goed bereikbaar. 4.05 .94 .32 
3. Materialen zijn geordend naar leergebied. 4.25 .86 .43 
4. Materialen zijn geordend naar type activiteit. 4.13 .97 .55 
5. Materialen zijn geordend naar moeilijkheidsgraag/niveau. 3.47 1.24 .65 
6. Er is voldoende materiaal op hetzelfde niveau aanwezig. 4.09 1.05 .49 
7. Er is voldoende materiaal op verschillende niveaus aanwezig. 3.35 1.29 .57 
8. Op de materialen is voor de leerlingen duidelijk zichtbaar voor 

welk niveau de materialen bedoeld zijn (bv. Met kleurtjes of 
plaatjes). 

3.25 1.32 .66 

9. Er is een methode waardoor leerlingen weten wat er dit dagdeel 
nog aan de orde komt (bv. Door de de dag(deel)planning op het 
bord te schrijven). 

1.90 1.33 .28 

10. Looproutes zijn goed georganiseerd. 3.72 1.06 .27 
11. Er zijn verschillende ‘hoeken’ waarin leerlingen zelfstandig met 

verschillende materialen kunnen werken. 
3.73 1.00 .48 

12. Er is een systeem waarop bijgehouden wordt welke leerlingen met 
welke materialen voor zelfstandig werken gewerkt hebben (bv. 
Een bord, poster of schrift waarop de leerkracht of de leerling zelf 
bijhoudt wat hij gedaan heeft).  

2.62 1.54 .52 

13. Elke leerling heeft een eigen plekje in de klas om persoonlijke 
spullen op te bergen. 

4.66 1.05 .12 

14. De indeling van het klaslokaal is ruim opgezet waardoor het 
uitnodigt tot exploratie door leerlingen. 

3.54 .98 .28 

 
Scoringsmogelijkheden: 
1-5 (zie voor betekenis de observatiehandleiding na de psychometrische rapporten in deze bijlage) 
 
Aantal observaties 106 
Gemiddelde (gestandaardiseerd) .67 
Range .63 (.00 - 1.00)   
Modus .80 
Mediaan .67 
Minimum-maximum scores .34 - .96 
Variantie .02 
Standaarddeviatie .15 
Scheefheid -.046  GFI .04 
Kurtosis -.584 GFI 1.51 
GFI test scheefheid en kurtosis 1.55* 
Cronbach’s alpha meting 1 (sept-okt 1999) .80 
Cronbach’s alpha meting 6 (mei-juni 2002) .69 (n = 92) 
*normaalverdeling mag aangenomen worden 

  242 



Psychometrisch rapport van het observatie-instrument 
Het bieden van succeservaringen 
 
Nr Omschrijving van items Gem. Sd Rit 

1. De leerkracht haalt de benodigde voorkennis op. 2.85 1.22 .43 

2. De leerkracht besteedt aandacht aan moeilijke of onbekende 
woorden. 

2.38 1.39 .31 

3. De leerkracht zorgt dat de vaardigheid voorgedaan wordt. 3.64 .89 .25 

4. De leerkracht bevordert leren van elkaar. 2.19 1.06 .53 

5. De leerkracht hanteert samenwerkend leren werkvormen. 1.54 .95 .54 

6. De leerkracht relateert de te maken opdrachten expliciet aan het 
lesdoel. 

1.89 1.17 .50 

7. De leerkracht gaat na of de leerlingen de leerstof begrijpend/ 
beheersen. 

3.13 1.19 .47 

8. De leerkracht geeft verlengde instructie aan zwakke leerlingen. 1.72 1.28 .53 

9. De leerkracht differentieert bij het geven van 
verwerkingsopdrachten. 

2.05 1.44 .43 

10. De leerkracht organiseert mogelijkheden voor samenwerkend 
leren. 

1.74 1.12 .56 

11. De leerkracht begeleidt leerlingen die niet verder kunnen. 3.03 1.20 .34 

12. De leerkracht besteedt aandacht aan de komende les. 1.25 .73 .23 

13. De leerkracht bouwt voort op wat kinderen al kunnen. 2.99 1.07 .50 

14. De leerkracht laat alle leerlingen succeservaringen opdoen. 3.25 .98 .48 

 
Scoringsmogelijkheden: 
1-5 (zie voor betekenis de observatiehandleiding na de psychometrische rapporten in deze bijlage) 
 
Aantal observaties 106 
Gemiddelde (gestandaardiseerd) .35 
Range .70 (.00 - 1.00)   
Modus .16, .29, .39 
Mediaan .33 
Minimum-maximum scores .09 - .79 
Variantie .02 
Standaarddeviatie .15 
Scheefheid .780 GFI10.75 
Kurtosis .277 GFI .34 
GFI test scheefheid en kurtosis 11.09 
Cronbach’s alpha meting 1 (sept-okt 1999) .81 
Cronbach’s alpha meting 6 (mei-juni 2002) .83 (n = 92) 
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HANDLEIDING VOOR HET OBSERVATIE-INSTRUMENT VOOR 
HET BEPALEN VAN DE MATE WAARIN DE LEEROMGEVING 
VOOR DE KINDEREN EXPLORATIEF IS  
Bron: (Houtveen & Booij, 1994) 
 
1. Er is voldoende materiaal aanwezig. 
 
De materialen voor verwerking of zelfstandig werken zijn in voldoende mate aanwezig. 
 
1 (0 %) Er is onvoldoende materiaal aanwezig. Regelmatig moeten leerlingen op andere 

leerlingen wachten. 
2 (25 %)   
3 (50 %) Het materiaal is deels (on)voldoende aanwezig waardoor enkele leerlingen even 

moeten wachten voordat het materiaal aanwezig is. 
4 (75 %)  
5 (100 %) Het benodigde materiaal is voor iedereen in voldoende mate aanwezig. 
 
 
2. Materiaal is goed bereikbaar.  
 
De materialen voor verwerking of zelfstandig werken zijn goed toegankelijk voor de leerlingen. 
 
1 (0 %) Materialen zijn niet goed bereikbaar voor de leerlingen. Leerlingen moeten andere 

leerlingen storen om bij de materialen te kunnen. 
2 (25 %)   
3 (50 %) Een gedeelte van de materialen is goed bereikbaar, een gedeelte van de materialen niet 

(voor alle of de meeste leerlingen). 
4 (75 %)  
5 (100 %) Alle materialen zijn voor iedereen goed bereikbaar. Om materialen te halen hoeven 

andere leerlingen of groepen leerlingen niet gestoord te worden. 
 
 
3. Materialen zijn geordend naar leergebied. 
 
1 (0 %) Materialen zijn niet geordend naar leergebied. Alles staat door elkaar. 
2 (25 %)   
3 (50 %) Een deel van de materialen is geordend naar leergebied, een ander deel niet. 
4 (75 %)  
5 (100 %) Materialen zijn volledig geordend naar leergebied. Alle leesmaterialen liggen bij 

elkaar, alle rekenmaterialen liggen bij elkaar etc. 
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4. Materialen zijn geordend naar type activiteit. 
 
1 (0 %) Materialen zijn niet geordend naar type activiteit. 
2 (25 %)   
3 (50 %) Een deel van de materialen is wel geordend naar type activiteit en een deel niet. 
4 (75 %)  
5 (100 %) Alle materialen zijn geordend naar type activiteit. Zo staan leesboeken bij elkaar, 

werkboeken bij elkaar, woordspelletjes bij elkaar enz. 
 
 
5. Materialen zijn geordend naar moeilijkheidsgraad/niveau. 
 
1 (0 %) Materialen zijn niet geordend naar moeilijkheidsgraad/niveau. 
2 (25 %)   
3 (50 %) Een deel van de materialen is wel geordend naar moeilijkheidsgraad/niveau en een deel 

niet. 
4 (75 %)  
5 (100 %) Alle materialen zijn geordend naar moeilijkheidsgraad/niveau. 
  
 
6. Er is voldoende materiaal op hetzelfde niveau aanwezig.  
 
(Dit is alleen te zien als de materialen geordend zijn naar niveau of als leerlingen tijdens de les met 
verschillend materiaal van hetzelfde niveau bezig zijn.) 
 
1 (0 %) Van elk niveau is te weinig materiaal aanwezig. 
2 (25 %)   
3 (50 %) Van ongeveer de helft van de niveaus is voldoende materiaal aanwezig. 
4 (75 %)  
5 (100 %) Er is voldoende materiaal van elk niveau aanwezig. 
 
 
7. Er is voldoende materiaal op verschillende niveaus aanwezig.  
 
(Dit is alleen te zien als de materialen geordend zijn naar niveau of als leerlingen tijdens de les met materiaal 
van verschillend niveau bezig zijn.) 
 
1 (0 %) Er is materiaal op één niveau aanwezig. 
2 (25 %)   
3 (50 %) Er is materiaal aanwezig op drie verschillende niveaus. 
4 (75 %)  
5 (100 %) Er is materiaal aanwezig op meer dan vier verschillende niveaus. 
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8.  Op de materialen is voor de leerlingen duidelijk zichtbaar voor welk 
niveau de materialen bedoeld zijn (bv. met kleurtjes of plaatjes). 
 
1 (0 %) De materialen zijn niet gemerkt door middel van kleurtjes, plaatjes of letters/cijfers om 

aan te geven voor welk niveau ze bedoeld zijn. 
2 (25 %)   
3 (50 %) Sommige materialen zijn wel gemerkt, andere niet. 
4 (75 %)  
5 (100 %) Alle materialen zijn gemerkt door kleurtjes, plaatjes of letters/cijfers om aan te geven 

voor welk niveau ze bedoeld zijn. 
 
