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Hoofdstuk 1 
 
AANLEIDING EN VRAAGSTELLING VAN HET ONDERZOEK 
 
 
1.1 Inleiding 
 
Het stedelijk project Flexit heeft als doel het verbeteren van het adaptief 
onderwijsgedrag van de leerkrachten van de onderwijsachterstandscholen van 
de gemeente ‘s-Hertogenbosch, met het oog op het verbeteren van de 
leerlingresultaten bij taal/lezen. Dit stelt eisen aan het functioneren van de 
school als geheel en in het bijzonder van de schoolleiding. Daarmee is Flexit te 
definiëren als een adaptief onderwijsproject in een lerende school. 
 
Het stedelijk project wordt op bredere schaal ingevoerd, nadat op één van de 
scholen, De Hambaken, het project in experimentele vorm is ontwikkeld en 
geïmplementeerd. In het schooljaar 1998/1999 zijn twee reguliere basisscholen 
met het project gestart. In het schooljaar 1999/2000 zijn nog vier reguliere 
basisscholen ingestapt evenals een school voor speciaal basisonderwijs. In het 
schooljaar 2000/2001 zijn opnieuw drie basisscholen begonnen aan het 
project. In het schooljaar 2002/ 2003 is het aantal deelnemende scholen 
uitgebreid tot vijftien. De zes ‘nieuwe’ scholen worden niet in het onderzoek 
betrokken. Op alle scholen heeft het Flexit-project zich inmiddels uitgebreid 
naar de groepen 5 tot en met 8. 
 
In de Flexit-aanpak wordt rekening gehouden met de meest recente 
opvattingen over het effectief omgaan met verschillen tussen leerlingen. In 
deze opvattingen staan de volgende inzichten centraal: 
1. Voor alle leerlingen geldt dat zij het meest optimaal leren wanneer ze in 

een groep kinderen zitten die uiteenlopende vaardigheden hebben. 
Vooral voor zwakke leerlingen zijn vaste homogene groepen nadelig. 
Waar verschillen tussen leerlingen differentiatie nodig maakt, wordt het 
gebruik van flexibele groeperingsvormen voorgesteld; 

2. Jonge kinderen en zwakke leerlingen leren niet op een andere wijze dan 
de overige leerlingen, ze hebben alleen meer leer- en instructietijd 
nodig; 

3. Vrijwel alle leerproblemen zijn te voorkomen, als maar vroeg genoeg 
ingegrepen wordt; 
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4. Kinderen hebben voor de onderscheiden basisvaardigheden ‘gevoelige 
perioden’. Wordt in die periode de vaardigheid niet geleerd, is 
achterstand vrijwel niet meer in te halen; 

5. Vooral zwakke leerlingen zijn gebaat bij instructie door de 
groepsleerkracht, die van hoge kwaliteit dient te zijn; 

6. Onderwijs is pas effectief, wanneer sprake is van een samenhangend 
geheel van maatregelen op school- en klasniveau; 

7. Het is van groot belang voor het zelfvertrouwen en de schoolloopbaan 
van kinderen dat ze vooral in het begin van hun schoolloopbaan 
succeservaringen opdoen (zie bijv Ames & Ames, 1989; Gamoran, 
1992; Slavin, 1996; Snow, e.a., 1998). 

 
In de Flexit-aanpak is dit als volgt vertaald: 
 
1. Preventie van problemen 

Het eerste kenmerk van de Flexit-aanpak is de nadruk op preventie van 
problemen door het treffen van de volgende maatregelen: 

 De leerstof (in eerste instantie voor de basisvaardigheden) wordt 
uitgelijnd. Hierdoor wordt de gehele leerlijn voor het 
basisonderwijs vastgelegd. Door te werken met tweewekelijkse 
planningen, wordt de garantie ingebouwd dat de leerlingen de 
leerstof die aan bod dient te komen ook daadwerkelijk 
aangeboden hebben gekregen. 

 In de aanpak wordt gekoerst op versnelling van het leerproces 
door intensivering van de instructie voor de kinderen die dat 
nodig hebben. 

 Organisatie van differentiatie in instructietijd voor sommige 
leerlingen, door zelfstandig werken van de overige leerlingen. 

 De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs aan 
de groep. 

 De kwaliteit van de instructie van de leerkracht in de groep staat 
centraal. Hierin dient de leerkracht het mogelijk te maken, dat alle 
leerlingen succeservaringen opdoen. 

 
2. Vroegtijdig interveniëren 

Vervolgens wordt de Flexit-aanpak gekenmerkt door het treffen van 
structurele maatregelen gericht op vroegtijdig ingrijpen: 

 Het leerstofjaarklassen systeem is verfijnd door een modulair 
systeem; 
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 Vroegtijdig signaleren door het invoeren van een 
leerlingvolgsysteem en planmatig te werken in de groepen. 

 
3. Bevorderen zelfstandigheid en leerplezier 

 Ontwikkeling van materialen voor zelfstandig werken. Het 
beschikbaar hebben van materialen voor zelfstandig werken is 
uiteraard een voorwaarde voor differentiatie. In de Flexit-aanpak 
wordt het zelfstandig werken zodanig georganiseerd, dat hierdoor 
de zelfstandigheid en het leerplezier van de kinderen vergroot 
wordt. Dit vraagt een leeromgeving waarin kinderen elkaar niet 
hoeven te storen en een zelfstandige leerhouding; 

 Werken in een heterogene setting met een positief leerklimaat. Er 
wordt zoveel mogelijk gewerkt in een heterogene groep, waarin 
de leerkrachten blijk geven van hoge verwachtingen van de 
prestaties van alle leerlingen. 

 
4. Integrale aanpak 

 In de Flexit-aanpak wordt cognitieve verwarring bij de leerlingen 
voorkomen door het aanbrengen van inhoudelijke samenhang in 
de activiteiten van OALT-leerkracht, groepsleerkracht, remedial 
teacher etc.; 

 Op schoolniveau wordt gezorgd voor aansturing en bewaking van 
het project en uitwerking van het project in een meerjarenplan. 

 
Voor implementatie van het project staat de scholen vier jaar ter beschikking, 
waarbij ze intensief begeleid worden door Giralis, partners in onderwijs. 
 
 
1.2 Vraagstellingen van het onderzoek 
 
Parallel aan het project wordt een evaluatieonderzoek uitgevoerd. In het 
onderzoek gaat het zowel om de effectiviteit van de door de 
onderwijsbegeleiding gehanteerde aanpak, als om de effecten van de adaptief 
onderwijs aanpak op de leerlingresultaten. Hoewel het Flexit-project na afloop 
van het stedelijk project voor meerdere vakgebieden en in alle groepen 
gerealiseerd dient te zijn, beperkt de evaluatie op de volgscholen zich tot het 
vakgebied taal/lezen in de groepen 1 tot en met 4.  
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De vraagstellingen van dit deel van het onderzoek luiden als volgt: 
 
1. Leidt de begeleidingsstrategie die de schoolbegeleiders in het project 

gebruiken tot de implementatie van adaptief onderwijs bij taal en lezen 
zoals uitgewerkt in de Flexit-aanpak? 

 
2. Leidt adaptief onderwijs in taal en lezen waarin de Flexit-aanpak 

voldoende operationeel aanwezig is tot de beoogde cognitieve en 
affectieve leerlingresultaten? 

 
Het onderzoek loopt reeds vierenhalf jaar. Inmiddels is in drie tussenrapporten 
gerapporteerd over de stand van zaken ten aanzien van de implementatie op de 
scholen uit de drie tranches (Houtveen & De Graaf-Haalboom, 2000; 
Houtveen & Mijs, 2001; 2002). Tevens is er een rapport verschenen waarin het 
theoretisch kader van het Flexit-project wordt beschreven en waarin 
beschrijvingen worden gegeven van de uitwerking van het Flexit-project op de 
scholen (Houtveen, Mijs, Peeters & Vlamings, 2002). Dit vierde tussenrapport 
is een vervolg op de eerste rapporten. In dit rapport ligt de nadruk op het 
beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag voor de eerste en tweede tranche 
scholen, de stand van zaken op de derde tranche scholen en een overzicht van 
de ontwikkelingen op leerlingniveau. 
 
Tegelijkertijd wordt op de ontwikkelschool (voorheen de Hambaken en vanaf 
april 2000 de Duizendpoot) de verdere vormgeving van Flexit, de 
implementatie van Flexit op leerkrachtniveau en de effecten op de leerlingen 
in kaart gebracht. De evaluatie is ook hier beperkt tot het vakgebied taal/lezen. 
Over de voortgang van het project op de ontwikkelschool is al eerder 
gerapporteerd (Wolbert, Roelofs & Houtveen, 1996; Houtveen & De Graaf-
Haalboom, 2000; Houtveen & Mijs, 2001; 2002). In deze tussenrapporten is 
verslag gedaan van de bevindingen in de schooljaren 1997/1998 tot en met 
2000/2001. In dit rapport wordt de evaluatie naar het verloop van Flexit op de 
Duizendpoot afgerond. 
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De vraagstellingen van dit deel van het onderzoek luiden als volgt: 
 
1. In hoeverre slaagt de ontwikkelschool erin het succes van de Flexit-

aanpak voor wat betreft implementatie in de groepen 1 t/m 4 en de 
resultaten bij de leerlingen vast te houden? 

2. Hoe krijgt de Flexit-aanpak in de groepen 5 t/m 8 op het gebied van 
taal/lezen vorm? 

3. In welke mate is de Flexit-aanpak in de groepen 5 t/m 8 op het gebied 
van taal/lezen geïmplementeerd? 

4. Onder welke voorwaarden vindt de ontwikkeling en implementatie van 
Flexit in de groepen 5 t/m 8 plaats? 

5. Welke effecten geeft implementatie van de Flexit-aanpak te zien bij de 
leerlingen in de groepen 5 t/m 8 ten aanzien van taal/lezen? 

 
 
1.3 Opbouw van het rapport 
 
Het rapport bestaat uit vier delen. 
In deel 1 gaan we in op de effecten van de begeleiding op de implementatie 
van Flexit bij de scholen uit de eerste en tweede tranche over een periode van 
vier jaar. In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de opzet van het 
effect-onderzoek om onderzoeksvraag één te beantwoorden. In hoofdstuk 3 
wordt ingegaan op de mate waarin de begeleidings- en invoeringsstrategie 
geïmplementeerd is op de eerste en twee tranche scholen. In hoofdstuk 4 wordt 
de implementatie van Flexit op school- en leerkrachtniveau beschreven. 
 
In deel 2 beschrijven we de resultaten van de eindevaluatie van het Flexit-
project op ontwikkelschool de Duizendpoot. De opzet van het onderzoek op de 
Duizendpoot wordt beschreven in hoofdstuk 5. De vormgeving van Flexit bij 
taal/ lezen in de groepen 1 tot en met 8 komt aan de orde in hoofdstuk 6. In 
hoofdstuk 7 beschrijven we de implementatie van het Flexit-project op school- 
en leerkrachtniveau en de effecten van Flexit op de Duizendpoot en in 
hoofdstuk 8 de implementatie op leerlingniveau. 
 
In deel 3 bespreken we de stand van zaken van de implementatie van Flexit op 
de derde tranche scholen. Het deel wordt gestart met een hoofdstuk waarin de 
opzet van het implementatie-onderzoek op de derde tranche scholen wordt 
beschreven (hoofdstuk 9). In hoofdstuk 10 beschrijven de mate van 
implementatie van de begeleidings- en invoeringsstrategie. In hoofdstuk 11 
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bespreken we vervolgens de implementatie van het project op school- en 
leerkrachtniveau tot nu toe. 
 
In deel 4 wordt het rapport afgesloten door de leerlingresultaten op de 
volgscholen gedurende de implementatie-jaren van het project te presenteren. 
In hoofdstuk 12 wordt de opzet van het onderzoek besproken en in hoofdstuk 
13 worden de resultaten op leerlingniveau gepresenteerd. 
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Hoofdstuk 2 
 
OPZET VAN HET EFFECT-ONDERZOEK OP DE EERSTE EN 
TWEEDE TRANCHE SCHOLEN 
 
 
2.1 Inleiding 
 
In de afgelopen vier jaar hebben de scholen voor de eerste en tweede tranche 
gewerkt aan de implementatie van het Flexit-project. We zijn nu in het stadium 
gekomen waarin we op deze scholen de effecten van de Flexit-aanpak kunnen 
nagaan. De externe evaluatie moet antwoord geven op de vraag: 
Leidt de begeleidingsstrategie die de adviseurs in het project gebruiken tot de 
implementatie van adaptief onderwijs bij taal en lezen in de groepen 1 t/m 4 
zoals uitgewerkt in de Flexit-aanpak? 
In dit hoofdstuk beschrijven we de opzet van het effect-onderzoek op de eerste 
en tweede tranche scholen. In de hoofdstukken 3 en 4 worden de resultaten 
gepresenteerd. 
 
 
2.2 Opzet van het effectonderzoek 
 
Om de oorzaak-gevolg relatie die uit de onderzoeksvraag naar voren komt te 
kunnen beantwoorden wordt een (quasi-)experiment opgezet. De 
onderzoeksvraag luidt: 
Leidt de begeleidingsstrategie die de adviseurs in het project gebruiken tot de 
implementatie van adaptief onderwijs bij taal en lezen zoals uitgewerkt in de 
Flexit-aanpak? 
 
Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvraag kiezen we het "untreated 
control group design with pretest and posttest" (cf. Cook and Campbell, 1979).  
De "treatment" (de experimentele variabele) voor het design bij de eerste 
onderzoeksvraag bestaat uit twee elementen. Het eerste element omvat de 
vormgeving van Flexit: het plannen en ordenen van het onderwijsaanbod en de 
ordening van de materialen voor zelfstandig werken, de uitwerking van het 
differentiatiemodel en het werken met de toetskalender. Het tweede element 
omvat de begeleidingsstrategie die door de onderwijsbegeleidingsdienst wordt 
aangeboden. De experimentele groep krijgt beide onderdelen van de 
"treatment" aangeboden. De controlegroep krijgt geen enkel onderdeel 
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aangeboden. Bij de controlegroep wordt achteraf gecontroleerd of de 
betreffende scholen gedurende het experiment niet toevallig aan een 
vernieuwing op het gebied van taal/lezen zijn gaan werken en daarbij 
begeleiding hebben ontvangen. Het design voor het eerste (quasi-) experiment 
is hieronder weergegeven in tabel 2.1. 
 

Tabel 2.1  Design voor het eerste experiment 

 Okt. 
98 

Mei 
99 

Okt. 
99 

Maart 
00 

Okt. 
00 

Maart 
01 

Okt.  
01 

Maart 
02 

Okt.  
02 

Maart 
03 

Maart 
04 

Tranche 1 O1 X1 O2 X2 O3 X3 O4 X4 O5 X5 O6 X6 O7  X7 O8 X8 X9 O9  

Tranche 2   O1 X1 O2 X2 O3 X3 O4 X4 O5 X5 O6 X6 X7 O7  

Tranche 3     O1 X1 O2 X2 O3 X3 O4 X4 O5 X5 O6 X6 O7

Controle 
groep O1 O2 O3 O4 O5 O6  O7    

O = meting van effectvariabelen 
X = treatment 

De cursief gedrukte metingen worden uitsluitend gebruikt voor de formatieve 
evaluatie. 

 
De meetmomenten voor zowel de experimentele scholen uit de drie tranches 
en de controlegroep staan aangegeven in tabel 2.1. Het project loopt vier jaar. 
Drie jaar zijn bedoeld voor implementatie en het laatste jaar is bedoeld voor 
incorporatie. De begeleiding zou derhalve geleidelijk afgebouwd worden, 
maar gezien de uitbreiding van het project naar de bovenbouw wordt de 
begeleiding voortgezet. In eerste instantie was het de bedoeling effecten te 
meten in het derde jaar en in het vierde jaar na te gaan of de behaalde effecten 
zouden beklijven. De implementatieperiode is voor de eerste en tweede 
tranche scholen met een jaar verlengd. De geplande beklijvingsmeting wordt 
nu opgevat als nameting. Overigens dient opgemerkt te worden, dat in het 
schooljaar 1998/1999 door allerlei omstandigheden de eerste meting later 
plaatsvond dan voorzien, namelijk in januari 1999. Op elk meetmoment wordt 
een volledige les (instructie en verwerking) geobserveerd en wordt een 
schriftelijke vragenlijst afgenomen. De observaties worden uitgevoerd door 
getrainde observatoren. 
Aan het onderzoek nemen vanaf september 1998 twee volgscholen, vanaf 
september 1999 vier volgscholen en vanaf september 2000 nog eens drie 
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volgscholen deel in de experimentele conditie. Deze scholen worden begeleid 
door begeleiders van Giralis. De controle groep bestaat uit elf scholen. 
Per school zijn alle groepen uit de onderbouw betrokken in het onderzoek. In 
de experimentele groep gaat het om 62 leerkrachten en in de controlegroep om 
35 leerkrachten. 
 
 
2.3 Variabelenkeuze en operationalisatie  
 
In deze paragraaf passeren de gebruikte experimentele variabelen en 
effectvariabelen in het  experiment kort de revue. 
 
Experimentele variabele: de 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 één benodigde informatie vragen we na bij de adviseurs. De voor 
twee benodigde informatie verkrijgen we door te werken met een 
monitoringsysteem (Timmermans, 1990), wat door de betrokken adviseurs 
wordt bijgehouden. Wanneer we willen kunnen spreken van voldoende 
implementatie van de begeleidingsstrategie moet de begeleiding aan de 
volgende criteria voldoen: 
4 Er dient minimaal één dagdeel per 14 dagen in het project geïnvesteerd 

te worden; 
5 De begeleidingsactiviteiten dienen gericht te zijn op alle niveaus in de 

school (directie, team en individuele leerkrachten); 
6 Aan alle begeleidingsonderwerpen die in het draaiboek voor het project 

zijn vastgelegd dient aandacht besteed te worden; 
7 Begeleiders dienen een mix van werkvormen te hanteren die tezamen 

in-servicetraining uitmaken. 
Om na te kunnen gaan of door de adviseurs aan deze criteria voldaan is, zijn 
logboek-registratieformulieren ontwikkeld, die opgenomen zijn in een 
monitoring-systeem. De adviseurs vullen naar aanleiding van elk 
begeleidingscontact een formulier in. Door de gegevens over de uitvoering te 
vergelijken met de planning verkrijgen we een beeld van de gerealiseerde 
begeleidingsinterventies van elke adviseur. De reconstructie van het 
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begeleidingsproces completeren we door het bijwonen van de scholingsdagen 
die vier tot vijf maal per jaar voor de adviseurs georganiseerd worden. 
 
Experimentele variabele: de invoeringsstrategie 
Invoeren van Flexit vraagt om een systematische aanpak. Scholen moeten 
leren een vernieuwing systematisch aan te pakken. De schoolleider en interne 
Flexit-coördinator zijn met name verantwoordelijk voor het projectmatig 
aanpakken van de vernieuwing Flexit. In de begeleiding wordt daarom ook 
aandacht besteed aan het ondersteunen van de implementatie van de 
invoeringsstrategie. 
Bij de invoeringsstrategie maken we onderscheid in de uitwerking van het 
project in een plan, in de aansturing en bewaking van het implementatieproces 
door zowel de schoolleider als de interne Flexit-coördinator en de 
ondersteuning van de leerkrachten bij de vormgeving van Flexit door de 
coördinator. Voor elk van de aspecten van de invoeringsstrategie zijn 
instrumenten ontwikkeld die elk projectjaar aan de schoolleider en de interne 
Flexit-coördinator zijn voorgelegd. In paragraaf 3.3 worden deze beschreven. 
 
Effectvariabelen op schoolniveau 
Op schoolniveau wordt gewerkt met drie effectvariabelen. De drie 
effectvariabelen betreffen de drie kernelementen van het Flexit-project, 
namelijk het werken met een differentiatie-model, het plannen en ordenen van 
de leerstof en het werken met een toetskalender. In paragraaf 4.2 wordt een 
beschrijving gegeven van de kernelementen.  
De mate van implementatie van de kernelementen van Flexit is achterhaald 
door gesprekken te houden met de interne Flexit-coördinator(en) en de 
adviseur van elke school. Daarnaast is aan de interne Flexit-coördinator een 
vragenlijst voorgelegd over de stand van zaken ten aanzien van de 
kernelementen. 
 
Effect variabelen: adaptief onderwijs 
We hebben in het eerste experiment te maken met acht effectvariabelen, die 
tezamen adaptief onderwijs uitmaken: 
a. Diagnostische vaardigheden: 

- Planmatig werken. 
b. Instructie vaardigheden: 

- Didactische vaardigheden: werken volgens het IGDI-model; 
- Instructie- en leertijd. 
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c. Organisatorische vaardigheden: 
- Organisatie van de instructie; 
- Planning van de leerstof; 
- Exploratieve leeromgeving. 

d. Pedagogische vaardigheden: 
- Bevorderen van zelfvertrouwen en competentie; 
- Bevorderen zelfstandige leerhouding. 