 
9. Er is een methode waardoor leerlingen weten wat er dit dagdeel nog 

aan de orde komt (bv. door de dag(deel)planning op het bord te 
schrijven). 

 
1 (0 %) Er is op geen enkele manier na te gaan voor de leerlingen wat in dit dagdeel aan de 

orde komt. 
2 (25 %)   
3 (50 %) Ongeveer de activiteiten van de helft van het dagdeel staan op het bord of worden met 

plaatjes aangegeven. 
4 (75 %)  
5 (100 %) De leerkracht zorgt ervoor dat de leerlingen zelf in de gaten kunnen houden wat er dit 

dagdeel aan de orde komt. 
 
 
10. Looproutes zijn goed georganiseerd.  
 
De klas is zo ingedeeld dat er sprake is van een goed geregeld 'verkeerspatroon'. 
 
1 (0 %) De klas is zo ingedeeld dat de leerlingen elkaar wel moeten storen wanneer verschil-

lende activiteiten plaatsvinden. 
2 (25 %)   
3 (50 %) De klas is zo ingericht dat de leerlingen elkaar soms wel storen en soms niet. 
4 (75 %)  
5 (100 %) De klas is zo ingericht dat de leerlingen elkaar niet hinderen of storen bij verschillende 

activiteiten. Bijvoorbeeld: een leerling van de ene groep kan tijdens zelfstandig werken 
de benodigde spullen halen zonder leerlingen van de andere groep te storen. 

 

  246 



11. Er zijn verschillende 'hoeken' waarin leerlingen zelfstandig met 
verschillende materialen kunnen werken. 
 
1 (0 %) Er zijn geen hoeken ingericht waar leerlingen zelfstandig kunnen werken. 
2 (25 %)   
3 (50 %) Er is slechts één hoek waar leerlingen zelfstandig kunnen werken. 
4 (75 %)  
5 (100 %) Er zijn verschillende hoeken (bv. computer-, lees-, reken-, schrijf-, poppen-, speel-, 

bouwhoeken) waar leerlingen zelfstandig kunnen werken. 
 
 
12. Er is een systeem waarop bijgehouden wordt welke leerlingen met 
welke materialen voor zelfstandig werken gewerkt hebben (bv. een bord, poster 
of schrift waarop de leerkracht of de leerling zelf bijhoudt wat hij gedaan heeft). 
 
1 (0 %) Er is geen systeem aanwezig om bij te houden welke leerlingen met welke materialen 

gewerkt hebben. 
2 (25 %)   
3 (50 %) Er is een systeem aanwezig waarmee voor sommige van de materialen bijgehouden 

wordt welke leerlingen met welke materialen bezig zijn geweest. 
4 (75 %)  
5 (100 %) Er is een systeem aanwezig (of verschillende systemen) waarmee systematisch 

bijgehouden wordt welke leerlingen met welke materialen bezig zijn geweest. 
 
 
13. Elke leerling heeft een eigen plekje in de klas voorpersoonlijke spullen  
 
1 (0 %) Leerlingen hebben geen eigen plekje in de klas om persoonlijke spullen op te bergen. 
2 (25 %)   
3 (50 %) Sommige leerlingen hebben wel een eigen plekje en andere leerlingen niet. 
4 (75 %)  
5 (100 %) Alle leerlingen hebben een eigen plekje in de klas waar ze hun persoonlijke spullen op 

kunnen bergen. 
 
 
14. De indeling van het klaslokaal is ruim opgezet waardoor het uitnodigt 

tot exploratie door leerlingen. 
 
1 (0 %) Het klaslokaal staat erg vol. Looppaden zijn erg krap en leerlingen zitten dicht op 

elkaar. Er is geen ruimte voor een kringgesprek of werken op de grond. 
2 (25 %)   
3 (50 %) Het klaslokaal is redelijk ruim opgezet. De looppaden zijn redelijk beloopbaar en de 

leerlingen zitten niet al te dicht op elkaar. Er is echter geen ruimte voor een 
kringgesprek of werken op de grond. 

4 (75 %)  
5 (100 %) Het klaslokaal is ruim opgezet. De looppaden zijn zeer goed beloopbaar en de 

leerlingen hebben veel ruimte. Er is ruimte in de klas om een kringgesprek te houden 
of om op de grond te werken. 
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BIJLAGE 6 
 
PSYCHOMETRISCHE RAPPORTEN VOOR HET METEN VAN 
INSTRUCTIEVAARDIGHEDEN 
 
Afname:  
Leerkrachten van groep 3 en 4 uit het regulier basisonderwijs 
Najaar 1999 (september – oktober) 
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Psychometrisch rapport van het observatie-instrument 
Mate van werken met het Interactief Gedifferentieerd Directe 
Instructiemodel (IGDI-model) 
 
Nr Omschrijving van items Gem. Sd Rit 
1. De leerkracht geeft een samenvatting van de voorafgaande stof. 2.42 1.34 .40 
2. De leerkracht haalt de benodigde voorkennis op. 2.82 1.22 .48 
3. De leerkracht besteedt aandacht aan moeilijke of onbekende 

woorden. 
2.38 1.39 .34 

4. De leerkracht geeft lesdoel en lesoverzicht. 2.00 1.08 .60 
5. De uitleg van de leerkracht is duidelijk en efficiënt. 3.47 1.04 .52 
6. De leerkracht geeft concrete voorbeelden. 3.25 1.19 .50 
7. De leerkracht geeft uitleg in kleine opeenvolgende stappen. 3.32 1.07 .60 
8. De leerkracht doorloopt het denkproces hardop. 2.10 1.14 .44 
9. De leerkracht zorgt voor veel interactie tijdens de instructie. 3.49 1.13 .26 
10. De leerkracht geeft de leerlingen gelegenheid tot het stellen van 

vragen. 
3.10 1.05 .29 

11. De leerkracht zorgt dat de vaardigheid voorgedaan wordt. 3.64 .89 .27 
12. De leerkracht laat de leerlingen onder nauwgezette begeleiding 

(het gepresenteerde) oefenen. 
3.51 1.17 .41 

13. De leerkracht geeft korte en duidelijke opdrachten. 3.54 .97 .44 
14. De leerkracht bevordert leren van elkaar. 2.19 1.06 .57 
15. De leerkracht hanteert samenwerkend leren werkvormen. 1.54 .95 .47 
16. De leerkracht relateert de te maken opdrachten expliciet aan het 

lesdoel. 
1.89 1.17 .54 

17. De leerkracht gaat na of de leerlingen de leerstof begrijpend/ 
beheersen. 

3.13 1.19 .55 

18. De leerkracht vraagt leerlingen hoe ze aan een oplossing gekomen 
zijn. 

2.28 1.11 .51 

19. De leerkracht laat leerlingen verschillende oplossingen met elkaar 
vergelijken. 

1.88 .98 .54 

20. De leerkracht geeft verlengde instructie aan zwakke leerlingen. 1.72 1.28 .51 
21. De leerkracht differentieert bij het geven van 

verwerkingsopdrachten. 
2.05 1.44 .35 

22. De leerkracht organiseert mogelijkheden voor samenwerkend 
leren. 

1.74 1.12 .46 

23. De leerkracht begeleidt leerlingen die niet verder 
kunnen. 

3.03 1.20 .34 

24. De leerkracht sluit de les af. 1.56 1.13 .17 
25. De leerkracht besteedt aandacht aan de komende les. 1.25 .73 .28 
26 De leerkracht bouwt voort op wat kinderen al 

kunnen. 
2.99 1.07 .58 

27. De leerkracht laat alle leerlingen succeservaringen 
opdoen. 

3.25 .98 .56 

28. De leerkracht bewaakt het doel van de les. 3.31 .93 .47 
 
Scoringsmogelijkheden: 
1-5 (zie voor betekenis de observatiehandleiding na de psychometrische rapporten in 
deze bijlage) 
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Aantal observaties 106 
Gemiddelde (gestandaardiseerd) .40 
Range .67 (.00 - 1.00)   
Modus .44 
Mediaan .39 
Minimum-maximum scores .15 - .82  
Variantie .02 
Standaarddeviatie .14 
Scheefheid .750 GFI 9.94 
Kurtosis .636 GFI 1.79 
GFI test scheefheid en kurtosis 11.73 
Cronbach’s alpha meting 1 (sept-okt 1999) .89 
Cronbach’s alpha meting 6 (mei-juni 2002) .91 (n = 92) 
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Psychometrisch rapport van de schaal 
Omgaan met verschillen tijdens de groepsinstructie bij technisch lezen 
 
Nr Omschrijving van items Gem. Sd Rit 
1. Voordat ik aan een nieuw verhaal begin, controleer ik of alle 

leerlingen al iets weten over het onderwerp. 
3.08 1.43 .50 

2. Vóór de uitleg van nieuwe stof (bv een nieuwe letter of strategie) 
ga ik na of alle kinderen nog weten wat eraan vooraf ging. 

3.54 1.41 .74 

3. Voor ik begin met uitleggen schrijf ik moeilijke woorden op het 
bord. 

2.41 1.58 .51 

     
 Ik probeer bij de groepsinstructie rekening te houden met de 

zwakke leerling door: 
   

4. Veel vragen te stellen. 3.52 1.47 .70 
5. Zwakke leerlingen extra beurten te geven. 3.70 1.36 .57 
6. Voor zwakke leerlingen antwoorden op vragen te herhalen. 3.31 1.51 .62 
7. Antwoorden op vragen te herformuleren voor zwakke leerlingen. 3.21 1.49 .65 
8. Goede en zwakke leerlingen samen over het goede antwoord te 

laten overleggen. 
2.18 1.45 .59 

9. Zwakke leerlingen te vragen naar feitelijke gebeurtenissen in het 
verhaal. 

3.03 1.34 .63 

10. Leerlingen te leren naar elkaars vragen en reacties te luisteren. 3.67 1.37 .73 
     
 Na afloop van de groepsinstructie:    
11. Geef ik aan het groepje zwakke leerlingen extra instructie over 

hetgeen zojuist in de les behandeld is. 
2.66 1.47 .69 

12. Worden zwakke leerlingen voorbereid op de volgende les door 
het onderwerp van die les (of van het verhaal) alvast met hen te 
bespreken. 

1.13 1.09 .43 

13. Worden zwakke leerlingen voorbereid op de volgende les door 
moeilijke woorden alvast met hen te bespreken. 

1.06 1.12 .46 

14. Wordt aan zwakke leerlingen een nieuw verhaal alvast 
voorgelezen. 

.69 .91 .40 

15. Lees ik met het groepje zwakke leerlingen het verhaal samen 
nogmaals. 

1.80 1.49 .61 

16. Lees ik het groepje zwakke leerlingen het verhaal nogmaals voor. 1.16 1.21 .45 
17. Laat ik zwakke leerlingen gebruik maken van cassettes/cd’s. 1.18 1.42 .26 
18. Laat ik zwakke leerlingen werken met een computer taal-

programma. 
2.09 1.79 .50 

19. Lees ik met een individuele leerlingen het verhaal samen. 1.69 1.39 .58 
20. Besteed ik gericht aandacht aan de problemen van individuele 

leerlingen. 
3.23 1.46 .72 

 
 
Antwoordmogelijkheden 
0. Nooit 3. Regelmatig 
1. Zelden 4. Vaak 
2. Soms 5. Heel vaak 
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Aantal respondenten 102 
Gemiddelde (gestandaardiseerd) .48 
Range .84 (.00 – 1.00) 
Modus .58 
Mediaan .52 
Minimum-maximum scores .00 - .84 
Variantie .03 
Standaarddeviatie .17 
Scheefheid -1.221 GFI 25.34 
Kurtosis 1.657 GFI 11.67 
GFI test scheefheid en kurtosis 37.01 
Cronbach’s alpha meting 1 (sept-okt 1999) .92 
Cronbach’s alpha meting 6 (mei-juni 2002) .90 
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Psychometrisch rapport van het observatie-instrument 
Organisatie van de instructie 
 
Nr Omschrijving van items Gem. Sd Rit 
1. De leermaterialen liggen klaar. 4.25 .83 .51 
2. De opdrachten zijn duidelijk. 3.76 .85 .62 
3. De les wordt nauwelijks onderbroken. 3.58 1.15 .67 
4. Soepele overgangen. 3.46 1.06 .69 
5. De groepen storen elkaar niet. 4.02 1.19 .52 
6. De leerkracht is goed voorbereid. 4.00 .77 .46 
 
 
Scoringsmogelijkheden: 
1-5 (zie voor betekenis de observatiehandleiding na de psychometrische rapporten in deze bijlage) 
 
 
Aantal observaties 106 
Gemiddelde (gestandaardiseerd) .71 
Range .75 (.00 - 1.00)   
Modus .71 
Mediaan .71 
Minimum-maximum scores .25 – 1.00  
Variantie .03 
Standaarddeviatie .18 
Scheefheid -.403 GFI 2.87 
Kurtosis -.500 GFI 1.11 
GFI test scheefheid en kurtosis 3.98* 
Cronbach’s alpha meting 1 (sept-okt 1999) .81 
Cronbach’s alpha meting 6 (mei-juni 2002) .80 
* normaalverdeling mag aangenomen worden 
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HANDLEIDING VOOR HET OBSERVATIE-INSTRUMENT VOOR 
HET BEPALEN VAN DE KWALITEIT VAN DE INSTRUCTIE 
VOLGENS HET INTERACTIEF, GEDIFFERENTIEERD DIRECTE 
INSTRUCTIEMODEL (IGDI-MODEL) 
 
Toelichting 
 
Met dit instrument wordt de kwaliteit van de instructie beoordeeld bij 
technisch lezen in groep 3 en voortgezet technisch begrijpend lezen in groep 4.  
Na afloop van de les wordt aan elke uitspraak een score toegekend op een 5-
punt-schaal. Met deze score wordt de kwaliteit van het instructiegedrag van de 
leerkracht bij lezen, zoals verwoord in de uitspraken, tot uitdrukking gebracht. 
In zijn algemeenheid geldt, dat een score van 1 betekent, dat het 
leerkrachtgedrag zoals omschreven in de uitspraak niet voorkomt. De score 5 
drukt uit, dat het leerkrachtgedrag optimaal is in termen van kwaliteit. 
 
In de voorliggende handleiding worden aanwijzingen gegeven voor het 
toekennen van scores. Per uitspraak staat voor elk van de scores omschreven in 
welke gevallen deze moeten worden toegekend. 
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A. VOORBEREIDENDE ACTIVITEITEN 
 
 
1. Leerkracht geeft een samenvatting van de voorafgaande stof. 
 
Leerkracht geeft expliciet een kort overzicht van de belangrijkste of moeilijkste zaken uit de vorige les, die 
kort geleden aanbod zijn geweest. Ook kan hij dit de leerlingen laten doen. Leerlingen kunnen de stof zo 
beter plaatsen. Het is van belang dat de leerkracht in de samenvatting de kern van de vorige les herhaalt (zie 
hiervoor de kopieën uit de handleiding van de methode). Daarnaast is het tijdstip in de les en de duur (kort) 
van de samenvatting van belang. 
 
1 (0 %) Leerkracht verwijst niet naar eerder behandelde stof en laat het ook een leerling niet 

doen. 
2 (25 %)  Leerkracht verwijst naar niet relevante stof uit de vorige les of laat een leerling dit 

doen. 
3 (50 %) Leerkracht verwijst zijdelings, dan wel wanneer de les reeds een eind gevorderd is naar 

eerder behandelde stof of laat een leerling dit doen (leerkracht zegt bijvoorbeeld dat de 
leerlingen dit al eens gehad hebben). 

4 (75 %) Leerkracht geeft aan het begin van de les een (iets te lange of iets te korte) terugblik op 
de kern van de voorafgaande stof of laat een leerling dit doen. 

5 (100 %) Leerkracht geeft aan het begin van de les expliciet een korte terugblik op de kern van 
de voorafgaande stof of laat een leerling dit doen. 

 
 
2. Leerkracht haalt de benodigde voorkennis op. 
 
Het gaat hier om voorkennis gericht op de inhoud van hetgeen gelezen gaat worden. Dit kan schoolse kennis 
zijn, maar ook kennis die de leerlingen bijvoorbeeld thuis opgedaan hebben of hun algemene kennis van de 
wereld. Daarnaast betreft het begrip van woorden, zinsdelen, zinnen, uitdrukkingen, e.d. die de leerlingen 
zullen tegenkomen in de stof van vandaag. Het begrip van deze woorden helpt bij het vlot verklanken van de 
woorden. Belangrijk is wel dat de antwoorden uit de leerlingen komen. Kwaliteitsindicatoren zijn: het tijd-
stip, de omvang en de mate waarin hij controleert of de kinderen begrijpen wat er wordt bedoeld en ervoor 
zorg draagt dat ze het begrijpen. 
 
1 (0 %) Leerkracht haalt te veel of te weinig voorkennis op. Hij doet dit niet aan het begin van 

de les en controleert niet of ze het begrijpen en corrigeert niet. 
2 (25 %)   
3 (50 %) Leerkracht haalt te veel of te weinig voorkennis op. Hij doet dit aan het begin van de 

les. Hij laat daarbij verschillende kinderen aan het woord, maar gebruikt de 
antwoorden niet als controle op begrip en corrigeert niet. 

4 (75 %)  
5 (100 %) Leerkracht haalt aan het begin van de les voldoende voorkennis op om de rest van de 

les te kunnen volgen. Hij controleert of de kinderen begrijpen waar het om gaat en 
voegt zonodig informatie toe (corrigeert). 
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3. Leerkracht besteedt aandacht aan moeilijke of onbekende woorden. 
 
De leerkracht zorgt ervoor dat alle kinderen de instructie die gaat komen kunnen volgen door aandacht te 
besteden aan (voor de zwakke leerlingen) moeilijke of onbekende worden in de tekst.  De leerkracht kan zelf 
de betekenis van woorden uitleggen, maar kwalitatief beter is wanneer hij dit in interactie met de leerlingen 
doet. Dit kan bijvoorbeeld door leerlingen te vragen een woord uit te leggen, of door ze een andere zin te 
laten maken met het betreffende woord. 
 
1 (0 %) Leerkracht behandelt voorafgaand aan de instructie geen enkel woord. 
2 (25 %)   
3 (50 %) Leerkracht zegt wat een woord betekent, bijvoorbeeld door synoniemen of parafrasen 

te geven. 
4 (75 %)  
5 (100 %) Leerkracht toetst bij leerlingen of de betekenis van woorden duidelijk is. In de uitleg 

van onbekende woorden is de interactie tussen de leerkracht en de leerlingen 
belangrijk. Enkele moeilijke woorden worden op het bord geschreven. 
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B. INTERACTIEVE GROEPSINSTRUCTIE EN BEGELEIDE 
INOEFENING 
 
 
4. Leerkracht geeft een les overzicht / vertelt het doel van de les. 
 
De leerkracht geeft aan het begin nauwkeurig in stappen aan wat er in de les aan de orde komt én wat het 
doel is van de les. De leerkracht doet dit schriftelijk (bv. een lesoverzicht op het bord). Hij laat de leerlingen 
weten wat er vandaag geleerd gaat worden en hij komt hier in de loop van de les regelmatig op terug. 
Hierdoor geeft hij de leerlingen inzicht in wat de leerling aan het eind van de les moet kunnen. 
 