 
Een beschrijving van de effectvariabelen wordt gegeven in hoofdstuk vier. 
 
 
2.4 Opzet van deel één van het rapport 
 
In dit deel doen we verslag van het effect-onderzoek op de eerste en tweede 
tranche scholen. Deze scholen hebben in de afgelopen vier jaar de tijd gehad 
om de Flexit-aanpak te implementeren. In hoofdstuk 3 en 4 worden de 
resultaten beschreven. De resultaten zijn echter nog voorlopig. In het 
schooljaar 2003 – 2004 wordt er nog onderzoek gedaan naar de implementatie 
van Flexit op de derde tranche scholen. Zodra dit is afgerond worden de derde 
tranche scholen toegevoegd aan de experimentele groep. En ten tweede 
kunnen er eventueel nog controlescholen verwijderd worden die in 
onderzoeksperiode begeleiding hebben gekregen op elementen van adaptief 
onderwijs, of dat ze ook zijn gaan werken volgens Flexit op schoolniveau. 
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Hoofdstuk 3 
 
MATE VAN IMPLEMENTATIE VAN DE BEGELEIDING- EN 
INVOERINGSSSTRATEGIE OP DE EERSTE EN TWEEDE 
TRANCHE SCHOLEN 
 
 
3.1 Inleiding 
 
De begeleidingsstrategie van een adviseur is altijd schoolspecifiek, aangezien 
de begeleiding dient aan te sluiten bij de schoolontwikkeling van de school. 
Om de eventuele effecten op leerkrachtniveau toe te schrijven aan de externe 
en interne begeleiding, is het van belang dat deze begeleiding voldoet aan een 
minimum aantal criteria. Voor de implementatie van het project op de eerste 
en tweede tranche scholen is vier jaar uitgetrokken. De eerste tranche scholen 
zijn begonnen met een oriëntatiejaar om de vormgeving van het project goed 
te kunnen overdenken en vervolgens hadden de twee scholen vier jaar voor de 
implementatie. De begeleiding van de adviseurs moet na deze vier jaar aan de 
gestelde criteria voor voldoende begeleiding voldoen. om eventuele effecten 
op leerkrachtniveau aan de begeleiding toe te schrijven. Daarnaast spelen de 
schoolleider en de interne Flexit-coördinator een belangrijke rol bij de 
coördinatie en bewaking van het project. Deze invoeringsstrategie moet ook 
van voldoende kwaliteit zijn om de implementatie van het project te 
bevorderen. In dit hoofdstuk presenteren we in hoeverre de begeleidings- en de 
invoeringsstrategie voldoen aan de criteria. 
 
In paragraaf 3.2 worden de vier gehanteerde criteria van voldoende 
begeleiding beschreven en bespreken we de uitgevoerde begeleiding in relatie 
tot de geplande begeleiding voor de eerste en tweede tranche scholen. We gaan 
na in welke mate de begeleiding op de beide scholen voldoet aan de criteria 
van voldoende implementatie. In paragraaf 3.3 doen we verslag van de mate 
van implementatie van de invoeringsstrategie op de scholen. We besluiten met 
een samenvattende en concluderende paragraaf (3.4). 
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3.2 Implementatie van de begeleidingsstrategie  
 
Criteria voor voldoende begeleiding 
 
Of de begeleiding in voldoende mate is uitgevoerd zoals gepland, wordt 
bepaald aan de hand van de volgende vier criteria: 
4 Er dient minimaal één dagdeel per veertien dagen in het project 

geïnvesteerd te worden; 
5 De begeleidingsactiviteiten dienen gericht te zijn op alle niveaus in de 

school: schoolleider, team en individuele leerkracht (in dit geval de 
leerkrachten van groep 1 tot en met 4); 

6 Aan alle onderwerpen die in het draaiboek voor het project zijn vastgelegd 
dient aandacht besteed te worden; 

7 Er dient een mix van werkvormen/interventies gehanteerd te worden die te 
zamen in-service training uitmaken. 

 
Elk criterium wordt hieronder verder uitgelegd. 
 
Ad 1. Tijdsinvestering 
Het eerste criterium heeft betrekking op de totaal door de adviseurs 
geïnvesteerde tijd. De adviseurs dienen per school minimaal één dagdeel per 
twee (school)weken te investeren in het project. Dit komt neer op een bruto 
tijd van 80 uur (4800 minuten) per jaar. In deze tijd is de voorbereidingstijd, 
reistijd en eventuele verwerking van gegevens inbegrepen. We gaan ervan uit 
dat één derde van de tijd daadwerkelijk op de scholen doorgebracht wordt en 
dat twee derde van de tijd voor voorbereiding, reistijd en verwerking nodig is. 
Dat brengt ons op een netto te investeren tijd van 1600 minuten per jaar op 
elke school. Een aantal scholen wordt begeleid door twee of drie adviseurs.  
Sommige bijeenkomsten worden door elk van de adviseurs alleen gedaan op 
de school, maar bij sommige bijeenkomsten zijn meerdere adviseurs aanwezig. 
Om een vergelijking tussen de verschillende scholen mogelijk te maken, wordt 
van de bijeenkomsten die adviseurs samen uitvoeren de tijd van één 
adviseurgenomen. 
 
Ad 2. Niveaus van begeleiding 
Het tweede criterium betreft de niveaus waarop de begeleiding gericht is. De 
adviseurdient zijn activiteiten te richten op alle niveaus in de school, namelijk 
de schoolleiding, het team en de individuele leerkracht. Voor ons onderzoek is, 
voor wat betreft de begeleiding aan individuele leerkrachten, met name de 
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begeleiding aan leerkrachten van de groepen 1 tot en met 4 van belang. Bij de 
begeleiding op het niveau van de leerkrachten is de tijd die de Flexit-
coördinator danwel de schoolleider besteedt aan klasseconsultaties bij 
leerkrachten, inbegrepen. 
Begeleiding van de schoolleiding betekent in dit geval veelal begeleiding van 
de Flexit-coördinator en/of begeleiding van het (regie)groep binnen de school 
die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het Flexit-project in de 
school. De regiegroep bestaat uit de schoolleider, de interne Flexit-coördinator 
en de betrokken begeleider(s). Ook zijn er schooloverstijgende 
begeleidingsbijeenkomsten gehouden voor zowel de directie als voor de 
leerkrachten. Er worden vanaf het schooljaar 1999 – 2000 zowel voor de 
directie als voor de leerkrachten twee keer per projectjaar 
netwerkbijeenkomsten georganiseerd. 
 
Ad 3. De onderwerpen van begeleiding 
De adviseurs moeten tijdens het Flexit-project aan alle onderwerpen uit het 
draaiboek aandacht hebben besteed, zo luidt het derde criterium voor 
voldoende begeleiding. 
 
In het draaiboek stonden de volgende onderwerpen gepland: 

1. Oriëntatie op onderwerp en werkwijze; 
2. Probleemanalyse; 
3. Draaiboek/ activiteitenplan; 
4. Modulering/ materialen voor zelfstandig werken; 
5. Kwaliteitsbewaking; 
6. Aansturen en bewaken; 
7. Schoolcultuur/ betrokkenheid; 
8. Planmatig werken; 
9. Strategisch handelen (IGDI-model); 
10. Instructietijd; 
11. Organisatie van het onderwijsleerproces; 
12. Pedagogisch functioneren; 
13. Werken met het differentiatie-model. 

 
Voor wat het evaluatieonderzoek betreft zijn de onderwerpen die betrekking 
hebben op het leerkrachtniveau het meest belangrijk. Het betreft de 
begeleidingsonderwerpen 4 en 8 tot en met 13. Dit zijn de te implementeren 
aspecten van adaptief onderwijs, waarvan bij voldoende implementatie 
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positieve effecten op de leerlingresultaten verwacht worden. Dit betekent wel, 
dat alle leerkrachten op deze onderwerpen begeleid dienen te zijn. 
De onderwerpen 1, 2, 3, 5, 6, 7 en 8 zijn met name gericht op de implementatie 
van het project op directie- en teamniveau. De onderwerpen die door de 
leerkrachten in hun groepen geïmplementeerd moeten worden, dienen ook op 
directie- en teamniveau aan de orde gesteld te worden. Op directieniveau om 
onder andere de introductie van het onderwerp aan de leerkrachten en de rol 
van de schoolleider en interne Flexit-coördinator te bespreken. Op teamniveau 
om ondermeer eenduidigheid in de uitwerking en invoering van Flexit te 
realiseren. Concluderend betekent dit dat op directie- en teamniveau aan alle 
onderwerpen aandacht besteed moet zijn.  
 
Ad 4. Interventies 
Het laatste criterium betreft het hanteren van diverse werkvormen die tezamen 
in-service training uitmaken. Het gaat om de volgende werkvormen: 

1. Theorie-overdracht; 
2. Demonstratie van vaardigheden; 
3. Oefenen van vaardigheden; 
4. Discussie en reflectie; 
5. Voortgangsbespreking; 
6. Evaluatie; 
7. Klassebezoek en feedback; 
8. Confrontatie. 

 
De gegevens over de mate van realisatie van deze vier criteria zijn ontleend 
aan de monitoringsgegevens die we krijgen van de betrokken adviseurs. De 
gegevens worden aangevuld met de interviews met de adviseurs en de scholen. 
Hieronder gaan we voor de scholen in de eerste en tweede tranche na of de 
begeleidingsstrategie door elke adviseur op de verschillende scholen is 
geïmplementeerd.  
 
 
3.3 Voldoet de begeleiding na vier jaar aan de criteria?  
 
Tijdsinvestering 
In de onderstaande tabel geven we per school aan hoeveel tijd de adviseurs 
daadwerkelijk begeleiding hebben gegeven op de scholen. Dit betreft de netto-
tijdsinvestering (de contacttijd).  
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Tabel 3.1  Totaal geïnvesteerde netto-tijd (contacttijd) in minuten na vier 
projectjaren bij de scholen uit de eerste en tweede tranche 

School Totale tijd in 
het 1e jaar 

Totale tijd in 
het 2e jaar 

Totale tijd in 
het 3e jaar 

Totale tijd in 
het 4e jaar 

Totaal na vier 
project-jaren 

A 2225 3510 3590 2605 11930 

B 4300 2860 3055 3530 13745 

C 3510 4300 3055 1890 12755 

D 3745 3065 2920 3100 12830 

E 3220 5130 3310 3835 15495 

F 3765 2950 3230 2080 12025 

 
Het criterium voor voldoende begeleidingstijd per projectjaar is gesteld op 
1600 minuten contacttijd per projectjaar. Na vier projectjaren moeten er dus 
6400 minuten (107 uur) besteed zijn aan de begeleiding van het project. Uit de 
tabel is af te lezen dat op alle scholen gedurende de vier projectjaren 
ruimschoots voldaan is aan het eerste criterium: voldoende tijd geïnvesteerd in 
de begeleiding. Kijken we naar de totale tijd na vier jaar dan zien we dat op 
bijna alle scholen zelfs het dubbele besteed is aan de totale vereiste 
begeleidingstijd. 
 
Niveaus van begeleiding 
In de onderstaande tabel 3.2 wordt van elke school een overzicht gegeven van 
het aantal bijeenkomsten en de tijdsinvestering op de onderscheiden niveaus. 
Het is de bedoeling dat er begeleiding gegeven wordt op zowel directie-, team- 
als leerkrachtniveau. Eerst wordt het aantal bijeenkomsten genoemd, tussen 
haakjes staat het aantal minuten die deze bijeenkomsten in totaal in beslag 
hebben genomen.  
 

Tabel 3.2  Aantal bijeenkomsten en tijdsinvestering per niveau in de school na 
vier projectjaren op de scholen in de eerste en tweede tranche 

School Schooloverstijgend Schoolspecifiek 

 Directie Leer-kracht Directie Team* Leerkracht 

     Groep 1/2 Groep 3 Groep 4 

A 8 (1250) 7 (1190) 42 (5840) 23 (2505) 7 (410) 7 (585) 2 (180) 

B 10 (1435) 7 (1190) 41 (4755) 25 (2730) 26 (1872) 6 (462) 6 (467) 
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C 11 (1570) 23 (2700) 30 (3070) 30 (3750) 19 (985) 3 (133) 6 (403) 

D 5 (655) 7 (1190) 36 (5130) 21 (2940) 10 (692) 4 (356) 7 (436) 

E 11 (1570) 23 (2700) 33 (3430) 27 (4420) 20 (1440) 7 (1085) 7 (375) 

F 8 (1195) 7 (1190) 29 (3415) 27 (3890) 15 (680) 6 (285) 5 (195) 

*  Bij het niveau team zijn ook de bijeenkomsten in een subteam van leerkrachten meegenomen, 
bijvoorbeeld de leerkrachten van de groepen 1 tot en met 4. 

 
Uit de tabel is af te lezen dat alle zes de scholen hebben deelgenomen aan de 
schooloverstijgende netwerkbijeenkomsten die georganiseerd worden door de 
begeleidingsdienst. Op school C en E valt het aantal schooloverstijgende 
bijeenkomsten voor de leerkrachten hoger uit, omdat de adviseurs 
gezamenlijke bijeenkomsten voor de leerkrachten van de groepen 1/2 heeft 
georganiseerd. 
Wat de schoolspecifieke begeleiding betreft is uit de tabel op te maken dat de 
begeleiding op zowel directie-, team- en leerkrachtniveau heeft 
plaatsgevonden.  
Op vijf van de zes scholen is de begeleiding op leerkrachtniveau bij de 
leerkrachten van groep 1/2 voldoende intensief geweest. Alleen op school A 
zijn de leerkrachten van groep 1/2 minder vaak individueel begeleid door of de 
adviseur of de intern begeleider. 
Bij de leerkrachten van groep 3 is de intensiteit bij de scholen C en F wat 
lager. En bij de leerkrachten van groep 4 zien we dat de leerkrachten van 
school A en F minder individueel begeleid zijn. 
Ondanks deze opmerkingen kunnen we concluderen dat de begeleiding op alle 
zes de scholen voldoen aan het tweede criterium, aandacht voor alle niveaus in 
de begeleiding.  
 
Onderwerpen uit het draaiboek 
Ten behoeve van de interpretatie van de volgende tabellen zijn, de 
begeleidingsonderwerpen nogmaals op een rij gezet. 
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Schema 3.1 Begeleidingsonderwerpen 

1. Oriëntatie op onderwerp en werkwijze 

2. Probleemanalyse 

3. Draaiboek/ activiteitenplan 

4. Modulering/ materialen voor zelfstandig werken 

5. Kwaliteitsbewaking 

6. Aansturen en bewaken 

7. Schoolcultuur/ betrokkenheid 

8. Planmatig werken 

9. Strategische handelen (IGDI-model) 

10 Instructietijd 

11. Organisatie van het onderwijsleerproces 

12. Pedagogisch functioneren 

13. Werken met het differentiatie-model 

 
In de volgende tabellen is per onderwerp aangegeven of dit op de school al dan 
niet aan de orde is gekomen in de afgelopen vier projectjaren op 
respectievelijk directie-, team- en leerkrachtniveau. 
 
Tabel 3.3  Begeleidingsonderwerpen aan de orde gesteld op directieniveau op de 

eerste en tweede tranche scholen na vier projectjaren 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A 7 1 15 9 16 30 16 7 2 1 9 7 3 

B 3 4 16 13 18 24 9 15 5 5 16 8 5 

C 2 3 16 5 23 27 17 6 2 3 6 6 2 

D 7 10 24 11 24 26 16 10 7 3 18 4 6 

E 5 7 12 2 13 20 13 5 5 2 6 6 1 

F 10 11 12 1 20 23 15 8 3 5 7 3 3 

 
Op alle scholen zijn alle dertien onderwerpen op directieniveau aan de orde 
geweest. In de regiegroepbesprekingen over het project wordt met name 
gesproken over het opstellen en evalueren van het draaiboek (3), de 
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kwaliteitsbewaking in de school (5), het aansturen en bewaken van het project 
(6) en de schoolcultuur en betrokkenheid (7). De onderwerpen op 
leerkrachtniveau, 8 tot en met 13, komen naar verhouding minder aan de orde. 
Dat geldt met name voor het model voor strategisch handelen (9), de 
instructietijd (10) en het werken met het differentiatie-model (13).  
 
Tabel 3.4  Begeleidingsonderwerpen aan de orde gesteld op teamniveau op de 

eerste en tweede tranche scholen na vier projectjaren 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A 6 0 6 12 12 14 1 19 7 5 14 10 10 

B 5 0 7 11 2 5 3 11 3 2 16 7 5 

C 4 3 3 14 8 4 4 25 13 15 24 16 7 

D 7 4 2 4 4 4 4 5 5 5 12 4 8 

E 5 2 0 13 9 3 5 28 13 9 22 8 3 

F 14 4 3 12 6 9 8 13 8 6 18 6 8 

 
Op de scholen C, D en F zijn alle onderwerpen besproken op teamniveau. Op 
de scholen A en B is in het team geen aandacht geweest voor het analyseren 
van problemen in het kader van Flexit (2). Op school E is het draaiboek (3) 
niet besproken in het team.  
Kijken we specifiek naar de onderwerpen die van belang zijn voor de 
implementatie van adaptief onderwijs dan zien we dat in de vier projectjaren 
met name de onderwerpen de modulering en materialen voor zelfstandig 
werken (4), het planmatig werken (8) en de organisatie van het 
onderwijsleerproces (11) de meeste nadruk hebben gekregen in het team. Aan 
de overige onderwerpen, zoals het model voor strategisch handelen (9), 
instructietijd (10), pedagogisch functioneren (12) en het werken met het 
differentiatie-model (13) is in redelijke mate gewerkt.  
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Tabel 3.5  Begeleidingsonderwerpen aan de orde gesteld op leerkrachtniveau op 

de eerste tranche scholen na vier projectjaren 

School Interventie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A Observatie lk gr 1/2           6 6 3 

 Beg.gespr lk gr 1/2    1     1 1 1 1  

 Observatie lk gr 3         2  6 6 6 

 Beg.gespr lk gr 3           1 1 1 

 Observatie lk gr 4           2 2  

 Beg.gespr lk gr 4              

B Observatie lk gr 1/2         6  10 8 6 

 Beg.gespr lk gr 1/2 1   2   1 2   1   

 Observatie lk gr 3        1 3 1 2 1 3 

 Beg.gespr lk gr 3              

 Observatie lk gr 4        1 3 1 2 1 3 

 Beg.gespr lk gr 4              

 
In de eerste drie projectjaren hebben er op school A nauwelijks interventies 
plaatsgevonden bij de leerkrachten van de groepen 1 tot en met 4. In het vierde 
jaar zijn door zowel de adviseur als intern begeleiders klassenbezoeken 
gedaan. Bij de leerkracht van groep 3 zijn onderwerpen die bijdragen aan de 
implementatie van de kernelementen van Flexit tijdens klassenbezoeken aan 
de orde geweest. In groep 1/2 zijn de observaties alleen gericht geweest op de 
organisatie van het onderwijsleerproces (11), het pedagogisch functioneren 
(12) en het werken met het differentiatie-model (13). Het model voor 
strategisch handelen (9) en de instructietijd (10) zijn niet aan de orde gekomen. 
Bij de leerkracht van groep 4 zijn alleen twee observaties gedaan gericht op de 
organisatie van het onderwijsleerproces (11) en het pedagogisch functioneren 
(12).  
Op school B zijn er in alle groepen observaties gedaan. Hierbij lag vooral de 
nadruk op het model voor strategisch handelen (9), de organisatie van het 
onderwijsleerproces (11), het pedagogisch functioneren (12) en het werken 
met het differentiatie-model (13). Aan het onderwerp instructietijd (10) is 
weinig aandacht besteed. 
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Tabel 3.6  Begeleidingsonderwerpen aan de orde gesteld op leerkrachtniveau 
op de tweede tranche scholen na vier projectjaren 

School Interventie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

C Observatie lk gr 1/2        5 6 6 14 9 5 

 Beg.gespr lk gr 1/2        11 10 10 10 10  

 Observatie lk gr 3        1 2 2 2 2 1 

 Beg.gespr lk gr 3        2 2 2 2 2  

 Observatie lk gr 4        2 4 5 5 5 4 

 Beg.gespr lk gr 4        1 1 1 1 1  

D Observatie lk gr 1/2        4 8 4 11 8 4 

 Beg.gespr lk gr 1/2              

 Observatie lk gr 3        1 2 1 3 2 1 

 Beg.gespr lk gr 3    1          

 Observatie lk gr 4        1 2 1 7 6 5 

 Beg.gespr lk gr 4              

E Observatie lk gr 1/2        3 3 6 12 2 5 

 Beg.gespr lk gr 1/2     2 2 5 8 6 6 6 6  

 Observatie lk gr 3           1   

 Beg.gespr lk gr 3       4 5 5 5 5 5  

 Observatie lk gr 4         1 2 3  1 

 Beg.gespr lk gr 4       1 4 4 4 4 4  

F Observatie lk gr 1/2         1 3 3 4  

 Beg.gespr lk gr 1/2    2    9 11 11 11 11 9  

 Observatie lk gr 3    2    1 2 3 1 1 1 

 Beg.gespr lk gr 3       3 3 3 3 3 3  

 Observatie lk gr 4          1 1 1  

 Beg.gespr lk gr 4    1   3 4 4 4 4 3  

 
Op alle vier de scholen zijn de onderwerpen het model voor strategisch 
handelen (9), de instructietijd (10), de organisatie van het onderwijsleerproces 
(11) en het pedagogisch functioneren (12) aan de orde geweest bij de 
leerkrachten. Aan het werken met het differentiatie-model is naar verhouding 
weinig aandacht besteed door de adviseurs.  
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Op de scholen C, E en F is de begeleiding op leerkrachtniveau wat intensiever 
geweest doordat er zowel observaties als begeleidingsgesprekken zijn gedaan 
bij de leerkrachten van de groepen 1 tot en met 4. Op school D zijn er alleen 
observaties gedaan. In de begeleidingsgesprekken werd vooral gesproken over 
de onderzoeksgegevens. De besproken ontwikkelingen en aandachtspunten uit 
de onderzoeksgegevens werden vaak gekoppeld aan de observaties van de 
adviseurs en de persoonlijke ontwikkelplannen van de leerkrachten. Op school 
D werden de onderzoeksgegevens vooral op directie- en teamniveau besproken 
en later in het project spraken de schoolleider en de intern begeleider de 
gegevens door met de leerkrachten.  
Op school E zijn er geen observaties gedaan in groep 3. Op school F zijn er 
door de adviseur weinig observaties gedaan in groep 4. De interne Flexit-
coördinator heeft haar echter wel intensief begeleid middels 
klassenconsultaties. Hier hebben we helaas geen informatie van gekregen.  
 