1 (0 %) Leerkracht maakt niet duidelijk wat het doel van de les is noch wat er in de les aan de 

orde komt. 
2 (25 %)   
3 (50 %) Leerkracht geeft in grote lijnen aan wat er in deze les aan de orde komt en/of wat het 

doel van de les is. Hij doet dit wel aan het begin van de les, maar komt hier verder niet 
op terug of andersom; hij doet het niet helemaal aan het begin van de les maar pas later 
en komt er daarna een aantal keer op terug.   

4 (75 %)  
5 (100 %) Leerkracht geeft nauwkeurig aan welke stappen er in de les aan de orde komen én wat 

het doel van de les is. Hij doet dit aan het begin van de les door een lesoverzicht op het 
bord te zetten en komt hier regelmatig op terug gedurende de les. 

 
 
5. De uitleg van de leraar is duidelijk en efficiënt. 
 
De uitleg van de leraar is duidelijk. De volgorde waarin de onderwerpen aan de orde komen is logisch en in 
het betoog zit samenhang. Een tweede kwaliteitskenmerk van een duidelijke uitleg is de beperking. Lange 
uitweidingen doen duidelijkheid van uitleg geen goed. 
 
1 (0 %) De uitleg en de bijbehorende vragen zijn onlogisch en onsamenhangend. De leerkracht 

springt van de ’hak op de tak’. 
2 (25 %)   
3 (50 %) De uitleg is weliswaar samenhangend, maar de leerkracht geeft onnodig lange 

uitweidingen. 
4 (75 %)  
5 (100 %) De uitleg, instructie en gestelde vragen worden in een samenhangend geheel 

gepresenteerd. De uitleg is bovendien kort en bondig. 
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6. De leerkracht geeft concrete voorbeelden. 
 
De leerkracht geeft concrete voorbeelden die zijn uitleg ondersteunen.  Daarbij kan het ook gaan om 
visualiseringen van hetgeen bedoeld wordt. 
 
1 (0 %) De leerkracht geeft wel voorbeelden, maar ze zijn niet concreet (genoeg) of weinig 

zeggend. 
2 (25 %)   
3 (50 %) De leerkracht geeft wel een paar voorbeelden of concrete illustraties, maar een aantal 

voor de hand liggende voorbeelden blijven liggen. De voorbeelden zijn ook niet steeds 
concreet of ondersteunend voor de uitleg. 

4 (75 %)  
5 (100 %) De leerkracht geeft een voorbeelden die concreet zijn en die illustratief zijn voor 

hetgeen uitgelegd wordt. 
 
 
7. De leerkracht geeft uitleg in kleine stappen. 
 
De leerkracht bouwt zijn uitleg op in kleine stappen, waarbij elke denkstap voor de leerlingen geëxpliciteerd 
wordt. Hierdoor maakt de leerkracht het voor de leerlingen mogelijk de redenering te volgen. 
 
1 (0 %) De leerkracht slaat stappen over in de uitleg van de stof. De leerlingen moeten veel 

denkstappen zelf zetten. Veel gedachten blijven impliciet; in de uitleg komen grote 
hiaten voor. 

2 (25 %)   
3 (50 %) De leerkracht geeft uitleg in kleine stappen, maar af en toe komen grote en onlogische 

sprongen voor. 
4 (75 %)  
5 (100 %) De leerkracht geeft uitleg in kleine stappen die voor (bijna alle)  leerlingen logisch op 

elkaar aansluiten. 
 
 
8. Leerkracht doorloopt het denkproces hardop. 
 
De leerkracht doet het denkproces hardop voor terwijl hij de handeling uitvoert. Hij laat de leerlingen zien 
welk denkproces doorlopen moet worden om problemen in een tekst of woord te signaleren en op te lossen. 
(De leerkracht kan ook een hulpmiddel gebruiken (bijv. een cassettebandje) om het denkproces voor te 
doen). 
 
1 (0 %) Leerkracht doet het denkproces niet hardop voor. 
2 (25 %)   
3 (50 %) Leerkracht doet het denkproces hardop voor, maar begint niet bij het begin van het 

denkproces of hij doorloopt het proces niet volledig. 
4 (75 %)  
5 (100 %) Leerkracht doorloopt het denkproces hardop en volledig. 
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9. Leerkracht zorgt voor veel interactie tijdens de instructie. 
 
De leerkracht houdt geen monoloog, maar in de klas is veelal sprake van een dialoog tussen de leerkracht en 
de leerlingen (veel vragen, veel antwoorden), of tussen leerlingen onderling, waarbij de leerkracht 
aanmoedigt door feedback te geven op hun vragen, antwoorden en opmerkingen. De leerkracht bouwt 
leerlingactiviteiten in waardoor participatie door de leerlingen ontstaat, waardoor leerlingen meer betrokken 
worden bij de les. De leerkracht moet hiertoe bijvoorbeeld vragen stellen die bestemd zijn voor de hele klas 
en de gestelde vraag moet niet direct gevolgd worden door een beurt.  
 
1 (0 %) Leerkracht bouwt in de instructie geen participatie door en tussen leerlingen in, maar 

doceert de stof (eenrichting). 
2 (25 %)  Leerkracht bouwt alleen tijdens de terugblik óf alleen tijdens de begeleide (in)oefening 

participatie door leerlingen in. 
3 (50 %) Leerkracht bouwt bij de terugblik én de begeleide (in)oefeningsfase participatie door 

leerlingen in, maar niet tijdens de uitleg/presentatie. 
4 (75 %) Leerkracht bouwt in ieder geval tijdens de presentatie participatie door leerlingen in. 
5 (100 %) Leerkracht bouwt gedurende de hele instructiefase (terugblik, presentatie en begeleide 

(in)oefening) participatie door leerlingen in (veel vragen - veel antwoorden). 
 
 
10. Leerkracht geeft de leerlingen de gelegenheid tot het stellen van 

vragen/geven van reacties 
 
De leerkracht moedigt de leerlingen vragen te stellen die betrekking hebben op het doel van de les c.q. de 
inhoud van het verhaal.  
 
1 (0 %) De leerkracht geeft geen gelegenheid tot het stellen van vragen. 
2 (25 %)   
3 (50 %) De leerkracht geeft gelegenheid tot het stellen van vragen maar maakt daarbij geen 

onderscheid tussen vragen die wel en die geen betrekking hebben op de inhoud van de 
les. 

4 (75 %)  
5 (100 %) De leerkracht geeft gelegenheid tot het stellen van vragen/geven van reacties. Deze 

vragen hebben betrekking op de inhoud van de les (aan te leren strategie; begrip van de 
tekst). 
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11. De leerkracht zorgt dat de vaardigheid voorgedaan wordt. 
 
Door een opdracht voor te doen, laat de leerkracht of de goede leerling zien hoe leerlingen op een juiste 
manier technisch moeten lezen of een opdracht uit moeten voeren (interpunctie, de ‘toon’ waarop gelezen 
wordt, rijmen, woorden in stukken ‘hakken’) of het voordoen van een strategie. Het gaat om het 
zogenoemde modelgedrag van iemand die het goed kan voor een zwakkere leerling. Wanneer de leerkracht 
een goede leerling voor laat lezen of voor laat doen als ‘model’, moet de leerkracht dit wel expliciet maken 
naar de leerlingen toe (“Zoals Freek het deed, is heel netjes.” of “Nu gaat Lisa ons eens laten zien hoe het 
moet.”). 
 
1 (0 %) Leerkracht leest helemaal niets voor (model-lezen), doet helemaal niets voor (model-

leren), en laat ook geen goede leerling dit doen. 
2 (25 %)   
3 (50 %) Leerkracht leest/doet zelf niets voor, laat wel een goede leerling voorlezen of voordoen 

als model, maar geeft niet expliciet aan dat deze leerling model staat voor andere 
leerlingen. 

4 (75 %)  
5 (100 %) Leerkracht leest zelf iets voor en laat zien hoe een opdracht moet of laat een leerling 

iets voorlezen of voordoen als ‘model’ voor de andere leerlingen, en geeft dit ook 
expliciet aan. 

 
 
12.  Leerkracht laat de leerlingen onder nauwgezette begeleiding (het 

gepresenteerde) oefenen. 
 
Het gaat hier om de periode tussen het geven van een oefenopdracht en het bespreken van deze opdracht. De 
leerkracht geeft de leerlingen wel voldoende tijd om de opdracht te maken, maar bespreekt de opdracht 
vrijwel onmiddellijk daarna met de leerlingen. Wanneer de leerlingen aan het werk zijn, houdt de leerkracht 
de leerlingen in het oog en gaat bij de leerlingen na of ze op de goede weg zijn. Wanneer dit niet het geval 
is, stuurt hij bij door te vragen naar het oplossingsproces. Met ‘oefenen’ wordt bedoeld het maken en 
nabespreken van voorbeeld-opgaven. (Bij leerlingen langs gaan kan niet bij alle oefenopdrachten. Soms is 
de tijd die het kost om de opdracht te maken niet lang genoeg om bij leerlingen langs te gaan.) 
 
1 (0 %) Leerkracht geeft geen oefenopdrachten. Na de uitleg laat hij de leerlingen meteen 

zelfstandig verwerken. 
2 (25 %)   
3 (50 %) Leerkracht geeft oefenopdrachten maar geeft leerlingen niet voldoende tijd om ze te 

maken óf houdt niet alle leerlingen in de gaten óf bespreekt de opdrachten niet (hij 
vraagt bijvoorbeeld alleen “Wie vond de opdracht moeilijk?”). 