Op drie van de zes scholen zijn op alle drie de niveaus alle onderwerpen aan 
de orde gekomen. Dit betreft de scholen C, D en F. Bij school A zijn op 
directieniveau alle onderwerpen besproken. Op teamniveau is één onderwerp 
niet onder de aandacht gebracht. Met de leerkracht van groep 3 is aan 
voldoende onderwerpen op leerkrachtniveau gewerkt. Dit is niet het geval bij 
de leerkrachten van groep 1/2 en 4. Op school B zijn alle onderwerpen op 
directie- en leerkrachtniveau onder de aandacht gebracht, maar op teamniveau 
is één onderwerp niet besproken. Op school E zijn op directieniveau alle 
dertien onderwerpen besproken en ook bij de leerkrachten van groep 1/2 en 4 
is aandacht geweest voor alle onderwerpen. Alleen op teamniveau is één 
onderwerp niet besproken en bij de leerkracht van groep 3 hebben er geen 
observaties plaatsgevonden. 
 
Werkvormen 
In het onderstaande schema worden de te hanteren begeleidingsinterventies in 
herinnering gebracht. 
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Schema 3.2  Begeleidingsinterventies 

1. Theorie-overdracht 

2. Demonstratie van vaardigheden 

3. Oefenen van vaardigheden 

4. Discussie en reflectie 

5. Voortgangsbespreking 

6. Evaluatie 

7. Klassebezoek en feedback 

8. Confrontatie 

 
In tabel 3.7 staat voor elke eerste en tweede tranche school aangegeven welke 
begeleidingsinterventies gehanteerd zijn door de adviseurs in de vier 
projectjaren. 
 
Tabel 3.7  Begeleidingsinterventies na vier projectjaren bij de scholen uit de 

eerste en tweede tranche 

School 1 2 3 4 5 6 7 8 

A X X X X X X X X 

B X X X X X X X X 

C X 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 

 
Door de adviseurs van alle zes de scholen is een mix van interventies ingezet 
bij de begeleiding in de vier projectjaren. De begeleiding voldoet dus aan het 
vierde criterium van voldoende begeleiding.  
 
 
3.4 Implementatie van de invoeringsstrategie 
 
Invoeren van Flexit vraagt om een systematische aanpak. Scholen moeten 
leren een vernieuwing projectmatig aan te pakken. De schoolleider en de 
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interne Flexit-coördinator zijn met name verantwoordelijk voor dit deel van de 
vernieuwing Flexit. In de begeleiding wordt daarom ook aandacht besteed aan 
het ondersteunen van de implementatie van de invoeringsstrategie oftewel 
projectmatig werken. 
Bij een projectmatige aanpak maken we onderscheid in de uitwerking van het 
project in een plan en in de aansturing en bewaking van het 
implementatieproces door de schoolleiding.  
 
De uitwerking van het project 
Aan de hand van de meerjarenplanning van de school wordt per projectjaar 
een draaiboek/ activiteitenplan ontwikkeld in samenspraak met de begeleider 
en de regiegroep. In het draaiboek/ plan is het tijdspad opgenomen, 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. Aan de interne Flexit-coördinator is een vragenlijst 
voorgelegd om te weten in welke mate de scholen een plan voor het Flexit-
project hebben uitgewerkt. Het instrument bestaat uit elf uitspraken waar met 
‘ja’ of ‘nee’ op geantwoord kan worden. De betrouwbaarheid van de schaal is 
ruim voldoende (α = .96). 
De uitwerking van het project is in voldoende mate gerealiseerd wanneer een 
school een score heeft van .70 of hoger. 
 
Tabel 3. 8  Projectmatig werken: uitwerking van het project in plannen in het 

vierde projectjaar door de eerste en tweede tranche scholen 

School Uitwerking in plannen 

A 1.00 

B .82 

C 1.00 

D 1.00 

E .82 

F .91 

Gem. .93 (.08) 

 
Uit tabel 3.8 blijkt dat op alle scholen in het vierde jaar het Flexit-project in 
ruim voldoende mate hebben uitgewerkt in een meerjarenplan en een 
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activiteitenplan per projectjaar. De scholen voldoen hiermee aan dit element 
van de invoeringsstrategie. 
 
Coördinatie en bewaking van de uitvoering van het project 
Om ervoor te zorgen dat het project op koers blijft in de school is het 
noodzakelijk dat de schoolleiding zicht blijft houden op het verloop van het 
implementatieproces. Het geven sturing en het bewaken van het project 
vormen hierbij belangrijke activiteiten. Om dit mogelijk te maken moet aan 
een aantal voorwaarden zijn voldaan. Zo is het belangrijk dat er een interne 
Flexit-coördinator wordt aangesteld, die hiervoor uren krijgt en voor wie de 
taken duidelijk zijn vastgelegd. Om goed te kunnen functioneren als interne 
Flexit-coördinator is het noodzakelijk dat er duidelijkheid wordt gecreëerd 
over zijn of haar rol in het project. Aan zowel de schoolleider als de interne 
Flexit-coördinator is een schriftelijke vragenlijst voorgelegd halverwege het 
schooljaar (maart). Bij de schoolleider is nagegaan hoeveel maatregelen er in 
de school getroffen zijn door een instrument bestaande uit vier uitspraken voor 
te leggen, die met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord kunnen worden. Het criterium voor 
voldoende implementatie van de invoeringsstrategie ligt op het organiseren 
van drie van de vier maatregelen. De mate van waarin de coördinatie-taken 
voor de interne Flexit-coördinator helder zijn wordt nagegaan door middel van 
een instrument, dat bestaat uit zes uitspraken. Op de uitspraken kan eveneens 
met ‘ja’ of ‘nee’ geantwoord worden. Het criterium voor voldoende 
implementatie ligt op .70. 
Daarnaast wordt de voortgang van het project zowel door de schoolleider als 
de interne coördinator bewaakt. Bij de bewaking door de schoolleider worden 
vier soorten activiteiten onderscheiden: het begeleiden van individuele 
leerkracht (6) en het team (6) en het bijhouden van externe contacten (3). 
Daarnaast voert hij algemene activiteiten uit (8). De betrouwbaarheden van de 
vier schalen zijn voldoende, respectievelijk .72, .62, .60 en .62. 
De interne Flexit-coördinator is meer gericht op de inhoudelijke bewaking van 
het project. De mate waarin de coördinator inhoudelijke bewakingsactiviteiten 
is bevraagd met een vragenlijst bestaande uit negen uitspraken. De antwoorden 
kunnen gegeven worden naar frequentie van voorkomen op een zespuntsschaal 
(1 = nooit en 6 = heel vaak). De homogeniteit van de schaal is goed, de alpha 
is .83. Daarnaast moet de coördinator algemene activiteiten uitvoeren om de 
voortgang te volgen. Dit is nagegaan met een instrument bestaande uit zes 
uitspraken. Ook hier kan geantwoord worden met de zespuntsschaal. De schaal 
is voldoende betrouwbaar (α = .78). 
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Een andere taak van de interne Flexit-coördinator is het ondersteunen van 
leerkrachten bij de vormgeving van het project. Activiteiten in dit kader zijn: 
het schrijven en herschrijven van modulen, het formuleren van opdrachten 
voor zelfstandig werken en het verzamelen van instrumenten om de 
vorderingen van de leerlingen te observeren of te toetsen. We leggen de 
coördinator een vragenlijst voor met tien uitspraken. De 
antwoordmogelijkheden zijn ‘ja’ of ‘nee’. De homogeniteit is goed (α = .82). 
Het criterium voor voldoende implementatie van de invoeringsstrategie ligt bij 
elke schaal op .70.  
Eerst wordt ingegaan op de coördinatie en bewaking door de schoolleiders van 
de derde tranche en vervolgens wordt gekeken hoe dit gedaan wordt door de 
interne coördinatoren. De scores zijn gestandaardiseerd en kunnen liggen 
tussen 0 en 1. 
 

Tabel 3.9 Projectmatig werken: activiteiten van de schoolleider 

School 
Coördinatie 
structuur 
ingesteld 

Begeleiding van 
het team 

Begeleiding van 
ind. leer-krachten

Activiteiten 
gericht op 
externe contacten 

Activiteiten t.a.v.  
aansturen, 
bewaken en 
evalueren 

A 4.00 .70 .60 .87 .68 

B 4.00 .70 .70 .53 .68 

C 4.00 .50 .40 .40 .43 

D 4.00 .73 .70 .60 .70 

E 4.00 .53 .60 .73 .70 

F 4.00 .73 .77 .80 .73 

Gem. 4.00 (.00) .65 (.10) .63 (.13) .66 (.18) .65 (.11) 

 
Op alle scholen zijn door de schoolleider voldoende maatregelen genomen om 
het project te kunnen coördineren. Elke schoolleider heeft alle vier de 
maatregelen genomen. 
Aan het bewaken van de voortgang van de implementatie wordt in mindere 
mate aandacht besteed. De scores liggen op een aantal uitzonderingen na op of 
rond de .70. Kijken we naar de bewakingsactiviteiten per school dan zien dat 
alleen door de schoolleider van school F zijn alle vier de soorten activiteiten 
om de voortgang van het project te bewaken in voldoende mate 
geïmplementeerd. Op de overige scholen is één of zijn meerdere soorten 
activiteiten onvoldoende geïmplementeerd. Op school A betreft dit het 
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begeleiden van individuele leerkrachten. Op school B en D gaat het om de 
activiteiten gericht op de externe contachten. Op school C zijn alle 
bewakingsactiviteiten onvoldoende geïmplementeerd. De meeste activiteiten 
zijn gedelegeerd aan de interne Flexit-coördinator. Op school E zijn de 
bewakingsactiviteiten gericht op het begeleiden van het team en de individuele 
leerkrachten onvoldoende geïmplementeerd.  
 
Concluderend kunnen we stellen dat er op alle scholen een structuur is 
gerealiseerd om het project te coördineren. Aan het bewaken van de voortgang 
van de implementatie van het project wordt in mindere mate door de 
schoolleiders aandacht besteed. Het niveau van implementatie van dit element 
van de invoeringsstrategie is net voldoende. Het is echter de vraag of dit 
voldoende is voor een goed verloop van de incorporatie van het project.  
 
 

Tabel 3.10  Projectmatig werken: activiteiten van de interne Flexit-coördinator 

School Helderheid taken 
IFC’er 

Inhoudelijke 
bewakings-activiteiten

Activiteiten t.a.v. 
aansturen, bewa-ken 
en evalueren 

Ondersteuning van 
leerkrachten bij de 
vormgeving 

A 1.00 .78 .73 1.00 

B 1.00 .38 .53 .30 

C 1.00 .58 .70 .50 

D 1.00 .51 .63 1.00 

E 1.00 .42 .50 .50 

F .83 .62 .77 .30 

Gem. .97 (.06) .55 (.13) .64 (.10) .60 (.29) 

 
Voor de interne Flexit-coördinatoren van alle scholen zijn de taken in 
voldoende mate helder. Ze weten hoeveel tijd ze tot hun beschikking hebben, 
welke taken ze hebben en wat ze moeten doen als ze op problemen stuiten. 
Het uitvoeren van inhoudelijke bewakingsactiviteiten is echter nog 
onvoldoende geïmplementeerd gezien de scores op elke school. Alleen op 
school A ligt de score boven de .70. Bij de vijf andere scholen worden deze 
onvoldoende uitgevoerd. Dat geldt in wat mindere mate ook bij de activiteiten 
om het project aan te sturen, te bewaken en te evalueren. Op school A, C en F 
wordt dit in voldoende mate gedaan. Op de scholen B, D en E echter niet.  
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Het geven van ondersteuning bij de vormgeving is wordt alleen door de 
coördinatoren van school A en D volledig gedaan. Op de andere vier scholen 
is deze ondersteuning afgebouwd. In de eerste drie projectjaren hield de 
coördinator zich hier intensiever mee bezig. 
 
Ook bij de interne coördinator zien we dat de maatregelen om het project te 
coördineren volledig benut worden en dat ze ook duidelijk voor hen zijn. Het 
ondernemen van bewakingsactiviteiten en activiteiten om leerkrachten bij de 
vormgeving te ondersteunen wordt echter nog onvoldoende gedaan. 
 
 
3.5 Samenvatting en conclusies 
 
In dit hoofdstuk zijn we nagegaan in hoeverre de begeleiding voldoet aan de 
vier criteria voor voldoende begeleiding: voldoende tijd; begeleiding op alle 
niveaus; aandacht voor alle onderwerpen uit het draaiboek op elk van de 
onderscheiden niveaus; mix van begeleidingsinterventies. We kunnen nu op 
basis van de gepresenteerde gegevens over de vier criteria conclusies trekken 
of de begeleidingsstrategie in voldoende mate geïmplementeerd is om 
eventuele effecten toe te schrijven aan de begeleiding.  
 
In tabel 3.11 wordt een samenvattend overzicht gegeven van de mate waarin 
voldaan is aan de begeleidingscriteria. 
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Tabel 3.11  De mate waarin door de adviseurs op de eerste en tweede tranche 

scholen voldaan is aan de criteria voor voldoende begeleiding na 
vier jaar 

  A B C D E F 

1 Geïnvesteerde tijd + + + + + + 

2 Verschillende niveaus + + + + + + 

3 Alle onderwerpen aan bod       

 Op directie-niveau + + + + + + 

 Op team-niveau +/- +/- + + +/- + 

 Op leerkrachtniveau       

 Groep 1/2 - + + + + + 

 Groep 3 + + + + - + 

 Groep 4 - + + + + + 

4 Verschillende typen 
 begeleidingsinterventies + + + + + + 

 
Op basis van de tabel kunnen we concluderen dat de begeleiding nog op vier 
van de zes scholen voldoet aan de criteria voor voldoende implementatie van 
de begeleidingsstrategie.  
Het eerste criterium: voldoende begeleidingstijd wordt op alle scholen 
gehaald. Dit geldt ook voor het tweede criterium, aandacht voor alle drie de 
niveaus in de school (directie, team en leerkracht).  
Bij het derde criterium, alle onderwerpen aan bod, zijn we nagegaan of alle 
onderwerpen op de drie niveaus aan de orde zijn geweest. Op directieniveau 
zijn alle onderwerpen in de loop van de vier jaar onderwerp van gesprek 
geweest. Op teamniveau zijn alle onderwerpen op drie scholen (C, D en F) aan 
de orde geweest. Op de scholen A, B en E is aan één onderwerp geen aandacht 
besteed. Kijken we naar het leerkrachtniveau dan zien we dat op de scholen B, 
C, D en F alle onderwerpen op leerkrachtniveau in alle groepen aan de orde 
zijn geweest in de begeleiding (met name tijdens de klassenbezoeken). Op 
school A zijn de leerkrachten van groep 1/2 en 4 niet op alle onderwerpen op 
leerkrachtniveau begeleid. Voor school E geldt dit voor de leerkracht van 
groep 3.  
Het vierde criterium: het aanbieden van verschillende typen 
begeleidingsinterventies is door de adviseurs ook in voldoende mate 
geïmplementeerd. Op alle scholen is een mix van interventies ingezet.  
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De eindconclusie ten aanzien van de implementatie van de 
begeleidingsstrategie is dat aan de vier criteria voor voldoende begeleiding op  
alle zes de scholen is voldaan. Al is het bij de begeleiding op leerkrachtniveau 
bij de scholen A en E wel met ‘de hakken over de sloot’.  
 
Bij de invoeringsstrategie zien we dat de scholen het project in goede mate 
hebben uitgewerkt en een structuur hebben gerealiseerd om het project te 
kunnen coördineren. De inhoudelijke bewaking en aansturing van het project 
is op de scholen net voldoende. Het niveau van de implementatie van de 
bewakingsactiviteiten is wel zorgelijk voor de incorporatie van het project. 
Op grond van de resultaten ten aanzien van de implementatie van de 
begeleidings- en invoeringsstrategie worden alle zes de scholen meegenomen 
in de analyse om de eventuele effecten op leerkrachtniveau na te gaan. Deze 
resultaten worden beschreven in het volgende hoofdstuk. 
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Hoofdstuk 4 
 
 
EFFECTEN VAN BEGELEIDING OP DE IMPLEMENTATIE VAN 
FLEXIT BIJ DE EERSTE EN TWEEDE TRANCHE SCHOLEN 
 
 
4.1 Inleiding 
 
In hoofdstuk drie hebben we beschreven dat er op de zes eerste en tweede 
tranche scholen sprake is van een voldoende implementatie van de geplande 
begeleidingsaanpak en invoeringsstrategie. We kunnen daardoor nu overgaan 
tot beantwoording van de eerste onderzoeksvraag. De vraag luidt: Leidt de 
begeleidingsstrategie die de adviseurs in het Flexit-project hanteren tot 
implementatie van het project op school- en leerkrachtniveau bij de eerste en 
tweede tranche scholen?  
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 vierde 
projectjaar (maart 2003). De experimentele groep omvat nu zes scholen (19 
leerkrachten van groep 1/2, 9 leerkrachten van groep 3 en 9 leerkrachten van 
groep 4). Na het schooljaar 2003 - 2004 kan deze nog uitgebreid worden tot 
negen scholen, aangezien de derde tranche scholen dan klaar zijn met hun 
vierde projectjaar. De controlegroep bestaat uit 11 scholen (14 leerkrachten 
van groep 1/2, 10 leerkrachten van groep 3 en 10 leerkrachten van groep 4). 
De metingen vonden plaats aan de hand van observaties van een 
voorbereidend, technisch of begrijpend leesles en schriftelijke vragenlijsten. 
Daarnaast zijn er interviews gehouden. De metingen zijn verricht in de 
groepen 1 tot en met 4 en bij de schoolleider en de interne Flexit-coördinator. 
Er zijn in totaal acht effectmaten in het onderzoek opgenomen die betrekking 
hebben op het adaptief onderwijsgedrag van de leerkracht. In dit hoofdstuk 
presenteren we de resultaten op deze effectvariabelen. Ook worden de 
gebruikte instrumenten beschreven en tevens wordt verslag gedaan van de 
psychometrische kwaliteit van de instrumenten. Van elke groep worden de 
resultaten op onderzoeksvraag één gepresenteerd en worden conclusies 
getrokken over de effecten van de begeleidings- en invoeringsaanpak in het 
Flexit-project op het adaptief onderwijsgedrag van de leerkrachten (paragraaf 
4.3). 
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Eerst gaan we nog in op mate van implementatie van Flexit als model voor 
omgaan met verschillen op schoolniveau. De resultaten hiervan worden 
beschreven in paragraaf 4.2.  
Het hoofdstuk wordt met paragraaf 4.4 afgesloten met een samenvattende 
conclusie. 
 
4.2 Implementatie van Flexit als model voor omgaan met verschillen op 

schoolniveau 
 
In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de wijze waarop de 
eerste en tweede tranche scholen de drie kernelementen van Flexit hebben 
vormgegeven. De drie kernelementen zijn: 
het werken met een differentiatie-model om de instructie voor zwakke 
leerlingen te intensiveren; 
het plannen en ordenen van de leerstof in kleinere eenheden en het daarnaast 
verzamelen van materialen om het zelfstandig werken goed te kunnen 
organiseren; 
werken met een toetskalender die geïntegreerd is in de planning en ordening 
van de leerstof om leerproblemen bij de leerlingen vroegtijdig te signaleren en 
vervolgens te kunnen interveniëren om de leerproblemen aan te pakken. 
In de volgende paragrafen zal elk kernelement kort worden ingeleid, waarnaar 
in beeld wordt gebracht hoe de scholen elk kernelement hebben vormgegeven. 
Voor een uitgebreidere beschrijving van de kernelementen verwijzen we naar 
Houtveen, Mijs, Peeters & Vlamings (2002). 
 
 
4.2.1 Werken met een differentiatie-model 
 
Om leesproblemen bij leerlingen te voorkomen wordt in het Flexit-project 
gewerkt vanuit een preventieve aanpak. Voor de leerlingen die dat nodig 
hebben wordt de instructietijd uitgebreid, zodat het leesproces versneld kan 
worden. Om dit te realiseren is het noodzakelijk om te differentiëren in leer- 
en instructietijd. In de tijd dat extra instructie gegeven wordt aan bepaalde 
leerlingen, werken de overige leerlingen zelfstandig. Om de benodigde 
differentiatie te organiseren wordt door scholen in het project gewerkt met 
verschillende differentiatie-modellen die passen bij manier van werken van de 
scholen. Het differentiatie-model vormt de basis voor het omgaan met 
verschillen in de groep. In Houtveen, e.a. (2002) wordt een aantal voorbeelden 
beschreven van op Flexit-scholen gebruikte modellen. In tabel 4.1 wordt een 
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overzicht gegeven van de modellen die door de eerste en tweede tranche 
scholen gebruikt worden.  
 
 

Tabel 4.1  Werken met een differentiatie-model 

School A B C D E F 

Groep       

Groep 
1/2 

Grote groep 
–  

kleine groep 

Grote groep 
–  

kleine groep 
nog niet 
structureel 

Grote groep 
–  

kleine groep 

Grote groep 
–  

kleine groep 

Grote groep 
–  

kleine groep 

Grote groep 
–  

kleine groep 

Groep 
3 

In twee/ drie 
groepen bij 
tech. lezen 

Kopgroep – 
volggroep 

Grote groep 
–  

kleine groep 

Kopgroep – 
volggroep 

Klassikale 
groepsinstru
ctie, daarna 
½ uur extra 
instructie / 
oefening 
voor zwakke 
leerlingen 

Grote groep 
–  

kleine groep 
(1 of 2 
leerlingen) 

Groep 
4 

In twee / 
drie groepen 
bij technisch 
lezen 

Grote groep 
–  

kleine groep 
nog niet 
structureel 

Grote groep 
–  

kleine groep 

Kopgroep – 
volggroep 

Grote groep 
–  

kleine groep 

Grote groep 
–  

kleine groep 
nog niet 
structureel 

 

Op alle scholen worden in de groepen 1/2 gewerkt met het grote groep – kleine 
groep model. Alleen op school B wordt dit model nog niet structureel in de 
lessen voorbereidend lezen ingezet. 
Door de leerkrachten van groep 3 wordt op twee scholen (B en D) gewerkt met 
het kopgroep – volggroep model wat op de ontwikkelschool ontwikkeld is. Op 
school A wordt gewerkt met een vergelijkbaar model, maar dan met twee of 
drie groepen. Op de scholen C en F maken de leerkrachten van groep 3 
gebruik van het grote groep – kleine groep model. Op school E geeft de 
leerkracht van groep 3 klassikale leeslessen. Na afloop van de les heeft hij elke 
dag een half uur gepland om extra instructie te geven aan een groepje of met 
een aantal leerlingen extra te oefenen. De overige leerlingen werken dan 
zelfstandig.  
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In de groepen 4 worden door de leerkrachten van vier scholen gewerkt met het 
grote groep – kleine groep model (scholen B, C, E en F). Op de scholen B en F 
is dit echter nog niet structureel. Op school D wordt gewerkt met het kopgroep 
– volggroep model en op school A wordt in twee of drie niveau-groepen 
gewerkt bij lezen en spelling. 
 
We kunnen concluderen dat op alle scholen bewust gekozen is voor een 
differentiatie-model in elke groep. Door bijna alle leerkrachten wordt er 
structureel mee gewerkt. Alleen bij de leerkrachten van groep 1/2 en 4 van 
school B en de leerkrachten van groep 4 van school F is dit nog niet het geval. 
De implementatie van het kernelement, het werken met een differentiatie-
model, is op alle scholen op te vatten als een effect van de begeleiding. Het is 
een voorlopige conclusie, aangezien we nog niet weten op welke manier de 
controle-scholen werken met een differentiatie-model. 
 
 
4.2.2 Plannen en ordenen van de leerstof 
 
Een planning maakt het mogelijk om alle basisstof voor een groep vast te 
leggen. Er zijn gezamenlijk keuzes gemaakt ten aanzien van de noodzakelijke 
onderdelen die eraan bijdragen dat de tussen- en einddoelen bereikt kunnen 
worden. Ook wordt de samenhang zichtbaar tussen de verschillende materialen 
en methoden die ingezet worden binnen een vakgebied, zowel voor de 
kerninstructie als voor de materialen die bij het zelfstandig werken worden 
ingezet. Tevens zijn de toetskalender en de groepsbesprekingen geïntegreerd. 
Een vooraf gemaakte planning kan gemakkelijk geëvalueerd en bijgesteld 
worden. In tabel 4.2 wordt een overzicht gepresenteerd van de stand van zaken 
ten aanzien van de modulering op de eerste en tweede tranche scholen. 
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Tabel 4.2  Plannen en ordenen van de leerstof 

School A B C D E F 

Groep       

Groep 
1/2 

Modulering 
in gebruik en 
bijgesteld 

Modulering 
in 
ontwikkeling 

Tweejarige 
cyclus van 
thema’s. 
Horeb wordt 
gebruikt om 
te signaleren 

Modulering 
in gebruik en 
bijgesteld 

Modulering 
in gebruik en 
bijgesteld 

Modulering 
in gebruik, 
maar steeds 
in 
ontwikkeling 

Groep 3 
Modulering 
in gebruik en 
bijgesteld 

Planning 
volgens 
methode 

Maandelijks 
groepsbespre
king 

Jaar- en 
dagplanning 
van de 
methode  

Signaleren 
met lvs en 
lln 
besprekingen 

Modulering 
in gebruik en 
bijgesteld 

Planning 
volgens 
methode 

Afstemming 
via 
methodege-
bonden en 
lvs/protocol 

Planning 
volgens 
methode 

Afstemming 
via 
methodegebo
nden en lvs 
en groepsbe-
sprekingen 

Groep 4 
Modulering 
in gebruik en 
bijgesteld 

Planning  
methode 

Maandelijks 
groepsbe-
spreking 

Jaar- en 
dagplanning 
van de 
methode  

Signaleren 
met lvs en 
llnbe-
sprekingen 

Modulering 
in gebruik en 
bijgesteld 

Planning 
volgens 
methode 

Afstemming 
via 
methodegebo
nden en 
lvs/protocol 

Planning 
volgens 
methode 

Afstemming 
via 
methodegebo
nden en lvs 
en groepsbe-
sprekingen 

 
Op de scholen A en D wordt de modulering in alle groepen gebruikt en deze 
wordt ook steeds bijgesteld.  Op de scholen B, C, E en F wordt de planning 
gehanteerd die in de methode wordt aangegeven. De scholen hebben wel 
momenten ingebouwd om de vorderingen aan de hand van methode-
afhankelijke en -onafhankelijke toetsen te volgen en aanpassingen in de 
planning te maken.  
Op de scholen B en F is de modulering in de groepen 1/2 in ontwikkeling. De 
leerkrachten oriënteren zich op een nieuw programma, om hier vervolgens een 
planning voor te maken.  
 
Samenvattend kunnen we stellen dat in bijna alle groepen van de zes scholen 
in voldoende mate wordt gewerkt met een planning en ordening van de 
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leerstof. Alleen in de groepen 1/2 van de scholen B en F is de modulering nog 
in ontwikkeling. De implementatie van de modulering kan opgevat als een 
effect van de begeleidings- en invoeringsstrategie. Dit is echter nog een 
voorlopige conclusie, aangezien we nog niet weten in welke mate de 
controlescholen de leerstof gepland en geordend hebben. 
 
 
4.2.3 Werken met een toetskalender 
 
De toetskalender wordt geïntegreerd in de planning en ordening van de 
leerstof. Het is een hulpmiddel om de vorderingen van de leerlingen 
nauwgezet te volgen, zodat problemen vroegtijdig gesignaleerd worden. Op 
grond van de resultaten kan dan geïntervenieerd worden om leesproblemen bij 
leerlingen te verhelpen of verdere achterstand te voorkomen. Voor het project 
is een toetskalender ontwikkeld met daarop toetsen voor voorbereidend, 
technisch en begrijpend lezen. Tabel 4.3 geeft een overzicht van de toetsen die 
op elke school worden afgenomen.  
 
Tabel 4.3  Werken met een toetskalender 

Maand Toets Groep School 

   A B C D E F 

Juni / Sept. Begrippentoets 
2 

3 
X X n.a. X n.a. X 

DMT (B4) 4 X X X X X X 
Okt. 

AVI 4 n.a.² X X X X X 

Nov. Woordenschat (M4) 4 X n.a. n.a. X n.a. n.a. 

DMT (B3) 3 X X X X X X 

Woordenschat (M3) 3 X n.a. n.a. X n.a. n.a. Dec. 

Luisteren (M4) 4 X n.a. X n.a. n.a. n.a. 

Taal voor Kleuters (M1) 1 X X X X n.a. n.a. 

Taal voor Kleuters (M2) 2 X X X X n.a. X Jan. 

Luisteren (M3) 3 X n.a. X n.a. n.a. n.a. 

Febr. Lezen met Begrip (SBR) (M4) 4 X X X X X X 
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AVI 3 n.a.² n.a. n.a. X X X 

AVI 4 n.a.² X X X X X 

DMT (M3) 3 X X X X X X 
Maart 

DMT (M4) 4 X X X X X X 

Woordenschat (E3) 3 X X n.a. X n.a. n.a. 
April 

Woordenschat (E4) 4 X X n.a. X X n.a. 

Luisteren (M3) 3 X n.a. X n.a. n.a. n.a. 

Luisteren (M4) 4 X n.a. X n.a. n.a. n.a. 

DMT (E3) 3 X X X X X X 

DMT (E4) 4 X X X X X X 

Lezen met begrip  (SBR) (E3) 3 X X X X X X 

Begrijpend Lezen (E4) 4 n.a. n.a. X X X n.a. 

AVI 3 n.a.² X X X X X 

AVI 4 n.a.² X X X X X 

Taal voor Kleuters (E1) 1 X X n.a.¹ X n.a. n.a. 

Mei / juni 

Taal voor Kleuters (E2) 2 X X n.a.¹ X n.a. n.a.¹ 

N.B. X= de toets wordt afgenomen, n.a. = de toets wordt niet afgenomen. 

¹ De toetsen Taal voor Kleuters worden aan het einde van het schooljaar niet bij alle leerlingen 
afgenomen. De toets wordt alleen afgenomen bij de leerlingen die in januari een score op D- of 
E-niveau hadden. 

² School A neemt geen AVI-toetsen af. Ze nemen in plaats hiervan de toetsen van de Leeslijn af. 
In groep 3 nemen ze deze toets vijf keer per jaar af. In groep 4 drie keer per jaar. 

 
Taal voor Kleuters wordt op vier scholen op minimaal één moment per 
schooljaar afgenomen in groep 1. In groep 2 gebeurt dit op vijf scholen. Drie 
scholen nemen de toetsen zowel in januari als juni af. Twee scholen nemen de 
toets alleen in januari af. Bij een D- of E- leerling wordt de toets vervolgens in 
juni nogmaals afgenomen. School C doet dit zowel in groep 1 als 2. School F 
doet dit alleen in groep 2. Alleen op school E wordt de toets niet afgenomen in 
de groepen 1/2. Op school F wordt de toets niet afgenomen in groep 1. Deze 
twee scholen gebruiken alleen observatiegegevens om de vorderingen van de 
leerlingen te volgen.  

 47 



In de groepen 3 en 4 wordt de DMT en de AVI-toets op de vastgestelde 
momenten afgenomen. De scholen hebben zo voldoende gegevens om de 
technisch leesvorderingen van de leerlingen te volgen.  
Daarnaast nemen wordt ook op de vastgestelde momenten een toets voor 
begrijpend lezen afgenomen door alle scholen. 
Het afnemen van de toetsen woordenschat en luisteren is nog geen 
gemeengoed op alle scholen. 
 
Uit de bovenstaande gegevens kunnen we opmaken dat op de zes eerste en 
tweede tranche scholen de basistoetsen voor voorbereidend, technisch en 
begrijpend leesonderwijs worden afgenomen. Alleen op school E worden geen 
toetsen afgenomen in de groepen 1/2 en op school F niet in groep 1. Deze 
scholen maken alleen gebruik van observatiegegevens om de vorderingen van 
de leerlingen te volgen. De implementatie van de toetskalender op de eerste en 
tweede tranche scholen is toe te schrijven aan de begeleidings- en 
invoeringsstrategie die de adviseurs gehanteerd hebben. Op de controle-
scholen gaan we er vanuit dat ook zij met een toetskalender werken. Dit is 
echter onvermijdelijk gezien de ontwikkelingen die door het WSNS-beleid en 
het protocol Leesproblemen en Dyslexie (Wenting & Verhoeven, 2001) in 
gang zijn gezet. 
 
 
4.3 Effecten op adaptief onderwijsgedrag  
 
In deze paragraaf presenteren we de resultaten op de eerste onderzoeksvraag of 
de in het Flexit-project gehanteerde begeleidings- en invoeringsstrategie leidt 
tot implementatie van adaptief onderwijs bij voorbereidend, technisch en 
begrijpend lezen door de leerkrachten van de groepen 1 tot en met 4? 
Voordat we op de resultaten ingaan, beschrijven we eerst de gebruikte 
instrumenten en de psychometrische kwaliteit hiervan (paragraaf 4.3.1). 
 
 
4.3.1 Gebruikte instrumenten 
 
Effect variabelen: adaptief onderwijs 
We hebben in het eerste experiment te maken met acht effectvariabelen, die 
tezamen adaptief onderwijs uitmaken: 
a. Pedagogische vaardigheden: 

 Bevorderen van zelfvertrouwen en competentie; 
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 Bevorderen zelfstandige leerhouding; 
 Exploratieve leeromgeving. 

b. Diagnostische vaardigheden: 
 Planmatig werken. 

c. Instructie vaardigheden: 
 Didactische vaardigheden: werken volgens het IGDI-model; 
 Instructie- en leertijd. 

d. Organisatorische vaardigheden: 
 Organisatie van de instructie; 
 Planning van de leerstof. 

 
Hieronder worden deze variabelen kort toegelicht en wordt beschreven hoe 
deze effectvariabelen geoperationaliseerd zijn. 
 
a. Pedagogische vaardigheden 
 
Bevorderen zelfvertrouwen en competentie en bevorderen van een zelfstandige 
leerhouding 
Een uitgangspunt van adaptief onderwijs is dat elke leerling, ook de zwakste, 
positieve leerervaringen kan opdoen. Dit uitgangspunt stoelt op de aanname, 
dat succes in schools leren leidt tot de ontwikkeling van een gevoel van 
competentie bij leerlingen en dat dit gevoel van competentie resulteert in de 
ontwikkeling van zelfvertrouwen en self efficacy (Wang, 1982; Bloom, 1976; 
1981; vgl. Houtveen & Booij, 1994). Bovendien weten we uit de literatuur, dat 
met name zwakke leerlingen niet in staat zijn zelf hun vorderingen te bewaken 
en het eigen leerproces te sturen. Succeservaringen worden door de leerlingen 
daardoor veelal extern geattribueerd. Bij deze leerlingen is het gevoel van self 
efficacy en personal control dan ook slecht ontwikkeld. Dit kan vervolgens 
leiden tot aandachts- en werkhoudingsproblemen en op hun beurt leiden die tot 
slechte prestaties (weinig successen) etc. In het kader van adaptief onderwijs 
zou de leerkracht de vicieuze cirkel kunnen doorbreken door bij de leerlingen 
een zelfstandige leerhouding aan te leren, hun zelfvertrouwen te geven en bij 
deze leerlingen gevoelens van competentie te creëren (Ames & Ames, 1989). 
Voor beide aspecten zijn instrumenten geconstrueerd. 
In welke mate een leerkracht tijdens een les het zelfvertrouwen en de 
competentiegevoelens van leerlingen bevordert, kan beoordeeld worden met 
de observatie-schaal 'Bevorderen van zelfvertrouwen en 
competentiegevoelens' (Houtveen & Booij, 1994). Het is een event-sampling 
instrument dat na afloop van de les door de observator wordt gescoord (9 
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items, 5 antwoordmogelijkheden). Ook hier zijn de antwoordmogelijkheden 
voor de observator in een handleiding uitgeschreven. De homogeniteit van de 
schaal is ruim voldoende: bij de voormeting was de alpha .75 en bij de 
nameting .86. 
De schaal ‘de mate waarin de leerkracht een zelfstandige leerhouding bij de 
leerlingen bevordert’ bestaat uit 15 uitspraken, die beantwoord kunnen worden 
naar frequentie van voorkomen van de in de uitspraak aangeduide activiteit 
(1 = nooit; 6 = heel vaak). De schaal is opgenomen in de schriftelijke 
vragenlijst. Uit het onderzoek naar de betrouwbaarheid bleek dat deze ruim 
voldoende was. Zowel bij de voor- als de nameting was de alpha .86. 
 
Exploratieve leeromgeving 
In een aantal studies wordt gewezen op de nauwe samenhang tussen 
leerlingprestaties en zelf-management van leerlingen (zie bv. Brown, 1978; 
Phares, 1968). Leerlingen die in hoge mate zelf-management gedrag vertonen 
blijken beter in staat gebruik te maken van eerder geleerde concepten en 
principes bij het oplossen van problemen. Deze resultaten suggereren dat een 
effectieve manier om leerlingen te helpen succes te hebben bij het leren op 
school, het creëren van een omgeving is die mogelijkheden biedt het eigen 
leergedrag te managen. De ontwikkeling van academische vaardigheden bij 
leerlingen wordt gezien als een manier om het gevoel van controle over het 
eigen leren te vergroten. Bovendien wordt het leerkrachten mogelijk gemaakt 
meer tijd te besteden aan instructie, wanneer de leerlingen effectieve 
klassenmanagers zijn (Smith, 1976; Kounin, 1970; vgl. Houtveen & Booij, 
1994). 
Dit vraagt met andere woorden om een exploratieve leeromgeving. De mate 
waarin de leerkracht een exploratieve leeromgeving voor de leerlingen 
realiseert brengen we in kaart met een observatieschaal (Houtveen & Booij, 
1994). Bij een exploratieve leeromgeving gaat het erom, dat de leerkracht het 
lokaal zodanig inricht dat leerlingen een deel van de activiteiten zelf kunnen 
managen. Het instrument bestaat uit 14 uitspraken die de observator na afloop 
van een les scoort op een 5-puntsschaal. De score 1 op de 5-puntsschaal is de 
meest negatieve en de 5 de meest positieve score. De antwoordmogelijkheden 
zijn voor de observator uitgeschreven in een handleiding. Bij de voormeting 
was de betrouwbaarheid net voldoende (α = .69), bij de nameting was de alpha 
goed, namelijk .90. 
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b. Diagnostische vaardigheden 

 
Planmatig werken 
Het tweede element van adaptief onderwijs betreft het planmatig werken om 
uitval van leerlingen te voorkomen. Planmatig werken houdt in, dat 
leerkrachten problemen bij leerlingen vroegtijdig signaleren en in geval van 
problemen hierop adequaat reageren. Als uitgangspunt hiervoor wordt het 
model voor planmatig werken van Kool & Van der Leij (1985) gehanteerd. Zij 
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 de eventuele problemen (risicoleerlingen selecteren) en het voorbereiden 
van de oplossingen ervan (risicoleerlingen en het eigen gegeven onderwijs 
nader diagnosticeren). In de vierde en vijfde fase worden de gekozen 
oplossingen toegepast (het opstellen en uitvoeren van groeps- en 
handelingsplannen) en worden de resultaten van de uitgevoerde interventies 
geëvalueerd. 
De mate waarin de leerkrachten planmatig werken, brengen we in kaart met 
behulp van een instrument dat schriftelijk bij de leerkrachten wordt 
afgenomen. Voor elk van de fasen uit het model voor planmatig werken is een 
schaal geconstrueerd. Tevens is een schaal geconstrueerd om zicht te krijgen 
op de mate waarop de leerkrachten doelen stellen en op de mate waarin de 
zorg voor de risicoleerlingen een teamaangelegenheid is. Het instrument 
bestaat uit zes Likertschalen, namelijk: 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 groepsplan; de mate waarin de uit te voeren activiteiten worden vastgelegd 
in een individueel handelingsplan; en de mate waarin planmatig werken een 
teamaangelegenheid is (Houtveen, Booij & De Jong, 1995). In de vragen zijn 
voorzieningen opgenomen om sociaal wenselijke beantwoording van vragen te 
voorkomen door het opnemen van open vragen die achteraf door de 
onderzoekers worden gecategoriseerd. Tevens is gekozen voor 
antwoordmogelijkheden waarin het cyclisch karakter van planmatig werken 
het best tot uitdrukking komt (hoe vaak een bepaalde activiteit wordt 
uitgevoerd of voor welke periode een bepaalde activiteit geldt). De vragenlijst 
wordt door de leerkrachten van groep 1 en 2 ingevuld voor voorbereidend 
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leesactiviteiten en door de leerkrachten van de groepen 3 en 4 voor technisch- 
en begrijpend lezen. 
 