4 (75 %)  
5 (100 %) Leerkracht geeft oefenopdrachten, geeft leerlingen voldoende tijd om ze te maken, 

houdt (vrijwel) alle leerlingen in de gaten terwijl ze de oefenopdrachten maken én 
bespreekt de opdrachten (onmiddellijk). 
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13.  Leerkracht geeft korte en duidelijke opdrachten 
 
Leerkracht geeft duidelijke aanwijzingen over de opdrachten, zodanig dat de leerlingen ze meteen kunnen 
maken. De leerkrachten hoeft de opdrachten niet te verduidelijken. Hij stelt geen samengestelde vragen.  

 
1 (0 %) Leerkracht geeft opdrachten die hij later nog eens moet verduidelijken. 
2 (25 %)   
3 (50 %) Leerkracht geeft opdrachten die hij voor sommige leerlingen moet verduidelijken. 
4 (75 %)  
5 (100 %) Leerkracht geeft korte, duidelijke opdrachten die geen verduidelijking (be)hoeven. 
 
 
14. De leerkracht bevordert leren van elkaar. 
 
Leerlingen moeten de stof aan de andere leerlingen in de groep uitleggen of moeten luisteren naar de uitleg 
of oplossing van een medeleerling. De leerling die de stof aan de  anderen uit legt, wordt gedwongen zijn 
eigen oplossingsproces te verwoorden. Hierdoor wordt een leerling zich bewuster van zijn eigen oplossings-
proces. Medeleerlingen kunnen hiervan leren omdat ze kunnen zien hoe een andere leerling een probleem 
oplost of een strategie toepast.  
 
1 (0 %) Er vindt geen interactie tussen leerlingen onderling plaats, die bewust uitgelokt wordt 

door de leerkracht. 
2 (25 %)   
3 (50 %) De leerkracht geeft wel de gelegenheid oplossingen te verwoorden en van elkaar te 

leren, maar hij geeft geen sturing aan het leerproces. 
4 (75 %)  
5 (100 %) De leerkracht geeft de leerlingen de gelegenheid actief te leren en van elkaar  te leren. 

Hij bouwt mogelijkheden voor de leerlingen in om naar elkaar te luisteren, elkaar uitleg 
te geven, vragen te stellen en te helpen. Hij koppelt hierbij ook terug of iets juist is of 
niet (sturing). 

 
 
15. Leerkracht hanteert samenwerkend leren werkvormen. 
 
De leerkracht laat de leerlingen eerst onderling (in tweetallen of kleine groepjes) overleggen alvorens naar 
het antwoord te vragen. Het gaat daarbij om het principe ‘denken-delen-uitwisselen’. Kinderen denken eerst 
zelf even na over een vraag, overleggen vervolgens met hun buurman/groepje. 
 
1 (0 %) De leerkracht maakt geen gebruik van samenwerkend leren werkvormen 
2 (25 %)   
3 (50 %) De leerkracht hanteert het principe ‘delen- denken -uitwisselen’. Hij heeft echter geen 

afspraken gemaakt over hoe het uitwisselen plaats moet vinden, waardoor steeds de 
betere leerling als eerste het antwoord geeft. De leerkracht vraagt ook vrijwel steeds de 
betere leerling om te antwoorden. 

4 (75 %)  
5 (100 %) De leerkracht hanteert het principe ‘delen-denken-uitwisselen’. Dit is zo georganiseerd, 

dat alle kinderen actief betrokken zijn bij het leerproces (bijv om beurten mogen ze als 
eerste zeggen wat ze denken dat het antwoord is) en de leerkracht geeft veel 
verschillende kinderen de kans het antwoord te zeggen. 
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16. Leerkracht relateert de te maken opdrachten expliciet aan het lesdoel. 
 
De leerkracht verwijst expliciet naar het doel van de les (“dit moeten we straks kunnen”) voordat de 
leerlingen met de oefen-opdracht(en) beginnen. Hij vertelt dat de opdracht bedoeld is om dat wat uitgelegd 
is te oefenen. Dit doet hij voordat de leerlingen met de opdracht beginnen. 
 
1 (0 %) Leerkracht relateert de opdracht niet aan het doel van de les. 
2 (25 %)  Leerkracht relateert de opdracht wel (zijdelings) aan het doel van de les, maar hij doet 

dit niet expliciet en niet voordat de leerlingen met de opdracht beginnen. 
3 (50 %) Leerkracht relateert de opdracht wel (zijdelings) aan het doel van de les voordat de 

leerlingen met de opdracht beginnen, maar hij doet dit niet expliciet. 
4 (75 %) Leerkracht relateert de opdracht expliciet aan het doel van de les, maar hij doet dit niet 

voordat de leerlingen met de opdracht beginnen. 
5 (100 %) Leerkracht relateert de opdracht expliciet aan het doel van de les voordat de leerlingen 

met de opdracht beginnen. 
 
 
17. Leerkracht gaat na of de leerlingen de leerstof begrijpen/beheersen. 
 
De leerkracht gaat na of ‘alle’ leerlingen de stof begrijpen/beheersen. Hij kan dit doen door veel korte 
vragen te stellen (vraag-antwoord-spelletjes). Een andere manier is leerlingen kort de uitleg te laten herhalen 
of samenvatten. Het instructiegedrag is op dit punt minder goed wanneer de leerkracht alleen door het 
stellen van de vraag “Zijn er nog vragen?” nagaat of de leerlingen de stof begrijpen. Hetzelfde geldt 
wanneer de leerkracht de vragen uitsluitend laat beantwoorden door leerlingen die hun vinger opsteken. Het 
gaat er namelijk om dat de leerkracht voor zichzelf een beeld opbouwt van het begrip en/of de beheersing 
van alle leerlingen en eventuele onduidelijkheden bij de leerlingen signaleert, zodat hij weet welke 
leerlingen wel en welke niet verder kunnen met het zelfstandig werken of de volgende stap in het beginnend 
leesonderwijs. 
 
1 (0 %) Leerkracht gaat niet na of de stof begrepen dan wel beheerst is. 
2 (25 %)  Leerkracht vraagt slechts of leerlingen nog vragen hebben. Hij gaat niet na of 

leerlingen de stof echt begrijpen of beheersen. 
3 (50 %) Leerkracht stelt enkele korte vragen of laat een leerling (een deel van) de uitleg 

herhalen. Hij geeft echter alleen leerlingen die spontaan hun vinger opsteken een beurt. 
4 (75 %) Leerkracht stelt enkele korte vragen of laat een leerling (een deel van) de uitleg 

herhalen en laat deze in ieder geval niet alleen door kinderen beantwoorden die hun 
vinger opsteken. 

5 (100 %) Leerkracht stelt veel korte vragen en/of laat meerdere leerlingen (delen van) uitleg 
herhalen. Hij laat deze in ieder geval niet alleen door kinderen beantwoorden die hun 
vinger opsteken; de leerkracht heeft echt een goed begrip van welke leerlingen wel en 
(nog) niet verder kunnen. 
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18. Leerkracht vraagt hoe de leerlingen aan het antwoord gekomen zijn 
(oplossingsproces). 

 
Het is belangrijk dat de leerkracht doorvraagt op een door de leerling gegeven antwoord. Hij laat leerlingen 
het waarom van de antwoorden uitleggen (‘Waarom denk je dat?’, ‘Hoe kom je daarop?’). De leerkracht 
moet de stappen die de leerlingen aangeven gemaakt te hebben expliciteren en aangeven wat er goed of fout 
aan is. Hij activeert zo metacognitieve vaardigheden. Hij is gericht op het achterhalen en verbreden 
(verdiepen) van het eigen denkproces van de leerlingen. 
 
1 (0 %) Leerkracht vraagt niet naar het oplossingsproces. 
2 (25 %)   
3 (50 %) Leerkracht vraagt wel naar het oplossingsproces, maar hij vraagt hier niet op door. 
4 (75 %)  
5 (100 %) Leerkracht vraagt naar het oplossingsproces en hij vraagt hierop door. 
 
 
19. De leerkracht laat leerlingen verschillende oplossingen met elkaar 

vergelijken 
 
De leerkracht moet leerlingen de kans geven hun oplossingsproces te verwoorden. Zo kunnen leerlingen hun 
manier van oplossen vergelijken met de oplossingswijzen van anderen (=reflectie). De aanpakken van 
leerlingen worden zo verduidelijkt. Het maakt daarbij niet uit of het vergelijken tussen de leerlingen 
onderling gebeurt of met de leerkracht. 
 
1 (0 %) De leerkracht biedt geen mogelijkheden om oplossingsstrategieën te vergelijken. Alleen 

de strategie van de leerkracht staat centraal. 
2 (25 %)   
3 (50 %) Er komen wel verschillende oplossingsstrategieën aan bod, maar hierop vindt geen 

reflectie plaats (hij laat meerdere leerlingen hun oplossing vertellen, maar deze worden 
niet onderling vergeleken). 

4 (75 %)  
5 (100 %) De leerkracht biedt de leerlingen de mogelijkheid verschillende oplossingsstrategieën te 

vergelijken en leert hen ook daarop te reageren. 
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C. VERWERKING 
 
 
20. De leerkracht geeft verlengde instructie aan zwakke leerlingen. 
 
De leerkracht gebruikt de verwerkingsfase voor extra instructie aan een groepje van zwakke leerlingen. Het 
gaat er hierbij om, dat de leerkracht de verwerkingsperiode of verwerkingsles zodanig ‘plant’, dat het 
merendeel van de klas aan het werk gezet wordt (zelfstandig en/of in groepjes) en dat de leerkracht het 
groepje zwakke leerlingen (meestal 3 a 6 leerlingen) bij zich roept of aan de instructietafel zet voor 
zogenoemde verlengde instructie. (aandachtspunt: als observator desnoods vragen wat de leerkracht met het 
groepje aan het doen was). 
 