Tabel 4.4  Betrouwbaarheid van de schaal voor planmatig werken 
(Cronbach’s alpha) 

 Groep 1/2 Groep 3 en 4 

 Voorbereidend lezen Technisch lezen Begrijpend lezen 

 vm nm vm nm vm nm 

Doelen stellen .81 .74 .79 .81 .72 .79 

Signaleren .90 .67 .93 .86 .99 .97 

Reflecteren op gegeven 
onderwijs .90 .89 .88 .89 .96 .95 

Werken met een groepsplan .87 .91 .90 .96 .93 .95 

Werken met een 
handelingsplan .98 .99 .97 .96 .96 .97 

Planmatig werken in het team .93 .93 .87 .92 .94 .92 

N.B.: vm = voormeting (oktober 1999), nm = nameting (maart 2003) 
 
In het onderhavig onderzoek is de homogeniteit van de verschillende schalen 
opnieuw onderzocht.  
De Cronbach’s alpha is op bijna alle schalen hoger dan .70. Alleen bij het 
signaleren bij voorbereidend lezen was de alpha .67 bij de nameting. Bij de 
voormeting voldeed deze schaal wel weer aan het criterium van .70 of hoger, 
namelijk .90. We beschouwen de tegenvallende homogeniteit bij de nameting 
dan ook als een incident.  
 
 
c. Didactische vaardigheden 
 
Werken volgens het Interactief Gedifferentieerd Directe Instructiemodel 
(IGDI) bij voorbereidend, technisch en begrijpend lezen 
De mate waarin de leerkrachten bij lezen kwalitatief goede instructie geeft, 
wordt in kaart gebracht met een observatie instrument. In dit instrument is een 
moderne, aangepaste versie van het Directe Instructiemodel 
geoperationaliseerd. Het Directe Instructiemodel is een instructiemodel 
waarvan uit de onderzoeksliteratuur bekend is dat het met name bij jonge en 
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zwakke en/of allochtone leerlingen verreweg de beste leerresultaten te zien 
geeft (Kozloff, 1999). Dit komt met name doordat de leerkracht in dit model 
(aanvankelijk) een belangrijk aandeel heeft in het structureren en ordenen van 
de leerstof. Dit zijn vaardigheden waar jonge en zwakke leerlingen veelal 
grote moeite mee hebben. Het model bestaat uit zes clusters van vaardigheden, 
ook wel fasen genoemd: 
1. Dagelijkse terugblik; 
2. Presentatie; 
3. Begeleide (in)oefening; 
4. Individuele/zelfstandige verwerking; 
5. Periodieke terugblik; 
6. Terugkoppeling. 
Essentieel voor het Directe Instructiemodel zijn niet de onderscheiden fasen, 
maar is de interactieve invulling ervan. Het is van belang, dat de volgende 
interactieve principes bij het werken met het Directe Instructiemodel worden 
toegepast: 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 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 leerling worden 
aangesloten; het lesgeven is procesgericht, waarbij de kwaliteit van het 
lesgeven en leren even belangrijk zijn als de doelen die bereikt moeten 
worden; er moet zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de intrinsieke 
motivatie van de leerlingen; de leerkracht probeert het falen van de leerlingen 
te voorkomen door het scheppen van een goede leeromgeving. De eerste 
aanpassing op het model is met andere woorden de nadruk op interactie tussen 
leerkracht en leerlingen en tussen de leerlingen onderling. 
 
De effectiviteit van het Directe Instructiemodel wordt naast de interactieve 
mogelijkheden mede bepaald door de mogelijkheid om gedifferentieerde 
instructie te geven. Lesgeven met behulp van het directe instructiemodel is 
daarom een belangrijke conditie voor het omgaan met verschillen tussen 
leerlingen. 
Daarnaast is het voor de effectiviteit van het directe instructiemodel wenselijk 
dat bepaalde kennis en vaardigheden, zoals letterkennis stap voor stap 
onderwezen worden. Tevens dient elke stap in het leerproces tot beheersing te 
leiden en dienen fouten van leerlingen op een goede manier gecorrigeerd te 
worden. Bovendien dienen strategieën expliciet uitgelegd te worden. Tenslotte 
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wordt binnen de moderne aangepaste versie van het directe instructiemodel 
gepleit voor het laten verschuiven van leerkracht gestuurde activiteiten naar 
zelfstandig werken in de loop van het onderwijsleerproces (Veenman e.a., 
1993). 
 
Op basis van deze inzichten is een observatie-instrument ontwikkeld. In de 
instrumenten 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 voor de groepen 
1/2, 3 en 4 uit respectievelijk 17, 19 en 20 uitspraken die de observator na 
afloop van een (voorbereidend) 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. In de 
handleiding bij het instrument zijn aanwijzingen gegeven voor het toekennen 
van de scores. De homogeniteit, uitgedrukt in de Cronbach’s alpha, is redelijk. 
Bij het instrument bij groep 1/2 is de alpha bij de voormeting .69 en bij de 
nameting .83. Bij groep 3 is de alpha bij de voormeting .75 en bij de nameting 
.88 en bij groep 4 zijn de alpha’s respectievelijk .82 en .87.  
 
Instructie- en leertijd 
De tijd die de leerkracht besteedt aan instructie en de tijd dat leerlingen 
daadwerkelijk taakgericht zijn, brengen we in kaart door in de groepen 1 tot en 
met 4 een volledige leesles te observeren met een time-sampling instrument. 
Dit instrument geeft een schatting van de tijd die door de leerkracht aan 
verschillende activiteiten wordt besteed: didactische activiteiten (zoals 
structuur aanbrengen, voorkennis ophalen, instructie geven, oefenopdrachten 
geven, vragen stellen, reageren inhoudelijk, luisteren, of samenwerkend leren 
bevorderen), pedagogische activiteiten (zoals leerprocesgericht begeleiden en 
gedragsregulerend optreden) en organisatorische activiteiten (zoals 
management en niet lesgericht zijn). Tevens geeft het instrument inzicht in 
waar de leerkracht zich op richt (instructiegroep als geheel, subgroepje binnen 
de instructiegroep, individuele leerlingen binnen de instructiegroep, andere 
leerlingen buiten de instructiegroep, dan wel dat de leerkracht geen contact 
met een leerling heeft). 
Tenslotte geeft het instrument een schatting van de tijd dat de leerlingen 
taakgericht zijn. 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 
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geobserveerd, waarna het gedrag dat gedurende deze tijdseenheid het meest 
dominant is, wordt gecodeerd (7 seconden observeren en 13 seconden 
coderen). Daarbij wordt steeds het gedrag van de leerkracht geobserveerd en 
op elk observatiemoment een andere leerling. 
 
 
d. Organisatorische vaardigheden 
 
Organisatie van de instructie 
Naast de feitelijke tijdsbesteding brengen we tevens in kaart in hoeverre de les 
zodanig is georganiseerd, dat de les soepel verloopt, zonder verstoringen en 
tijdverlies doordat materialen niet klaarliggen. Dit brengen we eveneens in 
kaart door middel van observaties. Dit instrument bestaat uit vijf uitspraken, 
die door de observatoren worden ingevuld na afloop van de les. Score 1 is de 
meest negatieve beoordeling en score 5 de meest positieve (Veenman e.a., 
1993). Er is een handleiding voor de observator beschikbaar waarin de 
antwoordmogelijkheden zijn uitgeschreven. Het instrument was bij de 
voormeting niet betrouwbaar, gezien de alpha van .26. Bij de nameting was de 
alpha ruim voldoende, namelijk .83. De alpha op de voormeting beschouwen 
we als een incident, omdat de alpha ook bij eerdere onderzoekingen steeds 
ruim voldoende was (Houtveen, Mijs, Vernooy, van de Grift en Koekebacker, 
2003). 
 
Planning van de leerstof 
Specifiek voor de vormgeving van adaptief onderwijs in het Flexit-model is 
het aanbrengen van een leerlijn in al het materiaal dat binnen de school wordt 
aangeboden en het maken van een strakke planning van de leerstof en de 
activiteiten. Hiermee wil men twee zaken bereiken. Op de eerste plaats wordt 
door afstemming van de verschillende ‘bronnen’ waaruit het onderwijs put, 
voorkomen, dat het onderwijsaanbod voor de kinderen verwarrend is. Door de 
strakke planning wil men inbouwen dat alle leerlingen ook daadwerkelijk alle 
(leer)stof die noodzakelijk is om bepaalde vaardigheden te leren beheersen ook 
daadwerkelijk aangeboden hebben gekregen. Om zicht te krijgen op de mate 
waarin dit gebeurt is een schaal geconstrueerd, bestaande uit 8 uitspraken. De 
uitspraken kunnen beantwoord worden naar de mate waarin de uitspraak 
volgens de leerkracht op de school van toepassing is. De schaal is opgenomen 
in de schriftelijke vragenlijst. Bij de leerkrachten van groep 1/2 is gevraagd 
naar de planning bij voorbereidend lezen. De homogeniteit van de schaal is 
ruim voldoende bij zowel voor- als nameting, namelijk .83 en .89. Bij de 
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leerkrachten van groep 3 en 4 is naar de planning bij zowel technisch als 
begrijpend lezen gevraag. Ook is hier de homogeniteit van de schalen ruim 
voldoende. Bij technisch lezen waren de alpha’s bij de voor- en nameting .85 
en .78, bij begrijpend lezen respectievelijk .88 en .84. 
 
In de hierop volgende paragrafen gaan we in op de resultaten van 
onderzoeksvraag één, waarin we nagaan of de gehanteerde de begeleidings- en 
invoeringsstrategie bij Flexit leidt tot de implementatie van adaptief onderwijs 
bij de leerkrachten van groep 1 tot en met 4. In paragraaf 4.3.2 worden de 
effecten bij groep 1/2 besproken, in paragraaf 4.3.3 en 4.3.4 de effecten bij 
respectievelijk groep 3 en 4. 
 
 
4.3.2 Effecten op adaptief onderwijsgedrag bij de leerkrachten van 

groep 1/2 
 
In deze paragraaf beschrijven we welke effecten de begeleidings- en 
invoeringsstrategie van Flexit heeft op het adaptief onderwijsgedrag van de 
leerkrachten van groep 1/2 op de eerste en tweede tranche scholen. Aangezien 
de Flexit-scholen in de afgelopen vier jaar begeleiding hebben gekregen bij de 
implementatie van adaptief onderwijs, verwachten we dat de implementatie 
van adaptief onderwijs op de Flexit-scholen hoger is dan op de controle-
scholen. Omdat het werken aan adaptief onderwijs in heel Nederland in de 
belangstelling staat, is het niet helemaal zuiver om de groei van adaptief 
onderwijs op de Flexit-scholen toe te schrijven aan het project. Ook controle-
scholen hebben gewerkt of kunnen gewerkt hebben aan het realiseren van 
adaptief onderwijs. 
We verwachten dat de groei bij de acht elementen van adaptief onderwijs die 
de Flexit-scholen doorgemaakt hebben groter is dan de groei bij de controle-
scholen. Hieronder worden eerst de resultaten in groep 1/2 gepresenteerd, 
daarna de resultaten in groep 3 en 4. In de tabellen worden van elke groep de 
scores op de voor- en nameting gegeven. De scores zijn gestandaardiseerd en 
liggen tussen 0 en 1. Alleen bij het werken met een subgroep wordt het 
percentage tijd van een les gepresenteerd die besteed wordt aan het werken 
met een klein groepje leerlingen. Met de t-toets kunnen we berekenen of de 
groei die de Flexit-scholen hebben doorgemaakt significant groter is dan de 
groei bij de controle-scholen. 
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Tabel 4.5 Vergelijking tussen groeiscores bij de effectvariabelen tussen de 
experimentele en controle groep in groep 1/2 

 Voormeting  Nameting  T-test 

 Exp. groep Con. groep Exp. groep Con. groep  

 Gem. (SD) Gem. (SD) Gem. (SD) Gem. (SD)  

Pedagogische 
activiteiten 

     

Bevorderen van 
zelfvertrouwen en 
competentiegevoelens 

.71 (.12) .76 (.11) .94 (.08) .83 (.14) 4.00** 

Bevorderen van een 
zelfstandige leerhouding .37 (.13) .35 (.23) .58 (.08) .44 (.18) 2.13* 

Exploratieve 
leeromgeving .72 (.10) .74 (.12) .92 (.11) .66 (.18) 6.20** 

Planmatig werken      

Doelen stellen .23 (.35) .33 (.31) .71 (.31) .51 (.34) 2.58* 

Signaleren .28 (.25) .35 (.27) .55 (.16) .46 (.13) 2.21* 

Reflecteren .24 (.27) .38 (.30) .70 (.25) .49 (.24) 3.76** 

Werken met een 
groepsplan .15 (.16) .29 (.42) .63 (.30) .53 (.48) 2.00* 

Werken met een 
handelingsplan .28 (.43) .50 (.49) .63 (.50) .84 (.36) .06 

Planmatig werken in 
team .53 (.33) .41 (.20) .77 (.25) .55 (.26) 1.07 

Instructie-activiteiten      

Werken met het IGDI-
model (zonder 
leesinhoudelijke items) 

.41 (.12) .42 (.10) .66 (.11) .50 (.14) 4.02** 

Werken in een subgroep 5.51 (10.48) 1.24 (4.81) 35.74 (25.33) 2.42 (5.16) 5.88** 

Organisatie-activiteiten      

Organisatie van de 
instructie .69 (.13) .78 (.09) .94 (.11) .86 (.16) 4.06** 

Planning van de leerstof .25 (.18) .29 (.20) .60 (.24) .35 (.20) 4.00** 

** = significant op 1 %-niveau 
* = significant op 5 %-niveau  
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Pedagogische activiteiten 
Wat betreft de pedagogische activiteiten blijkt uit de tabel dat de startsituatie 
ten aanzien van het bevorderen van zelfvertrouwen en competentiegevoelens 
van de experimentele en controle leerkrachten vrijwel gelijk is. De 
experimentele groep maakt een flinke groei door. Bij de controlegroep zien we 
lichte stijging van de score. Het verschil in groeiscore is significant. Bij het 
bevorderen van zelfstandige leerhouding zien we een vergelijkbaar beeld. Ook 
hier is het verschil in groeiscore significant. Het creëren van een exploratieve 
leeromgeving is bij de voormeting bij de experimentele en controlegroep 
vrijwel gelijk. Bij de experimentele leerkrachten stijgt de gemiddelde score 
fors, terwijl we bij de leerkrachten uit de controlegroep een daling zien. Het 
verschil in groeiscore is significant.  
 
Planmatig werken 
De elementen van planmatig werken bij voorbereidend lezen vormen tezamen 
één effectmaat. Gedurende het project boeken de Flexit-leerkrachten een totale 
winst van 2.28, met een gemiddelde winst van .38 (.10). De leerkrachten uit de 
controlegroep boeken een totale winst van 1.12, met een gemiddelde van .19 
(.08). Het verschil in groeiscore is significant op 1-procentsniveau na 
berekening met een t-toets (F = 5.85). Bij vier van de zes elementen van 
planmatig werken zijn ook de afzonderlijke verschillen in groeiscores tussen 
de leerkrachten in de experimentele en de controlegroep significant. 
 
Instructie-activiteiten 
Kijken we naar de instructie-activiteiten dan blijkt uit de tabel dat we bij het 
‘werken met het IGDI- model’ over twee goed vergelijkbare groepen 
beschikken bij de voormeting. De experimentele leerkrachten maken 
gedurende het project een mooie groei door. Ook de controlegroep maakt een 
groei door, maar deze is niet zo groot. Het verschil in groeiscore is significant. 
In beide groepen wordt er aan het begin van het project vooral klassikaal 
gewerkt en weinig in een subgroep. Bij de controlegroep blijft dit op de 
nameting zo, maar de leerkrachten uit de experimentele groep zijn steeds meer 
gaan werken in een kleine groep leerlingen. Het verschil in groeiscore is 
significant.  
 
Organisatie-activiteiten 
Bij de organisatie-activiteiten zien we dat er bij de voormeting een vrij groot 
verschil is tussen de experimentele en controlegroep bij de organisatie van de 
instructie. Beide groepen maken een groei door, de groei van de experimentele 
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groep leerkrachten is groter dan die van de controlegroep. Het verschil in 
groeiscore is significant.  
Bij de planning van de leerstof bij voorbereidend lezen zijn de gemiddelde 
scores op de voormeting nagenoeg gelijk. De experimentele groep maakt een 
forse groei door, terwijl bij de leerkrachten van de controle groep weinig 
veranderd tussen beide metingen. Het verschil in groeiscore is significant. 

 
Bij de leerkrachten van groep 1/2 zien we bij alle acht de effectmaten een 
significant in groeiscores bij de experimentele groep ten opzichte van de 
controlegroep. We kunnen dus concluderen dat de begeleidings- en 
invoeringsstrategie bij de leerkrachten van groep 1/2 op de Flexit-scholen uit 
de eerste en tweede tranche effect heeft gehad. 
 
 
4.3.3 Effecten op adaptief onderwijsgedrag bij de leerkrachten van 

groep 3 
 
Om zicht te krijgen op de resultaten van ten aanzien van de effecten op het 
adaptief onderwijsgedrag van de leerkrachten van groep 3 hebben we een 
vergelijkbare tabel opgesteld. In tabel 4.6 worden ook de gemiddelden en 
standaarddeviaties van beide groepen op de voor- en nameting gepresenteerd. 
Daarnaast worden de resultaten op de t-toetsen gepresenteerd om na te gaan of 
het verschil in groeiscore significant is. 
 
Tabel 4.6  Vergelijking tussen groeiscores bij de effectvariabelen tussen de 

experimentele en controle groep in groep 3 

 Voormeting  Nameting  T-test 

 Exp. groep Con. groep Exp. groep Con. groep  

 Gem. (SD) Gem. (SD) Gem. (SD) Gem. (SD)  

Pedagogische activiteiten      

Bevorderen van 
zelfvertrouwen en 
competentiegevoelens 

.77 (.12) .63 (.19) .85 (.14) .81 (.13) -1.48 

Bevorderen van een 
zelfstandige leerhouding .51 (.15) .58 (.13) .62 (.15) .62 (.13) 1.09 

Exploratieve leeromgeving .68 (.15) .65 (.18) 86 (.09) .50 (.19). 4.46** 

Planmatig werken bij tech.      
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lezen 

Doelen stellen .78 (.17) .63 (.32) .96 (.08) .77 (.34) .34 

Signaleren .82 (.18) .99 (.03) .96 (.08) .95 (.07) 4.07** 

Reflecteren .63 (.29) .74 (.33) .88 (.21) .71 (.22) 2.29* 

Werken met een groepsplan .75 (.34) .63 (.34) .98 (.04) .43 (.43) 3.00** 

Werken met een 
handelingsplan .85 (.32) .71 (.39) .98 (.04) .69 (.39) 1.06 

Planmatig werken in team .63 (.25) .46 (.22) .53 (.15) .45 (.25) -.88 

Planmatig werken bij begr. 
lezen      

Doelen stellen .60 (.18) .40 (.32) .70 (.36) .43 (.35) .49 

Signaleren .64 (.26) .51 (.30) .71 (.26) .61 (.32) -.23 

Reflecteren .39 (.32) .43 (.33) .67 (.35) .52 (.23) 1.34 

Werken met een groepsplan .65 (.32) .33 (.34) .72 (.42) .24 (.34) .98 

Werken met een 
handelingsplan .40 (.45) .33 (.44) .69 (.46) .31 (.40) 1.54 

Planmatig werken in team .43 (.27) .32 (.34) .47 (.22) .33 (.23) .24 

Instructie-activiteiten      

Werken met het IGDI-model 
(zonder leesinhoudelijke items) .53 (.18) .47 (.09) .75 (.13) .56 (.17) 1.951

Werken in een subgroep 6.35 (14.48) 5.93 (10.27) 38.62 
(32.41) 2.37 (6.07) 4.55** 

Organisatie-activiteiten      

Organisatie van de instructie .69 (.20) .72 (.15) .92 (.09) .86 (.19) 1.22 

Planning van de leerstof bij 
tech. lezen 

.61 (.28) .63 (.15) .65 (.09) .63 (.14) .51 

Planning van de leerstof bij 
begr. lezen 

.43 (.32) .32 (.31) .51 (.24) .51 (.29) -.82 

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

                                                 
1 Het criterium voor significantie op 5-procents niveau is 1.96. Het verschil in 
groeiscore bij het werken met het IGDI-model ligt dus zeer dicht tegen significantie 
aan. 
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Pedagogische activiteiten 

De experimentele groep startte bij het element ‘bevorderen van zelfvertrouwen 
en competentiegevoelens’ bij de voormeting veel hoger dan de controle groep. 
Bij de nameting is er bij de experimentele een lichte groei waar te nemen, 
maar de controle groep maakt een grotere groei door. Het verschil in 
groeiscore tussen beide groepen is niet significant. Bij het bevorderen van een 
zelfstandige leerhouding zien we dat de gemiddelde score bij de voormeting 
bij de experimentele groep en de controle groep vrijwel gelijk is. De groei die 
de beide groepen doormaken is echter niet zo groot. Het verschil in groeiscore 
tussen beide is niet significant.  
Bij het creëren van een exploratieve leeromgeving zijn de gemiddelde scores 
bij de voormeting bij beide groepen nagenoeg gelijk. De leerkrachten van de 
experimentele groep maken een flinke groei door, de gemiddelde score bij de 
leerkrachten uit de controle groep daalt daarentegen. Het verschil in groeiscore 
is significant tussen beide groepen.  
 
Planmatig werken 
De totale winst bij het planmatig werken bij technisch lezen is bij de 
experimentele groep .83, met een gemiddelde groei van .14 (.12). Bij de 
controlegroep is geen groei waar te nemen bij planmatig werken bij technisch 
lezen gezien de score van -.16, met een gemiddelde van -.03 (.10). Het verschil 
in groeiscore tussen beide groepen is significant op 1-procentsniveau (F = 
3.37). Bij drie van de zes elementen van planmatig werken bij technisch lezen 
zijn ook de afzonderlijke verschillen in groeiscores tussen de leerkrachten van 
de experimentele en controlegroep significant. 
Bij planmatig werken bij begrijpend lezen is de totale winst bij de 
experimentele groep 1.48, met een gemiddelde groei van .25 (.23). De controle 
groep maakt bij het planmatig werken een beperkte totale groei door van .12, 
met een gemiddelde groei van .02 (.06). Het verschil in totale groeiscore 
tussen beide groepen is echter wel significant op 1-procentsniveau (F = 3.058). 
Bij geen enkel element van planmatig werken bij begrijpend lezen is het 
verschil in groeiscore tussen beide groepen significant.  
 
Instructie-activiteiten 
Op de voormeting zien we bij de instructie-activiteiten dat de gemiddelde 
score bij de leerkrachten uit de experimentele groep bij het werken met het 
IGDI-model iets hoger ligt dan bij de leerkrachten uit de controle groep. 
Gedurende het project maken de leerkrachten uit de experimentele groep een 
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mooie groei door, maar de gemiddelde score van de leerkrachten uit de 
controle groep groeit ook. Het verschil in groeiscore tussen beide groepen ligt 
zeer dicht tegen significantie aan.  
Aan de start van het project wordt er door beide groepen vooral klassikaal 
lesgegeven. Weinig tijd van de les wordt besteed aan het werken met een 
subgroep. Bij de nameting zien we dat de leerkrachten uit de experimentele 
groep zo’n 39 procent van de lestijd werken met een subgroep, tegen 2.37 
procent door de leerkrachten uit de controle groep. Het verschil in groeiscore 
tussen beide groepen is significant.  
 
Organisatie-activiteiten 
Kijken we naar de organisatie-activiteiten dan blijkt uit de tabel dat de 
gemiddelde scores bij de organisatie van de instructie op de voormeting 
vrijwel gelijk zijn. De gemiddelde score van de experimentele groep groeit 
flink, maar dat geldt echter ook voor de controle groep. Het verschil is 
groeiscore tussen beide groepen is daardoor niet significant. 
Bij het plannen van de leerstof bij technisch lezen is de beginsituatie tussen 
beide groepen vrijwel gelijk. De score van de experimentele groep groeit licht 
gedurende het project, terwijl de score van de controle groep gelijk blijft. Het 
verschil in groeiscore tussen beide groepen is niet significant. 
Bij begrijpend lezen zien we dat de gemiddelde score bij de experimentele 
leerkrachten aan het begin van het project hoger ligt dan bij de controlegroep. 
Beide groepen maken een groei door, de groei van de controlegroep is zelfs 
groter. Het verschil in groeiscore tussen beide groepen is daardoor niet 
significant. 
 
Samenvattend blijkt uit de tabel die betrekking heeft op groep 3, dat er bij vier 
effectmaten bij de experimentele groep een significant verschil in groeiscores 
te zien is ten opzichte van de controle groep bij technisch lezen. Bij het 
bevorderen van het zelfvertrouwen en competentiegevoelens, het bevorderen 
van de zelfstandige leerhouding, de organisatie van de instructie en de 
planning van de leerstof bij technisch lezen is de groei bij de Flexit-groep te 
gering ten opzichte van de controle groep om significant te kunnen zijn. 
Bij het begrijpend lezen is alleen het verschil in groeiscore tussen de beide 
groepen bij de totale winst significant. Dit is niet het geval bij het plannen van 
de leerstof. De groei was bij de experimentele groep te gering ten opzichte van 
de controle groep. 
Gezien de bovenstaande resultaten moeten we concluderen dat de 
begeleidings- en invoeringsstrategie bij de leerkrachten van groep 3 van de 

 62 



Flexit-groep bij zowel technisch als begrijpend lezen maar gedeeltelijk effect 
heeft gehad.  
 
 
4.3.4 Effecten op adaptief onderwijsgedrag bij de leerkrachten van 

groep 4 
 
In deze paragraaf beschrijven we de effecten van de Flexit-aanpak op het 
adaptief onderwijsgedrag bij de leerkrachten van groep 4. De beschrijving 
vindt op dezelfde wijze plaats als bij de groepen 1/2 en 3. 
 
Tabel 4.7  Vergelijking tussen groeiscores bij de effectvariabelen tussen de 

experimentele en controle groep in groep 4 

 Voormeting  Nameting  T-test 

 Exp. groep Con. groep Exp. groep Con. groep  

 Gem. (SD) Gem. (SD) Gem. (SD) Gem. (SD)  

Pedagogische activiteiten      

Bevorderen van zelfvertrouwen 
en competentiegevoelens .67 (.13) .63 (.17) .80 (.13) .78 (.12) -.30 

Bevorderen van een zelfstandige 
leerhouding .35 (.14) .47 (.08) .50 (.14) .64 (.14) -.34 

Exploratieve leeromgeving .63 (.11) .63 (.11) .87 (.13) .76 (.11) 2.21* 

Planmatig werken bij tech. 
lezen      

Doelen stellen .48 (.46) .48 (.29) .86 (.10) .58 (.32) 1.99* 

Signaleren .64 (.31) .75 (.20) .93 (.12) .70 (.12) 3.80** 

Reflecteren .66 (.33) .55 (.25) .88 (.22) .61 (.25) 1.28 

Werken met een groepsplan .63 (.41) .69 (.31) 1.00 (.00) .65 (.40) 2.85* 

Werken met een handelingsplan .32 (.48) .73 (.40) 1.00 (.00) .74 (.44) 4.00** 

Planmatig werken in team .67 (.34) .45 (.15) .54 (.14) .45 (.15) -1.41 

Planmatig werken bij begr. 
lezen      

Doelen stellen .38 (.39) .41 (.25) .75 (.38) .63 (.34) .92 

Signaleren .67 (.45) .55 (.26) .71 (.49) .68 (.22) -.53 

Reflecteren .56 (.43) .41 (.28) .48 (.48) .63 (.31) -1.69 
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Werken met een groepsplan .65 (.38) .43 (.40) .80 (.36) .51 (.42) .38 

Werken met een handelingsplan .08 (.25) .35 (.46) .86 (.38) .47 (.47) 3.38** 

Planmatig werken in team .66 (.32) .39 (.33) .55 (.13) .40 (.14) -.73 

Instructie-activiteiten      

Werken met het IGDI-model 
(zonder leesinhoudelijke items) .44 (.18) .46 (.07) .64 (.17) .43 (.09) 3.50** 

Werken in een subgroep 13.86 
(26.38) 7.63 (14.61) 34.15 

(29.61) 8.46 (18.60) 1.80 

Organisatie-activiteiten      

Organisatie van de instructie .71 (.16) .68 (.18) .96 (.08) .76 (.14) 2.56* 

Planning van de leerstof bij tech. 
lezen .26 (.24) .48 (.26) .69 (.11) .45 (.27) 4.13** 

Planning van de leerstof bij begr. 
lezen .32 (.25) .41 (.23) .61 (.24) .58 (.16) 1.13 

** = significant op 1 %-niveau 
* = significant op 5 %-niveau  
 
Pedagogische activiteiten 
In tabel 4.7 kunnen we zien bij de pedagogische activiteiten dat de 
beginsituatie bij het bevorderen van het zelfvertrouwen en 
competentiegevoelens de beide groepen vrijwel gelijk is. Bij de nameting 
maken de leerkrachten van de experimentele groep een flinke groei door, maar 
dat geldt echter ook voor de leerkrachten uit de controle groep. Het verschil in 
groeiscore tussen beide groepen is dan ook niet significant. Bij het bevorderen 
van een zelfstandige leerhouding zit er bij de voormeting een vrij groot 
verschil tussen beide groepen. Zowel de experimentele groep als de controle 
groep maakt een flinke groei door, waardoor het verschil in groeiscores tussen 
beide groepen niet significant is.  
Bij het creëren van een exploratieve leeromgeving zien we dat de gemiddelde 
scores bij beide groepen precies gelijk zijn. Zowel de experimentele groep als 
de controle groep maakt een forse groei door. Doordat de groei van de 
experimentele groep groter is dan die van de controle groep zien we dat het 
verschil in groeiscore tussen beide groepen significant is. 
 
Planmatig werken 
Uit de tabel kunnen we aflezen dat de leerkrachten uit de experimentele groep 
op alle schalen tezamen een totale groeiscore hebben van 1.81 bij het 
planmatig werken bij technisch lezen. De gemiddelde groei is .30 (.24). Bij de 
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leerkrachten uit de controle groep is er sprake van een zeer beperkte groei van 
.08, met een gemiddelde groei van .01 (.05). Het verschil in totale groei tussen 
de experimentele en controle groep is dan ook significant op 1-procentsniveau 
(F = 3.74). Bij het planmatig werken bij begrijpend lezen zien we dat de 
experimentele groep leerkrachten een totale groei doormaakt van 1.15, met een 
gemiddelde groei van .19 (.31). De leerkrachten van de controlegroep maakt 
daarentegen ook een flinke groei door van .78, met een gemiddelde groei van 
.13 (.07). Het verschil in totale groei tussen de beide groepen is niet significant 
(F = .60). 
 
Instructie-activiteiten 
Bij de instructie-activiteiten zien we dat de gemiddelde scores op de 
voormeting bij het werken met het IGDI-model bij beide groepen vrijwel 
gelijk zijn. Bij de nameting zien we dat de leerkrachten uit de experimentele 
groep een mooie groei hebben doorgemaakt, terwijl we bij de controle groep 
een daling waarnemen. Het verschil in groeiscore tussen beide groepen is 
significant. Bij de start van het project zien we dat beide groepen al wat lestijd 
besteden aan het werken in een subgroep. Al is het percentage van de 
experimentele groep hoger. Bij de nameting zijn de leerkrachten van de 
experimentele groep ongeveer 35 procent van de lestijd gericht op een klein 
groepje leerlingen. Het percentage bij de controle groep stijgt nauwelijks bij de 
nameting. Het verschil in groeiscore tussen beide groepen is echter niet 
significant. 
 
Organisatie-activiteiten 
Het organiseren van de instructie zit bij de voormeting bij beide groepen op 
een vergelijkbaar niveau. De leerkrachten uit de experimentele groep maken 
bij de nameting een mooie groei door. De gemiddelde score bij de controle 
groep groeit ook, maar niet zo hard. Het verschil in groeiscore tussen beide 
groepen is significant.  
Bij het plannen van de leerstof bij technisch lezen nemen we bij de voormeting 
een vrij groot verschil waar tussen experimentele en controle groep. De 
gemiddelde score bij de experimentele groep stijgt bij de nameting, terwijl de 
score bij de leerkrachten uit de controle groep licht daalt. Het verschil in 
groeiscore is significant. Bij het plannen van de leerstof bij begrijpend lezen is 
er ook een verschil tussen experimentele groep en de controle groep bij de 
voormeting. Bij de nameting groeit echter de gemiddelde score bij beide 
groepen. Het verschil in groeiscore tussen beide groepen is niet significant. 
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Samenvattend kunnen we stellen dat we bij vijf van de acht effectmaten een 
significant verschil in groeiscores zien bij de experimentele groep leerkrachten 
ten opzichte van de leerkrachten uit de controle groep. Bij het bevorderen van 
het zelfvertrouwen en de competentiegevoelens van leerlingen en het 
bevorderen van een zelfstandige leerhouding maken zowel de experimentele 
als de controle groep een groei door en daardoor is het verschil in groeiscore 
tussen beide groepen niet significant. Bij het werken met een subgroep zien we 
wel een sterke groei bij de experimentele groep bij de nameting. Maar het 
aantal leerkrachten is te klein en de spreiding tussen de leerkrachten is te 
groot om significant te zijn. Het resultaat op de t-toets gaat in de richting van 
significantie. 
Bij de leerkrachten van groep 4 van de eerste en tweede tranche scholen 
kunnen we de conclusie trekken dat de begeleidings- en invoeringsstrategie 
van het Flexit-project voor een groot deel effect heeft gehad. 
 
 
4.4 Samenvattende conclusie 
 
In de afgelopen vier jaar hebben de eerste en tweede tranche scholen gewerkt 
aan de implementatie van het Flexit-project. We kunnen nu nagaan of de 
begeleidings- en invoeringsstrategie van de adviseurs effect heeft gehad op 
implementatie van adaptief onderwijs op school- en leerkrachtniveau op de 
eerste en tweede tranche scholen. 
 
Implementatie op schoolniveau 
Ten aanzien van de implementatie van Flexit op schoolniveau kunnen we het 
volgende over de drie kernelementen van Flexit concluderen. Op alle zes de 
scholen is bewust gekozen voor een differentiatie-model in elke groep. Door 
bijna alle leerkrachten wordt er structureel mee gewerkt. Het werken met een 
differentiatie-model op de eerste en tweede tranche scholen is op te vatten als 
een effect van de begeleiding. In bijna alle groepen van de zes scholen wordt 
in voldoende mate gewerkt met een planning en ordening van de leerstof. 
Alleen in de groepen 1/2 van de scholen B en F is de modulering nog in 
ontwikkeling. Ook de implementatie van het plannen en ordenen van de 
leerstof is op te vatten als een effect van de begeleiding. De basistoetsen voor 
voorbereidend, technisch en begrijpend leesonderwijs worden op de zes eerste 
en tweede tranche scholen afgenomen. Alleen op school E worden geen 
toetsen afgenomen in de groepen 1/2 en op school F niet in groep 1. Deze 
scholen maken gebruik van observatiegegevens om de vorderingen van de 
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leerlingen te volgen. Het werken met de toetskalender is op te vatten als een 
effect van de begeleiding. 
De resultaten op schoolniveau zijn nog voorlopig, aangezien we nog niet 
weten op welke wijze de controle-scholen werken met een differentiatie-model 
en op welke wijze zij de leerstof plannen en ordenen. We kunnen er wel van 
uitgaan dat ook op de controle-scholen gewerkt wordt met een toetskalender, 
gezien de ontwikkelingen van het WSNS-beleid en de invoering van het 
protocol Leesproblemen en Dyslexie. 
 
Implementatie op leerkrachtniveau 
Bij de implementatie van adaptief onderwijs zien we bij de leerkrachten van 
groep 1/2 bij alle acht de effectmaten een significant verschil in groeiscores bij 
de experimentele groep ten opzichte van de controlegroep. Bij de leerkrachten 
van groep 3 is bij vier effectmaten bij de experimentele groep een significant 
verschil in groeiscores te zien ten opzichte van de controle groep bij technisch 
lezen. Bij de leerkrachten van groep 4 zien we bij vijf van de acht effectmaten 
een significant verschil in groeiscores bij de experimentele groep leerkrachten 
ten opzichte van de leerkrachten uit de controle groep bij technisch lezen. 
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Hoofdstuk 5 
 
OPZET VAN DE EVALUATIE VAN FLEXIT OP DE 
ONTWIKKELSCHOOL 
 
 
5.1. Inleiding 
 
In dit tweede deel van het rapport worden de resultaten gepresenteerd van de 
evaluatie van het Flexit-project op de ontwikkelschool, basisschool de 
Duizendpoot. 
In hoofdstuk 6 beschrijven we hoe Flexit bij taal/lezen is vormgegeven op de 
Duizendpoot. In hoofdstuk 7 wordt de implementatie van Flexit op school- en 
leerkrachtniveau beschreven. In hoofdstuk 8 beschrijven we de resultaten bij de 
leerlingen. In dit hoofdstuk beschrijven we de onderzoeksopzet. 
 
 
5.2 Opzet van het onderzoek op De Duizendpoot 
 
Het onderzoek op de ontwikkelschool is gericht op beantwoording van de 
volgende vragen:  
1. In hoeverre is de ontwikkelschool erin geslaagd het eerder door ons 

vastgestelde succes van de Flexit-aanpak voor wat betreft implementatie 
in de groepen 1 tot en met 4 en de resultaten bij de leerlingen in de jaren 
na het project vast te houden en wellicht te verbeteren?; 

2. Hoe heeft de Flexit-aanpak in de groepen 5 tot en met 8 op het gebied 
van taal/lezen vorm gekregen?; 

3. In welke mate is de Flexit-aanpak in de groepen 5 tot en met 8 op het 
gebied van taal/lezen geïmplementeerd?; 

4. Onder welke voorwaarden hebben de ontwikkeling en implementatie in 
groep 5 tot en met 8 plaatsgevonden?; 

5. Welke effecten geeft de implementatie van de Flexit-aanpak in de 
groepen 5 tot en met 8 bij de leerlingen ten aanzien van taal/lezen te 
zien? 

 
Het onderzoek omvat drie delen. Het eerste deel is gericht op het beschrijven 
van de vormgeving van Flexit in de groepen 5 tot en met 8 (vraag 2). In het 
tweede deel wordt beschreven hoe de implementatie van Flexit op de 
ontwikkelschool vorm heeft gekregen. Daarbij gaat het zowel om het proces 
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van implementatie op schoolniveau als om de mate van implementatie op 
leerkrachtniveau (vraag 1, 3 en 4). Het derde deel tenslotte betreft het 
onderzoek naar de effecten van Flexit bij de leerlingen (vraag 1 en 5). 
In het onderstaande worden deze drie delen nader beschreven. 
 
 

5.2.1 Opzet van het onderzoek naar de vormgeving van Flexit in de 
bovenbouw 

 
Bij de beschrijving van Flexit als model voor het omgaan met verschillen gaat 
het om vijf zaken: de werkwijze en stand van zaken met betrekking tot 
modulering en het zelfstandig werken in de bovenbouw, het gehanteerde 
differentiatiemodel, de mate waarin samenhang in het aanbod bij taal- en lezen 
wordt gerealiseerd en de vormgeving van de zorgstructuur in relatie tot de 
toetskalender.  
Om hier zicht op te krijgen zijn op drie manieren gegevens verzameld. Op de 
eerste plaats is gebruik gemaakt van de schriftelijke documenten die de school 
onder andere voor de volgscholen jaarlijks dient op te leveren. Tevens zijn de 
Flexit-coördinator onder- en bovenbouw jaarlijks schriftelijk gevraagd naar de 
stand van zaken met betrekking tot de modulering en de samenhang in het 
onderwijsprogramma. Tenslotte hebben met de coördinatoren en de 
schoolleider gesprekken plaatsgevonden om nog ontbrekende informatie te 
achterhalen. 
 