1 (0 %) Na de instructie worden de zwakke leerlingen niet bij elkaar gezet. 
2 (25 %)  De leerkracht zet een groepje zwakke leerlingen wel bij elkaar. Hij geeft echter geen 

extra instructie, maar controleert alleen of de leerlingen weten wat ze moeten doen 
tijdens de verwerking. 

3 (50 %) De leerkracht heeft voor de zwakke lezers verlengde instructie ingepland. Deze duurt 
echter veel te lang. 

4 (75 %)  
5 (100 %) De leerkracht heeft direct na de groepsinstructie verlengde instructie voor het groepje 

zwakke leerlingen ingepland. Deze instructie duurt maximaal 10 minuten. De inhoud 
kan gericht zijn op een leerstofonderdeel dat net behandeld is of op een 
leerstofonderdeel dat de volgende les aan de orde komt. 

 
 
21. De leerkracht differentieert bij verwerkingsopdrachten 
 
De leerkracht heeft basisstof en verrijkingsstof ter beschikking om verschillen in tempo bij verwerking van 
de leerstof op te vangen. Er is niet alleen sprake van meer stof, maar vooral ook van andersoortige 
opdrachten voor verschillende leerlingen. (aandachtspunt: eventueel navragen). 

 
1 (0 %) De leerkracht differentieert in het geheel niet bij de verwerking (alle leerlingen maken 

dezelfde opdrachten). 
2 (25 %)  De leerkracht differentieert bij de verwerking als organisatorische oplossing voor 

verschil in tempo. Dit is het geval wanneer de leerlingen wanneer ze klaar zijn een taak 
mogen doen die niets met lezen te maken heeft (een tekening maken of een activiteit 
naar eigen keuze. 

3 (50 %) De leerkracht differentieert bij de verwerking door de zwakkere leerlingen andere i.c. 
concretere hulpmiddelen te laten gebruiken bij de verwerking. 

4 (75 %) De leerkracht differentieert in leerstof. Voor de zwakke leerling is basismateriaal 
aanwezig. Voor de betere en goede leerlingen zijn extra materialen en andersoortige 
opdrachten voorhanden. De hoeveelheid is niet afgebakend (de leerling blijft dus 
opdrachten maken die betrekking hebben op lezen hoe snel hij ook is). 

5 (100 %) De leerkracht differentieert in leerstof. Voor de zwakke leerling is basismateriaal 
aanwezig. Voor de betere leerlingen zijn extra materialen en andersoortige opdrachten 
voorhanden. De omvang hiervan is afgebakend. Daarna mogen deze leerlingen een 
eigen activiteit naar keuze doen, mits deze betrekking heeft op lezen/schrijven. 
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22. De leerkracht organiseert mogelijkheden voor samenwerkend leren. 
 
De leerkracht zet de leerlingen die geen leesproblemen hebben zelfstandig aan het werk, zodat hij de handen 
vrij heeft om extra aandacht te geven aan de zwakke leerlingen. Deze leerlingen zijn zo gegroepeerd dat 
zwakke en betere/goede leerlingen door elkaar zitten, zodat bij problemen met zelfstandig werken de 
kinderen elkaar helpen. let op: het gaat hier om samenwerkend leren voor de groep leerlingen die geen 
leesproblemen hebben. De score blijft met andere woorden 1 als de leerkracht geen verlengde instructie 
voor de groep zwakke lezers organiseert. 
 
 
1 (0 %) De leerkracht zet de leerlingen zelfstandig aan het werk. De leerling moet bij 

problemen wachten tot de leerkracht tijd voor hem heeft. 
2 (25 %)   
3 (50 %) De leerkracht zet de leerlingen zelfstandig aan het werk. Kinderen helpen elkaar als ze 

niet verder kunnen. Dit is niet goed georganiseerd, waardoor het veel storing geeft en 
kinderen niet snel geholpen worden (kinderen moeten van hun plaats voor hulp/ vragen 
aan een kind buiten zijn groepje). 

4 (75 %)  
5 (100 %) De leerlingen die geen leesproblemen hebben, worden in heterogene groepjes geplaatst. 

De leerlingen werken zelfstandig. Bij problemen helpen de beter leerlingen de 
zwakkere, zonder dat dit storend is. 

 
 
23. De leerkracht begeleidt tijdens de verwerkingsfase leerlingen die niet 

verder kunnen. 
 
De leerkracht loopt tijdens de verwerkingsfase rond en geeft gericht hulp aan kinderen die niet verder 
kunnen. Aandachtspunt: vragen waarom een bepaald kind verder geholpen wordt. 
 
1 (0 %) De leerkracht geeft wel hulp aan de leerlingen, maar alleen als deze daarom vragen. 
2 (25 %)   
3 (50 %) De leerkracht loopt rond om leerlingen die niet verder kunnen te helpen. Er ligt geen 

planning van de leerkracht aan ten grondslag. 
4 (75 %)  
5 (100 %) De leerkracht loopt rond. Hij helpt leerlingen waarvan hij constateert dat ze niet verder 

kunnen. Tevens helpt hij individuele leerlingen waarvan hem tijdens de instructie al 
opviel dat een bepaald onderdeel niet helemaal duidelijk was. Deze hulp is gepland 
(sommige leerkrachten maken hier tijdens de les aantekeningen van). 
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D.AFSLUITING 
 
 
24. Leerkracht sluit de les af 
 
De leerkracht zorgt ervoor dat bijvoorbeeld in een afsluitend klassegesprek de stof van de gehele les de 
revue passeert (het algemene gedeelte, de verrijkings- en de verdiepingsstof) (niet te diep). Hardop wordt 
nagegaan of het doel van de les gehaald is. Dit kan ook gebeuren in interactie met de leerlingen; wat hebben 
geleerd/gedaan vandaag? 
 
1 (0 %) Leerkracht geeft geen inhoudelijke afsluiting van de les. 
2 (25 %)   
3 (50 %) Leerkracht geeft aan het eind van de les een afsluiting op proces- niveau (“Wat vonden 

jullie ervan?”). 
4 (75 %)  
5 (100 %) Leerkracht geeft een inhoudelijke samenvatting van de les/ maakt expliciet in welke 

mate het doel van de les gerealiseerd is (of laat de leerlingen dit verwoorden; “Wat was 
nou moeilijk?”, “Waar moeten we de volgende keer op letten?”). 

 
 
25. De leerkracht besteedt aandacht aan de komende les. 
 
De leerkracht geeft in het kort aan wat de volgende les in zal houden. De bedoeling is dat kinderen het 
verband gaan zien tussen de elkaar opvolgende lessen. 
 
1 (0 %) De leerkracht maakt geen enkele opmerking over de komende les. 
2 (25 %)   
3 (50 %) De leerkracht kondigt het onderwerp van de komende les aan. 
4 (75 %)  
5 (100 %) De leerkracht geeft kort aan waar de volgende les over gaat en geeft het verband tussen 

de lessen aan. 
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E. Terugkoppeling/feedback (fasen overstijgend) 
 
 
26. De leerkracht bouwt voort op wat kinderen al kunnen 
 
Dit item heeft betrekking op hoe de leerkracht omgaat met foute antwoorden van de 
leerlingen. Optimaal is wanneer een leerkracht aansluit bij wat het kind al kan of weet, 
om van daaruit te proberen het kind op het spoor van het goede antwoord te zetten. 
Aandachtspunt: de leerkracht krijgt op dit item de score bij het gedrag dat het vaakst 
voorkomt. 

 
1 (0 %) De leerkracht geeft bij een fout antwoord meteen het correcte antwoord voor of laat een 

andere leerling de fout corrigeren. Er wordt niet gezegd waarom iets fout is. 
2 (25 %)  De leerkracht moedigt een leerling wel aan om een fout te verbeteren, maar geeft 

daarvoor geen concrete handvatten (bijv. Je kunt het wel, denk maar eens goed na). 
Vervolgens krijgt een andere leerling dezelfde vraag. 

3 (50 %) De leerkracht legt uit waarom een antwoord fout is. 
4 (75 %) De leerkracht zet de leerling aan de fout zelf te corrigeren. Dit kan de leerkracht doen 

door het geven van hints of de leerling attent te maken op de context. 
5 (100 %) De leerkracht grijpt een positief/correct element uit het antwoord van het kind aan om 

een fout te corrigeren 
 
 
27. De leerkracht laat alle leerlingen succeservaringen opdoen 
 
De leerkracht stelt overwegend vragen waar leerlingen het antwoord op weten. En differentieert daarbij in 
type vragen. Hierdoor ervaren kinderen succes en worden ze actief bij de les betrokken. Dit kan de 
leerkracht doen door aan leerlingen die uit zichzelf niets zeggen een eenvoudige vraag te stellen, zodat ook 
dit kind een bijdrage aan het gesprek/de interactie kan leveren. Zwakkere leerlingen krijgen wat meer wie, 
wat en waar vragen en betere leerlingen meer hoe en waarom vragen. 
 