 

5.2.2 Opzet van het onderzoek naar de implementatie van Flexit op De 
Duizendpoot 

 
Het onderzoek naar de implementatie van Flexit omvat twee delen. Het eerste 
deel is gericht op de voorwaarden waaronder de implementatie van Flexit 
plaatsvindt en de mate van implementatie op schoolniveau. Het tweede deel 
beantwoordt de vraag naar de mate van implementatie van Flexit in het 
handelen van de leerkracht. 
 
Implementatie van Flexit op schoolniveau 
Het implementatieverloop op schoolniveau is in kaart gebracht door bij de 
leerkrachten en de schoolleiding schriftelijk informatie te verzamelen over de 
voortgang. Om vergelijking te vergemakkelijken is daarbij gebruik gemaakt 
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van dezelfde vragenlijsten die in het onderzoek onder de volgscholen gebruikt 
worden. Tevens hebben met de Flexit-coördinatoren, de schoolleider en de 
adviseur gesprekken plaatsgevonden om het beeld van de implementatie aan te 
vullen. Op basis van deze gegevens is van het procesverloop beschrijving 
gemaakt aan de hand van een beschrijvingskader. In dit beschrijvingskader 
zijn de variabelengroepen, waar mogelijk, gelijk gehouden aan de variabelen 
die gebruikt zijn in het onderzoek onder de volgscholen. Er zijn drie groepen 
variabelen opgenomen. 
Met de eerste variabelengroep wordt een beeld geschetst van de achtergrond 
die heeft geleid tot de ontwikkeling van Flexit en wordt ingegaan op de 
ontwikkelingen in het denken over omgaan met verschillen (visie). Ook wordt 
ingegaan op de voorwaarden waaronder de ontwikkeling en implementatie van 
Flexit op de ontwikkelschool plaatsvindt. De tweede variabelengroep heeft 
betrekking op het verloop van het implementatie- en begeleidingsproces op 
schoolniveau. Dit is op dezelfde wijze geoperationaliseerd als in het onderzoek 
onder de volgscholen (zie hiervoor deel 3 van het rapport). Tenslotte wordt 
gevraagd naar de waardering voor Flexit door leerkrachten en schoolleiding en 
eventuele knelpunten die zich voordoen. 
 
Implementatie van Flexit op leerkrachtniveau 
Om na te gaan in hoeverre de leerkrachten het door ons vastgestelde succes 
van de Flexit-aanpak weten te behouden voor wat betreft de implementatie in 
de groep, voeren we bij de leerkrachten van de groepen 1 tot en met 4 jaarlijks 
observaties uit gedurende een periode van vijf schooljaren. Hierbij maken we 
gebruik van dezelfde observatie-instrumenten als in het vooronderzoek 
(Wolbert, Roelofs & Houtveen, 1996). Deze instrumenten wijken af van de in 
het onderzoek onder de volgscholen gebruikte observatie-instrumenten. Om 
redenen van vergelijkbaarheid met de eerdere bevindingen is toch voor deze 
instrumenten gekozen. 
De observaties vinden de eerste keer plaats in juni 1998 en worden herhaald in 
dezelfde maand van de daaropvolgende schooljaren tot de laatste keer in mei 
2002. 
Naast de observaties zijn er vanaf april 1999 bij de leerkrachten van groep 1 
tot en met 4 jaarlijks vragenlijsten afgenomen. De instrumenten zijn hetzelfde 
als in het onderzoek bij de volgscholen. Voor een beschrijving van de 
instrumenten verwijzen we naar hoofdstuk vier. 
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Tabel 5.1  Design leerkrachtonderzoek op de Duizendpoot in groep 1t/m 4 
Schooljaar 
mei/juni 

97/98 
Obs 

98/99 
Obs/vrg 

99/00 
Obs/vrg 

00/01 
Obs/vrg 

01/02 
Obs/vrg 

 
Om zicht te krijgen op de implementatie van Flexit in de groepen 5 tot en met 
8 zijn er vanaf het schooljaar 1999 - 2000 lesobservaties met dezelfde 
instrumenten uitgevoerd als in de onderbouw. In het schooljaar 98/99 is in 
deze groepen niet geobserveerd, aangezien van implementatie naar de mening 
van de schoolleiding nog geen sprake was. Daarnaast is er bij de leerkrachten 
vanaf juni 1999 jaarlijks een vragenlijst afgenomen. De vragenlijst is gericht 
op het taal en begrijpend leesonderwijs op de school. 
 
Tabel 5.2  Design leerkrachtenonderzoek op de Duizendpoot in groep 5 t/m 8 
Schooljaar 
mei/juni 

98/99 
Vrg 

99/00 
Obs/vrg 

00/01 
Obs/vrg 

01/02 
Obs/vrg 

 
Hieronder worden de instrumenten die gebruikt zijn in het evaluatie-onderzoek 
op de ontwikkelschool nader beschreven. 
 
 
5.2.2.1 Variabelen keuze en operationalisatie bij het onderzoek naar de 

mate van implementatie 
 
De variabelen voor het meten van adaptief onderwijs zijn in het onderzoek op 
De Duizendpoot en in het onderzoek onder de volgscholen grotendeels gelijk. 
Dit zijn: 
a. Diagnostische vaardigheden 

• Planmatig werken; 
b. Didactische vaardigheden 

• Instructie- en leertijd; 
• Instructie vaardigheden; 

c. Organisatorische vaardigheden 
• Planning van de leerstof; 
• Organisatie van de instructie; 
• Afstemming van de instructie; 
• Materiaal en ruimte 
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d. Pedagogische vaardigheden 
• Bevorderen zelfstandige leerhouding. 

 
De didactische vaardigheden en deels ook de organisatorische vaardigheden 
zijn echter anders geoperationaliseerd. Deze worden hieronder beschreven. 
Voor de variabelen die gelijk zijn aan het onderzoek op de volgscholen 
verwijzen we naar hoofdstuk vier (paragraaf 4.3.1). Dit betreffen de 
diagnostische vaardigheden, de pedagogische vaardigheden en van de 
organisatorische vaardigheden de planning van de leerstof. 
 
Didactische vaardigheden 
 
Instructie- en leertijd 
Voor het meten van de Instructie- en leertijd is gebruik gemaakt van het 
observatie-instrument COMMIT (Veenman, e.a., 1993). De 
observatiecategorieën van de COMMIT zijn in vier hoofdcategorieën 
ondergebracht. De eerste twee hebben betrekking op de leerling, de laatste 
twee op de leerkracht. Van de leerlingen wordt nagegaan of deze taakgericht 
zijn, dan wel dat deze bezig zijn met procedurele activiteiten, met wachten, of 
met iets anders. Tevens wordt gekeken naar de setting waarin de leerlingen 
werken of zouden moeten werken. De activiteiten kunnen bijvoorbeeld in een 
instructiesetting of in een verwerkingssetting plaatsvinden. Van de leerkracht 
wordt nagegaan of hij bezig is met: instructieactiviteiten, met het begeleiden 
bij zelfstandig werken, dan wel met procedurele activiteiten. Tenslotte wordt 
bij de leerkracht nagegaan op wie hij zijn aandacht richt, de gehele klas, een 
aparte jaargroep, een subgroep, of een individuele leerling. 
De procedure bij het scoren is gelijk aan die bij het in het onderzoek onder de 
volgscholen gebruikte instrument. 
 
Instructie- en organisatorische vaardigheden 
 
De instructie- en organisatorische vaardigheden, zoals vermeld in 
bovenstaande opsomming, zijn in het onderzoek op de ontwikkelschool 
geobserveerd met de Management & Instructieschaal (Veenman e.a., 1993). 
Deze schaal omvat in totaal 34 uitspraken, die ondergebracht zijn in vier 
subschalen: Instructievaardigheden, Organisatie van de Instructie, Afstemming 
van de Instructie en Materiaal en ruimte. Alle uitspraken worden na afloop van 
de geobserveerde les gescoord op een 5-puntsschaal. De 1 representeert de 
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meest negatieve en de 5 de meest positieve score. De antwoordmogelijkheden 
zijn in een handleiding uitgeschreven. 
De subschaal ‘Instructievaardigheden’ bestaat uit 17 uitspraken, waarin de 
mate van werken volgens het Directe Instructiemodel is geoperationaliseerd.  
De subschaal ‘Organisatie van de instructie’ is eveneens gebruikt in het 
onderzoek onder de volgscholen. Deze subschaal omvat 5 uitspraken. 
‘Gebruik van materiaal en ruimte’ bestaat uit 6 uitspraken die betrekking 
hebben op de inrichting van de klas.  
De subschaal ‘Afstemming van de instructie’ meet het tempo van de les. Dit 
instrument is nieuw ten opzichte van het onderzoek onder de volgscholen. Het 
omvat zes uitspraken, die eveneens door de observator na afloop van de les 
worden gescoord. 
 
 
5.2.3 Opzet van het leerlingonderzoek 
 
Om de stabiliteit van de effecten op leerlingniveau in beeld te krijgen is op 
basis van door de school zelf aangeleverde Cito-toetsen nagegaan in hoeverre 
de leerkracht van een bepaald leerjaar jaar in jaar uit effecten met Flexit weet 
te realiseren. Daartoe vergelijken we voor de groepen 1 tot en met 4 de 
resultaten op de Cito-toetsen voor onderdelen van taal en lezen met elkaar over 
de periode schooljaar 1992/1993 tot en met 2001/2002. 
 
Ten behoeve van het beantwoorden van vraag vijf zijn bij de leerkrachten  van 
de groepen 5 tot en met 8 de gegevens van de Cito-toetsen op deelgebieden 
voor taal en lezen opgevraagd over de periode voorafgaand aan Flexit en 
tijdens de implementatie van Flexit. We hebben de toetsresultaten van de 
leerlingen in de groepen 5 tot en met 8 in het schooljaar 2001/2002 vergeleken 
met de toetsresultaten van leerlingen in de groepen 5 tot en met 8 in de 
schooljaren 1996/1997 tot en met 2000/2001. Er is nagegaan of er binnen de 
school sprake is van een stijging van de leerlingresultaten in de bovenbouw. 
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Hoofdstuk 6 
 
 
VORMGEVING VAN FLEXIT BIJ TAAL/ LEZEN OP DE 
ONTWIKKELSCHOOL   
 
6.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt de vraag beantwoord hoe Flexit op het gebied van 
taal/lezen op de ontwikkelschool vorm krijgt. Daarbij ligt de nadruk op de 
beschrijving van de vormgeving in de groepen 5 tot en met 8. Bij de 
beschrijving van Flexit als model voor het omgaan met verschillen, gaat het 
om de volgende zaken: de werkwijze en stand van zaken met betrekking tot 
modulering (6.2), het gehanteerde differentiatiemodel (6.3), zelfstandig 
werken (6.4) en de mate waarin samenhang in het aanbod bij taal- en lezen 
wordt gerealiseerd (6.5). Tevens gaan we in op de wijze waarop de 
zorgstructuur in relatie tot Flexit wordt vormgegeven op de ontwikkelschool 
(6.6). We sluiten het hoofdstuk af met een samenvatting. 
 
 
6.2 Modulering 
 
De modulaire onderwijsstructuur waarmee op de Duizendpoot gewerkt wordt, 
is deels gekozen als antwoord op de toenemende heterogeniteit van de 
schoolbevolking, en deels als antwoord op de problematiek rond de overgang 
van leerlingen van groep 2 naar 3. 
De concreet aan te bieden leerstof is omschreven in termen van verwijzingen 
naar lessen, pagina's, activiteiten en aanwijzingen die staan in de op school 
gangbare methodieken en materialen. Alle relevante methoden en materialen 
die de school voor de betreffende jaargroepen in huis heeft, worden binnen de 
modulen geordend. Hierdoor wordt de leerstof over de leerjaren heen en per 
leerjaar uitgelijnd. 
 
Op de Duizendpoot is elk leerjaar verdeeld in vier modulen van elk tien 
weken, waarvan negen weken instructie en verwerking, gevolgd door een 
herhalings- en toetsweek (parkeerweek). In groep 1 en 2 zijn de modulen 
thematisch ingevuld. De ‘leerstof’ of activiteiten zijn niet geordend naar 
vakgebied, maar per thema. Bij een thema als ‘sneeuw’ hebben de kinderen 
dus niet in de gaten dat ze het ene moment bezig zijn met ordenen en het 

 75 



andere moment met begrippen die te maken hebben met leesvoorwaarden. In 
de loop der jaren zijn steeds meer domeinen c.q. vakgebieden in deze thema’s 
vervlochten. Dat is langzaam opgebouwd. Men is begonnen met taal. Daarna 
kwam het invlechten van ordenen en ruimtelijke oriëntatie in de modulen aan 
de beurt. In het schooljaar 2001 – 2002 zijn de vakgebieden spel en beweging 
en de grote motoriek geïntegreerd. Deze vakgebieden zijn in het daarop 
volgende jaar geïmplementeerd. 
In de overige groepen vindt de uitlijning van de leerstof plaats binnen de 
afzonderlijke vakgebieden. 
Per module is een modulen-overzicht gemaakt. Deze overzichten bestaan uit 
twee bladzijden, genummerd met links en rechts. Op de linkerbladzijde staan 
de basisvaardigheden (lezen, taal, rekenen en schrijven). Op de rechterpagina 
staan de overige vakgebieden. De modulen-overzichten vermelden de leerstof 
per vakgebied op hoofdlijnen. De uitwerking hiervan gebeurt in de 
weekoverzichten. In de  weekoverzichten wordt aangegeven wat in een 
bepaalde week bij de verschillende vakgebieden moet worden behandeld. Een 
voorbeeld van een module- en weekoverzicht is opgenomen in bijlage 1 en 2. 
 
Modulering in groep 5 tot en met 8 
Rond de zomervakantie van 1999 waren alle modules voor de groepen 5 tot en 
met 8 op het gebied van taal/lezen gereed en in gebruik. De eerste twee 
modulen van elk leerjaar waren ook al herschreven na een eerste 
uitprobeerjaar. Dit betekent dat met ingang van het schooljaar 1999/2000 in 
alle leerjaren gestart is met bijgewerkte modulen. In dat schooljaar zijn de 
derde en de vierde module van elk leerjaar herschreven. Ook de 
weekprogramma’s bij elke module zijn ontwikkeld. 
Op het gebied van taal/lezen zijn in de bovenbouw vier aspecten van het 
taal/leesonderwijs gemoduleerd, te weten: technisch lezen, begrijpend lezen, 
taalspel(taal) en woordspel(spelling).  
Er wordt gebruik gemaakt van de methode Goed Gelezen voor begrijpend 
lezen. Deze methode is na de brand in 1998 nieuw aangeschaft. Voor 
begrijpend lezen in met name groep 8 moest de school in de modulering in de 
schooljaren 1998 tot 2000 terugvallen op oudere materialen. Voor technisch 
lezen wordt sinds het schooljaar 2000 – 2001 ook gebruik gemaakt van de 
methode Goed Gelezen. Ter ondersteuning wordt tot en met groep 5 het 
Zwaluw-programma ingezet. In dit schooljaar is het voortgezet technisch lezen  
geïntegreerd in de bestaande modulen voor de groepen 4 tot en met 8. Aan de 
afstemming met begrijpend lezen is speciaal aandacht besteed.  
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Voor taal wordt gebruik gemaakt van de methode Taalactief en van de 
taalpakketten Taalspel en Woordspel. Deze methode is eveneens na de brand 
aangeschaft.  Voor de methode Taalactief geldt, dat de methode, met name op 
het communicatieve vlak een veel hoger niveau heeft dan de oude methode 
Taalkabaal. Men achtte het daarom noodzakelijk in de modulering ruimte te 
maken voor de aansluiting tussen nieuw Veilig Leren Lezen en Taalactief. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van onderdelen uit Taalkabaal.  
Verder zijn in het schooljaar 2000 – 2001 modulen ontwikkeld voor het 
bewegingsonderwijs en geschiedenis, welke in het schooljaar 2001 – 2002 
geïmplementeerd zijn. 
 
Bijstelling van de modulen 
In het bovenstaande is aangegeven, dat kenmerkend voor Flexit is, dat leerstof, 
oefeningen en activiteiten nauwgezet zijn uitgelijnd in modulen/leerstofkernen 
van beperkte omvang. Daarin is duidelijk aangegeven wat basisstof, 
herhalings- en verrijkingsstof is. Tevens zijn oefeningen voor de zeer zwakke 
leerlingen aangegeven. 
Deze handelwijze kan de indruk wekken, dat de leerstof op zichzelf, als die 
eenmaal uitgelijnd is, vaststaat. Dit is niet het geval. Jaarlijks zijn om 
uiteenlopende redenen bijstellingen nodig. Er is sprake van verschillende 
soorten bijstellingen: 
 
• Inhoudelijke bijstellingen binnen een vakgebied 
Omvangrijke inhoudelijke bijstellingen zijn nodig, wanneer nieuwe materialen 
of nieuwe methoden in de school geïntroduceerd worden. Nieuwe materialen 
moeten uiteraard in de modulen verwerkt worden.  
Bij aanschaf van een nieuwe methode is uiteraard een nieuwe modulering 
nodig. Daarnaast kan de introductie van een nieuwe methode ook verdere 
bijstellingen vragen omdat de nieuwe methode gaten in de leerstoflijn 
veroorzaakt. Op De Duizendpoot maakte bijvoorbeeld de aanschaf van 
Taalactief bijstelling van de modulen noodzakelijk, om een goede aansluiting 
van nieuw VLL met Taalactief  en de methode Goed Gelezen voor technisch 
lezen te bewerkstelligen.  
Een ander voorbeeld is dat de leerkracht van groep 3 in het schooljaar 2000 – 
2001 is gaan kijken naar een andere verdeling van de kernen over de modulen 
om de gestelde streefdoelen voor technisch lezen eind groep 3 te halen, die 
nodig zijn voor een goede start met de methode Taalactief en Goed Gelezen in 
groep 4. Voor het streefdoel, AVI-niveau 2 eind groep 3, is het noodzakelijk 
dat met de leerlingen uit de kopgroep alle twaalf kernen worden doorgenomen, 

 77 



in plaats van tien kernen in een schooljaar. De modulering wordt nu zodanig 
aangepast dat er met de kopgroep twaalf kernen behandeld worden en met de 
volggroep tien. In groep 4 worden de kernen elf en twaalf nog met de 
volggroep behandeld. 
Ook de deelname aan nieuwe leerprogramma’s is een reden om de modulering 
te moeten bijstellen en de invoering van het programma af te stemmen op de 
modulering. Op de Duizendpoot zijn bijvoorbeeld activiteiten gestart in het 
kader van het leesbevorderingsprogramma Fantasia. Bij de implementatie, die 
is gestart in het schooljaar 2002 – 2003, wordt gezocht naar afstemming en 
aansluiting met Flexit. Een ander voorbeeld is de implementatie van voor- en 
vroegschoolse educatie. Vanaf schooljaar 2001 – 2002 zal de school met de 
implementatie starten. Hiervoor zal het programma Piramide ingepast moeten 
worden in de modulering van groep 1 en 2. Tevens moet er voor afstemming 
met het programma van de peuterspeelzaal gezorgd worden. 
 
• Inhoudelijke bijstellingen over de vakken heen 
De ‘leerstof’ in de onderbouw wordt op de Duizendpoot thematisch 
aangeboden. Startend vanuit Taal zijn in de loop der jaren steeds meer 
onderdelen van het leerstofaanbod gemoduleerd. Modulering van elk nieuw 
onderdeel maakt bijstelling van de modulen van de andere onderdelen 
noodzakelijk, omdat het onderwijs binnen de thema’s een samenhangend 
geheel moet vormen. 
Tijdens een module evalueren de leerkrachten steeds de inhoud van de module 
en vullen de al reeds geplande activiteiten aan met suggesties of ervaringen. 
Wanneer een module afgerond is, leveren de leerkrachten de geëvalueerde 
modulen aan bij de betreffende interne Flexit-coördinator onderbouw. De 
interne Flexit-coördinator onderbouw verwerkt de suggesties. Zo is elke 
module in het volgende schooljaar klaar voor gebruik. De leerkrachten in de 
bovenbouw zorgen zelf voor de bijstelling van de modulen. 
 
• Ervaringsbijstellingen 
Nadat een module voor de eerste keer is uitgeprobeerd is verdere verfijning 
van de module mogelijk, doordat de leerkracht vanuit opgedane ervaringen 
suggesties voor bijstelling aanreikt. 
 