1 (0 %) Niet alle leerlingen doen succeservaringen op. Slechts een beperkt aantal leerlingen is 

actief/komt aan de beurt. 
2 (25 %)   
3 (50 %) De leerkracht betrekt de meeste leerlingen wel bij de les, maar er worden ook 

behoorlijk veel foute antwoorden gegeven. 
4 (75 %)  
5 (100 %) De leerkracht zorgt ervoor, dat alle kinderen in de les aan bod komen en de gestelde 

vraag ook kunnen beantwoorden. 
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28. Leerkracht bewaakt het doel van de les 
 
Het gaat er bij dit item om dat de leerkracht er voor zorgt dat inbreng / actief meedoen van leerlingen wel 
positief gewaardeerd wordt en dat hij openstaat voor ideeën die door leerlingen worden aangedragen, maar 
dat hij de aandacht niet afleidt van het onderwerp. Dit kan tijdens alle lesfasen zijn. De leerkracht leidt dus 
de gesprekken / discussies n.a.v. het onderwerp van de les op zodanige wijze dat de inhoud centraal staat. 
Dat wat de leerkracht voor ogen had komt aan bod in de les / wordt gerealiseerd binnen de gestelde tijd. 
 
1 (0 %) De leerkracht bewaakt het doel van de les niet. Hij gaat of in op alle inbreng van de 

leerlingen of hij negeert juist alle inbreng van de leerlingen. 
2 (25 %)   
3 (50 %) De leerkracht bewaakt wel het doel van de les, maar hij laat zich ook afleiden door 

inbreng van de leerlingen die niet van belang is voor de les. 
4 (75 %)  
5 (100 %) De leerkracht bewaakt het doel van de les door de reacties van de leerlingen steeds 

weer te verbinden aan de lesinhoud. 
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HANDLEIDING VOOR HET OBSERVATIE-INSTRUMENT VOOR 
HET BEPALEN VAN DE ORGANISATIE VAN DE INSTRUCTIE BIJ 
HET TECHNISCH LEZEN 
 
Bron: Lem, Veenman, Nijssen & Roelofs, (1988) 
 
 
1. De leermaterialen liggen klaar. 
 
De materialen voor de instructie en verwerking liggen bij het begin van de les klaar. 
 
1 (0 %) De leraar moet de les zeer vaak onderbreken om spullen te zoeken of te halen 

(leermiddelen, werkblaadjes, bordkrijt etc.). 
2 (25 %)   
3 (50 %) De leraar moet de les een aantal keren onderbreken om materiaal te zoeken of te halen. 
4 (75 %)  
5 (100 %) De leraar hoeft de les niet te onderbreken. De materialen liggen voor de les klaar op 

goed bereikbare plaatsen. Ze kunnen direct worden gebruikt of ingezet én zijn in vol-
doende mate aanwezig. 

 
 
2. De opdrachten zijn duidelijk. 
 
Zijn de opdrachten die de leerlingen moeten uitvoeren duidelijk? Worden duidelijke aanwijzingen gegeven? 
 
1 (0 %) Het blijkt dat leerlingen met veel vragen blijven zitten na de opdracht. De meeste 

leerlingen kunnen niet direct beginnen. De opdracht is onduidelijk. De aanwijzingen 
zijn onduidelijk (welk materiaal, groepsindeling). De afspraken en procedures zijn 
onduidelijk (de tijd; overleggen of niet; gebruik documentatiecentrum; wat te doen als 
je klaar bent etc.). 

2 (25 %)   
3 (50 %) Een gedeelte van de leerlingen kan aan het werk. Toch blijft een aantal leerlingen met 

vragen zitten zoals bij '1' geformuleerd. 
4 (75 %)  
5 (100 %) Opdrachten, aanwijzingen, afspraken en procedures zijn voor alle leerlingen duidelijk. 
 
 
3. De les wordt nauwelijks onderbroken. 
 
1 (0 %) De les wordt voortdurend onderbroken. Bijvoorbeeld: de leraar laat 'zijn 

instructiegroep' vaak wachten om in een andere groep aanwijzingen te geven. 
2 (25 %)   
3 (50 %) De les wordt enkele keren onderbroken. 
4 (75 %)  
5 (100 %) De 'lesgang' wordt niet verstoord door langdurige overgangen, afleidingen, onnodige 

opmerkingen etc.. 
 

  270 



 
4. Soepele overgangen. 
 
1 (0 %) De overgang tussen de lesonderdelen duren lang en/of gaan gepaard met veel onrust. 

Het duurt lang voordat de nieuwe activiteit is gestart. 
2 (25 %)   
3 (50 %) De overgangen verlopen niet altijd even soepel. 
4 (75 %)  
5 (100 %) De overgangen verlopen zeer soepel, snel en doelmatig. De nieuwe activiteiten kunnen 

snel worden gestart. 
 
 
5. De groepen storen elkaar niet. 
 
1 (0 %) De verschillende (jaar)groepen storen elkaar regelmatig. Wanneer verschillende 

activiteiten in verschillende groepen plaatsvinden, leiden de groepen elkaar regelmatig 
af. 

2 (25 %)   
3 (50 %) Een aantal keren storen de (jaar)groepen elkaar wanneer verschillende activiteiten 

plaatsvinden. 
4 (75 %)  
5 (100 %) De verschillende (jaar)groepen hebben geen storende invloed op elkaar wanneer er 

verschillende activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden. 
 

6. De leerkracht is goed voorbereid. 
 
1 (0 %) De leerkracht geeft de les op basis van de leerlingboekjes. De handleiding is niet 

voorhanden. Overige materialen worden niet gebruikt of zijn niet gebruiksklaar 
(computer). 

2 (25 %)   
3 (50 %) De leerkracht heeft de handleiding wel op het bureau, maar deze blijft gesloten. Het 

gebruik van materialen voor begeleide inoefening of verwerking is niet tevoren 
gepland, wat blijkt uit het feit dat de leerkracht het een en ander. nog moet klaarzetten. 

4 (75 %)  
5 (100 %) De leerkracht gebruikt de handleiding, die open op tafel ligt, De computer en de 

materialen voor de kijk- en luisteroefeningen zijn gebruiksklaar. 
Differentiatiematerialen voor de les liggen klaar. 
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BIJLAGE 7 
 
PSYCHOMETRISCHE RAPPORTEN VAN DE SCHALEN VOOR HET 
METEN VAN DE UITVOERING VAN 
ZORGVERBREDINGSACTIVITEITEN BIJ TECHNISCH LEZEN 
 
 
Afname:  
Leerkrachten van groep 3 en 4 uit het regulier basisonderwijs 
Najaar 1999 (september – oktober) 

  272 



  273 



Psychometrisch rapport van de schaal 
Doelen stellen bij technisch lezen 
 
Nr Omschrijving van items Gem. Sd Rit 
1. Zijn er voor uw groep op schoolniveau einddoelen gesteld ten aan 

zien van technisch lezen? 
.77 .42 .62 

2. Waaraan zijn deze einddoelen op schoolniveau ontleend? 2.71 1.51 .46 
3. Zijn deze einddoelen schriftelijk vastgelegd? .55 .50 .55 
4. Zijn er voor uw groep op schoolniveau tussendoelen gesteld ten 

aanzien van technisch lezen? 
.15 .36 .37 

5. Waaraan zijn deze tussendoelen op schoolniveau ontleend? 1.38 1.61 .54 
6. Zijn deze tussendoelen schriftelijk vastgelegd? .29 .33 .60 
 
 
Antwoordmogelijkheden bij item 1, 3, 4 en 6 
1. Nee 
2. Ja 
 
Open vragen bij vraag 1 en 4 
1. Zijn er voor uw groep op schoolniveau einddoelen gesteld ten aan zien van technisch lezen? Zo ja, wilt u 
dit doel omschrijven. 
4. Zijn er voor uw groep op schoolniveau tussendoelen gesteld ten aanzien van technisch   lezen? Zo ja, wilt 
u dit doel omschrijven. 
 
 
Antwoordmogelijkheden bij item 2 en 5 
0. Geen doelen 
1. Doelen zijn zelf omschreven 
2. Doelen zijn ontleend aan de methode 
3. Doelen zijn ontleend aan een methode-onafhankelijke toets 
4. Doelen zijn ontleend aan zowel de methode als een methode-onafhankelijke toets 
 
Aantal respondenten 102 
Gemiddelde (gestandaardiseerd) .49 
Range 1.00 (.00 – 1.00) 
Modus .42 
Mediaan .50 
Minimum-maximum scores .00 – 1.00 
Variantie .09 
Standaarddeviatie .30 
Scheefheid -.097 GFI .16 
Kurtosis -.914 GFI 3.55 
GFI test scheefheid en kurtosis 3.71* 
Cronbach’s alpha meting 1 (sept-okt 1999) .66 
Cronbach’s alpha meting 6 (mei-juni 2002) .73 
* normaalverdeling mag aangenomen worden 

  274 



Psychometrisch rapport van de schaal  
Signaleren bij technisch lezen  in groep 3 
 
Nr Omschrijving van items Gem. Sd 
1. Wordt begin groep 3 of eind groep 2 bij de leerlingen een test over 

fonemische vaardigheden afgenomen? (bv. De fonemisch-analysetest van 
Mommers en Aarnoutse). 

.47 .82 

 Neemt u rond de herfstvakantie:   
2. een grafementoets (letters schrijven) af? 1.19 .96 
3. een fonemendictee (letters lezen) af? 1.50 .85 
4. een woordenleestoets af? 1.10 .98 
5. een tekstleestoets af? .79 .97 
6. een woordenschattoets af? .41 .76 
 Neemt u rond de krokusvakantie:   
7. een grafementoets (letters schrijven) af? 1.42 .87 
8. de CITO Drie-Minuten-Toets af? 1.56 .82 
9. een tekstleestoets af? 1.48 .88 
 Neemt u eind groep 3:   
10. de CITO Drie-Minuten-Toets af? .165 .73 
11. de AVI-toetsen af? 1.56 .74 
 
 
Antwoordmogelijkheden  
0. Nee 
1. Ja, dit geldt allen voor de zwakke leerlingen 
2. Ja, dit geldt voor alle leerlingen 
 
 
Aantal respondenten 48 
Gemiddelde 13.17 
Range 20 (0 – 22) 
Modus 16 
Mediaan 14 
Minimum-maximum scores 2 - 20 
Variantie 22.91 
Standaarddeviatie 4.79 
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Psychometrisch rapport van de schaal 
Signaleren bij technisch lezen in groep 4 
 
 
Nr Omschrijving van items Gem. Sd 
 Welke van de volgende toetsen neemt u af in groep 4 rond de 

herfstvakantie? 
  

1. Drie-Minuten-Toets 1.30 .93 
2. AVI-toetsen 1.60 .70 
    
 Welke van de volgende toetsen neemt u af in groep 4 rond de 

krokusvakantie? 
  

3. Drie-Minuten-Toets 1.12 .96 
4. AVI-toetsen 1.52 .79 
    
 Welke van de volgende toetsen neemt u af in groep 4 aan het eind van het 

schooljaar? 
  

5. Drie-Minuten-Toets 1.16 .96 
6. AVI-toetsen 1.58 .73 
 
 
Antwoordmogelijkheden  
0. Nee 
1. Ja, dit geldt allen voor de zwakke leerlingen 
2. Ja, dit geldt voor alle leerlingen 
 
 
Aantal respondenten 50 
Gemiddelde  8.28 
Range 12 (0 –12) 
Modus 12 
Mediaan 8 
Minimum-maximum scores 0 – 12 
Variantie 9.35 
Standaarddeviatie 3.06 
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Psychometrisch rapport van de schaal 
Reflecteren op het gegeven onderwijs 
 
Nr Omschrijving van items Gem. Sd Rit 
 Na het signaleren bij technisch lezen bouw ik een moment in 

waarop ik: 
   

1. Het niveau van de groep als geheel bepaal.  2.88 .99 .38 
2. De spreiding in (toets-)resultaten van de groep vaststel. 2.80 1.11 .49 
3. Naga welke stof ik in de groep aan bod heb laten komen. 2.38 1.63 .68 
4. De didactische werkvormen naga die ik in mijn lessen aan bod 

heb laten komen. 
1.91 1.74 .69 

5. Achterhaal hoeveel tijd ik besteed heb aan het technisch 
leesonderwijs. 

1.24 1.66 .69 

6. Achterhaal hoeveel tijd ik aan verschillende soorten oefeningen 
heb besteed. 

1.15 1.61 .73 

7. Naga welke materialen ik gebruikt heb in mijn lessen. 1.79 1.77 .77 
8. Naga welke extra methodieken ik gebruikt heb tijdens het 

technisch leesonderwijs. 
1.70 1.71 .77 

 
 
Antwoordmogelijkheden 
0. Dit is niet op mij van toepassing 3. Dit doe ik 3x per jaar 
1. Dit doe ik 1x per jaar 4. Dit doe ik elke 10 weken 
2. Dit doe ik 2x per jaar  
 
Aantal respondenten 101 
Gemiddelde (gestandaardiseerd) .50 
Range 1.00  (.00 – 1.00) 
Modus .19 
Mediaan .44 
Minimum-maximum scores .00 – 1.0 
Variantie .08 
Standaarddeviatie .29 
Scheefheid .237 GFI .95 
Kurtosis -.866 GFI 3.16 
GFI test scheefheid en kurtosis 4.11* 
Cronbach’s alpha meting 1 (sept-okt 1999) .88 
Cronbach’s alpha meting 6 (mei-juni 2002) .89 
* normaalverdeling mag aangenomen worden 
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Psychometrisch rapport van de schaal 
Werken met een handelingsplan bij technisch lezen 
 
 
Nr Omschrijving van items Gem. Sd Rit 
 In het handelingsplan voor technisch lezen staat:    
1. De beginsituatie van de leerling(en). .90 .30 .93 
2. Wat het leerdoel is voor de leerling(en). .89 .31 .91 
3. Welke methoden en extra oefeningen gebruikt gaan worden om 

het leerdoel te halen. 
.90 .30 .93 

4. Hoe de extra begeleiding en oefening georganiseerd wordt. .87 .34 .87 
5. Hoe vaak de extra begeleiding en oefening gegeven wordt. .90 .30 .93 
6. Wanneer geëvalueerd wordt of de individuele leerling(en) het 

leerdoel gehaald heeft. 
.88 .33 .86 

7. Door wie geëvalueerd wordt of de individuele leerling(en) het 
leerdoel gehaald heeft. 

.76 .43 .70 

8. Met welke toetsen geëvalueerd wordt of de leerling(en) het 
leerdoel gehaald heeft. 

.72 .45 .60 

 
 
Antwoordmogelijkheden 
1. Nee 
2. Ja 
 
Aantal respondenten 101 
Gemiddelde (gestandaardiseerd) .85 
Range 1.00 (.00 – 1.00) 
Modus 1.00 
Mediaan 1.00 
Minimum-maximum scores .00 – 1.00 
Variantie .09 
Standaarddeviatie .30 
Scheefheid -2.290 GFI 88.26 
Kurtosis 3.929 GFI 64.99 
GFI test scheefheid en kurtosis 153.25 
Cronbach’s alpha meting 1 (sept-okt 1999) .95 
Cronbach’s alpha meting 6 (mei-juni 2002) .91 
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Psychometrisch rapport van de schaal 
Planmatig werken in het team bij technisch lezen 
 
 
Nr Omschrijving van items Gem. Sd Rit 
 Bij ons op school wordt besproken:    
1. Het groepsoverzicht van de resultaten bij technisch lezen. 1.80 1.09 .67 
2. Het niveau van de groep bij technisch lezen. 1.90 1.10 .61 
3. De spreiding van de toetsresultaten in de groep bij technisch 

lezen. 
1.77 1.09 .58 

4. De specifieke problemen in de groep bij technisch lezen. 1.93 1.03 .59 
5. Welk leesonderwijs ik de groep aangeboden heb. 1.22 1.19 .51 
6. Hoe mijn technisch leesonderwijs beter afgestemd kan worden op 

de leesproblemen in de groep. 
1.33 1.06 .63 

7. Welke materialen aan bod zouden moeten komen in de groep. 1.39 1.23 .65 
8. Welke extra methodieken in de groep aan de orde zouden moeten 

komen. 
1.36 1.12 .72 

9. Hoe ik een (individueel) handelingsplan voor de uitvallers bij 
technisch lezen op kan stellen. 

1.18 .79 .53 

10. De evaluatiegegevens van het schriftelijk vastgelegde aanbod, 
activiteiten en oefeningen voor de hele groep bij technisch lezen. 

1.07 1.14 .45 

11. De evaluatiegegevens van het (individueel) handelingsplan. 1.31 .93 .42 
12. Of mijn plannen m.b.t. technisch lezen (t.a.v. aanbod, activiteiten 

en oefeningen voor de hele groep) bijgesteld moeten worden. 
1.12 1.00 .53 

13. Of het (individueel) handelingsplan bijgesteld moet worden. 1.13 .76 .49 
 
 
Antwoordmogelijkheden (meerdere antwoorden mogelijk) 
0. Dat gebeurt op deze school niet. 
1. Dat bespreek ik met de collega die verantwoordelijk is voor de leerlingbegeleiding (intern 

begeleider). 
2. Dat bespreek ik in het bouwoverleg/deelteam.* 
3. Dat bespreek ik in het hele team. 
 * De score 2 is omgescoord naar 3. 
 
 
Aantal respondenten 101 
Gemiddelde (gestandaardiseerd) .47 
Range 1.00  (.00 – 1.00) 
Modus .33 
Mediaan .46 
Minimum-maximum scores .00 – 1.00 
Variantie .05 
Standaarddeviatie .23 
Scheefheid .355 GFI 2.12 
Kurtosis -.134 GFI .76 
GFI test scheefheid en kurtosis 2.88* 
Cronbach’s alpha meting 1 (sept-okt 1999) .88 
Cronbach’s alpha meting 6 (mei-juni 2002) .86 
* normaalverdeling mag aangenomen worden 
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BIJLAGE 8 
 
Normering herfstsignalering groep 3 – afname na kern 3 V.L.L. maan-
roos-vis 
 

 Letterkennis 
grafemen 

Letter 
kennis 
fonemen 

Woorden lezen Tekst lezen 

niveau Grfgd Grftd Fongd Strgd Strtd Wisg
d Wistd Nwgd Nwtd Tekgd Tekt

d 

A 16 < = 16 16 10  < = 8 10  < = 
28 10 < = 37 39 < 

1.23 

B 16 17 - 21 16 10 9 - 10 9 29- 40 9 38- 50 37-38 
1.24 
–
1.55 

C 16 22 - 27 15 10 11- 13 8 41- 59 7.8 51–  
1. 11 34-36 

1.56 
–
2.39 

D 15 28 - 36 14 10 14- 19 6.7 1.00-
1.22 5.6 1.12 – 

1. 34 29-33 
2.40 
–
3.27 

E 0-14 >36 0-13 0-9 >19 0-5 > 1.22 0-4 >1. 34 0-28 > 
3.27 

 
Verklaring afkortingen: 
Grfgd= grafemen aantal goed 
Grftd = grafemen tijd in seconden 
Fongd = fonemen aantal goed 
Strgd = structureerwoorden aantal goed 
Strtd = structureerwoorden tijd in seconden 
Tektd= tekst tijd in minuten 
Wisgd= wisselwoorden aantal goed 
Wistd= wisselwoorden tijd in seconden 
Nwgd= nieuwe woorden aantal goed 
Nwtd= nieuwe woorden tijd in minuten 
Tekgd = tekst aantal goed 
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