• Wisseling van volgorde 
De laatste reden waarom jaarlijks bijstellingen nodig zijn, is een pragmatische. 
Met name in de kleuterbouw is de volgorde waarin thema’s worden 
aangeboden mede afhankelijk van externe omstandigheden. Als er een dik pak 
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sneeuw ligt, ligt het niet voor de hand het thema ‘de plas’ bij de kop te pakken, 
ook al staat dat op het programma. Externe omstandigheden kunnen met 
andere woorden een wisseling van de volgorde van modulen vereisen. 
 
Het werken met modulen en strakke planningen van de leerstof kan het beeld 
oproepen dat het feitelijke onderwijsaanbod aan de kinderen eveneens strak 
vastligt, met andere woorden, dat de leerstof centraal staat en er geen ruimte is 
om in te spelen op instructiebehoeften van de kinderen. Dit is allerminst het 
geval. In het onderstaande wordt hier nader op ingegaan. 
 
 

6.3 Het differentiatie-model 
 
De leerling centraal 
Het doel van de strakke uitlijning en planning van de leerstof is niet het 
centraal stellen van de leerstof. Het kind staat centraal en vanuit de behoeften 
van het kind wordt leerstof aangeboden, wordt extra instructie gegeven als dat 
nodig is of ga je als leerkracht meteen door naar verrijkende oefeningen als dat 
mogelijk is. De bedoeling van het uitlijnen van de leerstof is wel, dat helder is 
voor de leerkracht wat de basisstof is die in elk geval aangeboden moet 
worden en welke variëteit aan oefeningen mogelijk is bij een bepaald 
leerstofonderdeel. De module geeft de richting aan wat te doen, gegeven de 
resultaten (na toetsing of observatie van de basisstof). De in de modulen 
uitgelijnde leerstof maakt met andere woorden differentiatie in aanbod en 
leertijd om tegemoet te komen aan verschillen tussen leerlingen op een 
verantwoorde manier mogelijk. 
 
Differentiatie in aanbod en leertijd 
De differentiatie in aanbod en leertijd vindt op de Duizendpoot in ieder geval 
op 3 manieren plaats: 
1. Binnen de modulen; 
2. Bij de overgang van module naar module; 
3. Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 en van groep 3 naar groep 4. 
 
Ad 1. In elk van de modulen is de basisstof vastgelegd die de kern uitmaakt 
van de leerstof die alle kinderen in deze module tenminste aangeboden moeten 
krijgen en aan het eind van de module ook moeten beheersen. Daarnaast is de 
variëteit aan oefeningen die rondom deze kern mogelijk is, in de modulen 
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vastgelegd. Wat daaruit precies aangeboden wordt, is afhankelijk van (het 
niveau van) de kinderen en is dus per definitie elk jaar verschillend. Dit gaat 
als volgt in zijn werk. Nadat de basisstof is aangeboden, wordt een toets 
afgenomen of vindt een observatie door de leerkracht plaats. Op basis van de 
toets- en observatieresultaten wordt gekeken welk kind of groepje kinderen al 
door kan naar verrijkende oefeningen en welk kind of groepje kinderen nog 
extra uitleg en/of oefening van de basisstof nodig hebben. Ook kan het zijn dat 
voor een enkel kind een hulpprogramma of andere methodiek nodig is. 
Het onderwijs in het vervolg van de module wordt met andere woorden voor 
verschillende (groepjes) kinderen zeer verschillend ingevuld, afhankelijk van 
de resultaten op de toets of de observatielijst. De inzet van de leerkracht is 
erop gericht ervoor te zorgen, dat alle kinderen in ieder geval de basisstof 
aangeboden krijgen en beheersen. 
 
Ad 2. De overgang van module naar module is een tweede moment waarop 
in het Flexit-systeem een mogelijkheid is ingebouwd om in te springen op de 
behoeften van de leerlingen. 
Op basis van de toets of de observatie aan het eind van de module wordt 
bepaald of een kind toe is aan een volgende module. Als dat niet het geval is, 
wordt nagegaan of het mogelijk is om met wat extra hulp die stap toch te 
zetten, of dat het beter is voor het kind de module te herhalen. Dit laatste 
betekent overigens niet, dat het leerstofaanbod voor de kinderen die dit beteft 
(volledig) gelijk is aan de leerstof toen de leerlingen de module voor de eerste 
keer volgden. Na de basisstof die alle kinderen aangeboden krijgen is het 
immers heel goed denkbaar dat deze kinderen nu wel verrijkingsoefeningen 
aan kunnen. 
Tenslotte komt het ook voor, dat aan het eind van een module blijkt, dat 
kinderen uit de volggroep zo hard zijn gegaan, dat het met enige inzet en hulp 
van de kant van de leerkracht, aansluiting bij de kopgroep mogelijk is. 
 
Ad 3. Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 en van groep 3 naar groep 4 
is een overgangsmodule gepland. Deze overgangsmodule geeft de kinderen die 
dat nodig hebben begin groep 3 extra tijd om de leesvoorwaarden onder de 
knie te krijgen. Het doel hiervan is uiteraard om vervolgens het technisch 
leesonderwijs met veel meer kans op succes te kunnen doorlopen. Begin groep 
4 is er voor de kinderen die dat nodig hebben extra tijd om een niveau van 
technisch lezen te bereiken dat eigenlijk eind groep 3 bereikt zou moeten zijn. 
Uit dit ‘inbouwen’ van extra leertijd voor de zwakkere kinderen is het 
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kopgroep-volggroep systeem ontstaan, dat vanaf groep 3 in de school is 
ingevoerd. 
 
De leerstof en omvang van deze overgangsmodulen ligt net als bij de overige 
modulen in principe vast. Het feitelijke aanbod en bij deze modulen ook de 
omvang van de modulen is echter afhankelijk van de instructiebehoeften van 
de leerlingen. Er vindt inkorting of verlenging plaats afhankelijk van het 
niveau van de leerlingen. 
 
Het differentiatiemodel 
Na enkele jaren met het kopgroep-volggroep model gewerkt te hebben bij  
technisch lezen en taal komen de leerkrachten van groep 3 en 4 langzamerhand 
toe aan een nieuwe uitdaging. Het kopgroep-volggroep model hebben ze in de 
vingers. In de kopgroep signaleren ze, dat ze meer kunnen dan alleen instructie 
geven aan deze groep. In de volggroep constateren ze, dat alleen de volggroep 
als groep instructie geven niet voldoende is. Vanuit het Prisma-project, dat 
binnen de school draait, komen er nieuwkomers in de groep die meer instructie 
nodig hebben. Na een jaar stromen ze uit met een taal/leesniveau in het 
Nederlands dat ver beneden dat van de volggroep ligt. Vroeger werd een groot 
beroep gedaan op de remedial teaching. Nu worden er meer activiteiten van de 
onderbouwleerkrachten verwacht om de extra ondersteuning in de eigen groep 
te organiseren. Dit wordt ook geëvalueerd door de intern begeleider. 
In de groepen 5 tot en met 8 wordt gewerkt met het kopgroep-volggroep 
model. Bij begrijpend lezen en taal werken de leerlingen in de kopgroep en de 
volggroep aan dezelfde module. De leerlingen in de kopgroep en de volggroep 
krijgen wel afzonderlijke instructie en andere verwerkingsopdrachten. Bij 
spelling loopt de kopgroep een module voor op de volggroep. In groep 8 levert 
deze werkwijze voor de volggroep een tijdsprobleem op. Dit wordt 
opgevangen, door de laatste module zodanig te comprimeren, dat in ieder 
geval de basisstof aan alle leerlingen aangeboden is. Voor de allerzwaksten en 
ook voor de neven-instromers die eind groep acht zeer laag scoren, wordt de 
basisschool verlengd met een jaar. Voor deze kinderen leverde dit tot nu toe 
een zodanige stijging van de score op de Eindtoets van het Cito op dat 
doorstroom naar een hogere vorm van voortgezet onderwijs mogelijk was, dan 
zonder basisschoolverlenging het geval geweest zou zijn. Ook bij de 
leerkrachten van groep 5 tot en met 8 levert het werken met het differentiatie-
model geen problemen meer op. Wel zijn er verschillen in de wijze waarop 
(inhoudelijk) instructie gegeven wordt aan de kop- en volggroep. Sommige 
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leerkrachten komen aan het verfijnen van de inhoudelijke instructie nog niet 
toe. Zij zijn nog vooral gericht op de organisatie van het model in de groep. 
Voor de opvang van met name de nieuwkomers wordt door de 
bovenbouwgroepen  nog steeds een beroep gedaan op de remedial teaching. Er 
wordt al wel geprobeerd deze nieuwkomers binnen de groepen op te vangen. 
De leerkrachten lopen er tegenaan dat ze door de organisatievorm kopgroep – 
volggroep weinig tijd overhouden om instructie te geven aan die nieuwkomers 
die niet in de volggroep meekunnen, maar een aangepast leertraject hebben. Er 
is overleg gevoerd over een mogelijke organisatievorm in de groep, waarbij 
rekening wordt gehouden met de nieuwkomers. Het eventueel uitbreiden van 
het aantal instructiegroepen, de organisatie van de instructie en het zelfstandig 
werken daarbij zijn onderwerpen die in dit overleg meegenomen zijn. Een 
aantal leerkrachten is al gaan experimenteren met het creëren van meerdere 
instructiemomenten dan de twee voor de kop- en de volggroep. Zo geeft de 
leerkracht van groep 8 na de instructie aan de kop- en volggroep nog een klein 
half uur extra instructie aan leerlingen die dat nodig hebben. Dit kan op andere 
vakgebieden zijn, dan waar de leerkracht instructie in heeft gegeven. De 
overige leerlingen werken in deze tijd zelfstandig door aan 
verwerkingsopdrachten. 
 
 
6.4 Zelfstandig werken 
 
Het werken met meerdere instructiegroepen, zoals bij het kopgroep-volggroep 
systeem het geval is, kan alleen goed verlopen wanneer er een goed systeem 
ontwikkeld is met betrekking tot het zelfstandig werken. 
Het opzetten van een zelfstandig werkcircuit vraagt behoorlijk wat 
vaardigheden van de leerkracht, vooral als het verwerkingsmateriaal 
gerelateerd moet zijn aan de gegeven instructie en afgestemd op de 
instructiebehoeften van de individuele kinderen. 
In de groepen 5 tot en met 8 is hier stapsgewijs naar toe gewerkt, zodat de 
leerkrachten in eerste instantie kunnen wennen aan het geven van instructie op 
meerdere niveaus. Als de ene groep instructie krijgt, krijgt de andere een 
verwerkingsopdracht. Vaak is dat een verwerkingsopdracht van een ander 
vakgebied. Lastig daarbij is, dat het in principe mogelijk is, dat een kind niet 
steeds bij elk vak in dezelfde groep zit. Daar moet je als leerkracht bij de 
uitwerking van je zelfstandig werkcircuit rekening mee houden. De combinatie 
kopgroep/volggroep begrijpend lezen met rekenen blijkt voor de leerkrachten 
het meest eenvoudig. In eerste instantie is er daarbij voor gekozen aan de 
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leerlingen de verwerkingsopdrachten te geven van de daarvoor gegeven 
rekenles. Bijvoorbeeld: in de instructieles bij rekenen is de leerkracht bezig 
geweest met breuken. De verwerkingsles hiervan verdwijnt dan naar het 
zelfstandig werken circuit dat nodig is bij het werken met twee 
instructiegroepen. Soms zijn de verwerkingsopdrachten gekoppeld aan de 
inhoud van de les bij voortgezet technisch of begrijpend lezen. De opdrachten 
komen dan uit de methode Goed Gelezen en/ of uit het Zwaluw-project. 
Tevens worden er leesboeken op AVI-niveau ingezet. Wanneer bij taal met het 
kopgroep – volggroep model gewerkt wordt, worden bij het zelfstandig 
werken materialen uit taalactief (woordspel), woordwijs op de computer of 
picollo taal- en leeskaarten ingezet. 
Naast deze ontwikkeling wordt er door een werkgroep, bestaande uit de 
interne Flexit-coördinator bovenbouw, de schoolleider, de leerkracht van 
groep 8 en een stagiaire een opzet gemaakt om de zelfstandige leerhouding te 
bevorderen door het gebruik van een bepaalde organisatie en het werken met 
een registratieformulier. Deze opzet wordt dan aan de leerkrachten voorgelegd.  
Verder heeft de leerkracht van groep 4 in het schooljaar 2001 – 2002 tijd 
gekregen om materialen voor zelfstandig werken bij de voortgezet technisch 
leesmethode Goed Gelezen te ontwikkelen. Ze heeft bij de baklessen 
begripsvragen gemaakt en daarnaast bij elke tekst een woordenschatkaart om 
de woordenschat te vergroten. Als dit goed werkt, wordt dit ook voor de 
bovenbouw ontwikkeld.  
 
 
6.5 Samenhang in het aanbod bij taal- en lezen 
 
Op de Duizendpoot wordt optimaal samenhang aangebracht in de 
werkzaamheden van de diverse onderwijsgevenden die bij het onderwijs aan 
dezelfde kinderen betrokken zijn, namelijk de groepsleerkracht, de leerkracht 
die taalondersteuning verzorgt aan allochtone leerlingen en de remedial 
teacher. 
Zo worden in de modulen de leerstof uit de diverse materialen en methodes 
gecombineerd. Tevens is de leerstoflijn voor de taalondersteuning parallel 
uitgewerkt aan de reguliere lessen. Ook is er voor gezorgd dat aanpak en 
inhoud van de reguliere en taalondersteuningslessen gelijk gehouden worden. 
Op de Duizendpoot wordt gewerkt met Geïntegreerd Taalonderwijs (GINTA). 
Voor de allochtone leerlingen wordt de kans vergroot, dat zij het onderwijs in 
het Nederlands beter kunnen volgen en ook eens toekomen aan de leukere 
verrijkingsopdrachten door ondersteuning in de eigen taal te bieden. In de 
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groepen 1 tot en met 4 is deze taalondersteuning gerelateerd aan de 
taalmethode. In groep 3 worden de leerlingen bijvoorbeeld een week eerder in 
hun eigen taal voorbereid op wat in de groepsinstructie komen gaat. Bij deze 
instructie wordt nog niet gewerkt in een kop- en volggroep. Alle leerlingen 
volgen het programma van de kopgroep, dus ook de leerlingen uit de 
volggroep. In groep 3 heeft de leerkracht naast het NT2-programma woorden 
uit de leesmethode en uit specifieke actuele thema’s geselecteerd die gericht 
aandacht krijgen tijdens de les. In de groepen 5 tot en met 8 is de 
taalondersteuning gericht op de zaakvakken. In de praktijk betekent dit, dat de 
allochtone leerlingen een week voordat een onderwerp in het Nederlands aan 
de orde komt, dit onderwerp ook behandeld wordt in de eigen taal. 
Ook bij de Remedial Teaching worden aanpak en inhoud gelijk gehouden. 
Zoals al eerder is betoogd, is dit van groot belang omdat, wanneer dit niet het 
geval is, uitgerekend zwakke leerlingen en/of leerlingen met een zwakke 
beheersing van de Nederlandse taal geconfronteerd worden met extra leerstof 
en een andere aanpak. Het gevolg van het eerste is dat ze een dubbele 
hoeveelheid moeten leren. Het gevolg van het tweede is cognitieve verwarring 
bij deze kinderen. Door het voeren van een geïntegreerd taalbeleid (samenhang 
in aanbod en methodiek) wordt dit voorkomen. 
 
Naast de samenhang die de school in het reguliere programma realiseert, 
probeert de school ook samenhang te creëren tussen het programma voor 
kinderen die nog niet langer dan één jaar in Nederland zijn en het reguliere 
programma. In het Nieuwe Instromers-Project (NIP) werkt de leerkracht met 
speciaal ontwikkelde materialen die afgestemd zijn met het groepsprogramma 
en NT-materiaal om te werken aan de woordenschat en het begrijpend lezen. 
 
 
6.6 Vormgeving van de zorgstructuur 
 
Om de vorderingen van de leerlingen te kunnen volgen zijn er in de 
modulering toets- en observatiemomenten opgenomen. Een probleem dat zich 
hierbij voordeed was dat de modulenopbouw en de toets- en 
observatiemomenten niet parallel lopen. Het gevolg daarvan is dat het moment 
waarop niveaubepaling plaatsvindt binnen een module, per module kan 
verschillen en zeker niet steeds aan het eind van een module plaatsvindt. 
Leerkrachten bepaalden daardoor hun eigen criteria die vooral subjectief van 
aard waren. Binnen de Duizendpoot ontstond hierdoor de behoefte om criteria 
vast te stellen die gehanteerd kunnen worden bij de overgang van de ene naar 
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de andere module. In deze paragraaf beschrijven we de criteria die hierbij 
gehanteerd worden. De criteria zijn vastgelegd in een werkdocument. Tevens 
ontstond bij de ontwikkelschool de behoefte om de procedures die de 
leerkracht, de intern begeleider, de remedial teacher en extern adviseur 
ondernemen om problemen bij leerlingen te voorkomen of te verhelpen 
zichtbaar te maken. Om de stappen in de zorgstructuur in kaart te brengen 
hebben zij een stroomdiagram ontwikkeld. Deze wordt vervolgens beschreven.  
 
 
6.6.1 Indelingscriteria voor instructiegroepen binnen jaargroepen 
 
Voor de samenstelling van de onderscheiden instructie groepen zijn door de 
ontwikkelschool criteria opgesteld. Op verschillende momenten moeten 
binnen de jaargroep instructiegroepen worden samengesteld. 
Aan het begin van het schooljaar is een aantal criteria opgesteld op grond 
waarvan de instructiegroepen worden samengesteld. De criteria staan in 
willekeurige volgorde: 
• Informatie uit de overdracht door de leerkracht die de leerling het 

voorafgaande schooljaar heeft begeleid. Dit betreft ook de informatie 
over het onderwijsaanbod dat de leerling verwerkt heeft; 

• Resultaten op methode-gebonden toetsen; 
• Resultaten op niet-methodengebonden toetsen; 
• Algehele taak-werkhouding, bijvoorbeeld opgemaakt uit observatie-

gegevens van de leerkracht; 
• (Bij nieuwkomers: mate waarin de Nederlandse taal beheerst wordt 

(aanspreekbaarheid)). 
Als voorbeeld beschrijven we de werkwijze bij de indeling van de leerlingen 
van groep 3 aan het begin van het schooljaar. Aan het eind van groep 2 worden 
alle oudste kleuters gescreend op de beheersing van auditieve en visuele 
leesvoorwaarden. Op grond van de uitslag wordt een indeling gemaakt in kop- 
en volggroep. Leerlingen die de leesvoorwaarden beheersen komen in de 
kopgroep en starten direct met de methode. Leerlingen die de leesvoorwaarden 
nog niet volledig beheersen komen in de volggroep en oefenen in de eerste 
module nog de leesvoorwaarden en starten daarna pas met de methode. 
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Criteria en werkwijze bij wisselingen van de ene instructiegroep naar de 
andere 
De eerder genoemde criteria geven ook informatie om beslissingen te nemen 
over het wisselen van leerlingen. Al blijken er uit ervaringen van de 
ontwikkelschool weinig wisselingen voor te komen binnen het kopgroep – 
volggroep model. Als er een overgang plaatsvindt, dan is dit vaak een gevolg 
van een onjuiste inschatting of een té voorzichtige inschatting door de 
groepsleerkracht. Dit gebeurt wel eens bij uitstromers uit het nieuwkomers-
project of bij leerlingen die van een andere basisschool komen. Goede 
informatieverstrekking door collega-leerkrachten blijkt hierbij van groot 
belang te zijn om verkeerde inschattingen te voorkomen. Een beslissing over 
de verandering van instructiegroep wordt nooit door de leerkracht alleen 
genomen. In overleg met de intern begeleider/ interne Flexit-coördinator wordt 
bepaald in welke instructiegroep de leerling komt. De ontwikkelschool geeft 
aan dat het goed mogelijk is om bij technisch en begrijpend lezen te wisselen. 
Bij spelling is wisselen moeilijker. 
 
Praktische consequenties van een wisseling 
Wanneer uit de bovenstaande criteria blijkt dat een overgang van de ene naar 
de andere instructiegroep noodzakelijk is, zijn hier natuurlijk praktische 
consequenties aan verbonden wat betreft de leerstof die aangeboden moet 
worden. Hieronder worden een aantal voorbeelden beschreven van werkwijzen 
die de ontwikkelschool op grond van ervaringen hanteren. 
 
Overgang van volg- naar kopgroep 
Een leerling die uit de volggroep naar de kopgroep gaat loopt op de leerlingen 
van de kopgroep ten aanzien van een leerstofaanbod van tien weken (één 
module) achter. Hoe worden deze tien weken overbrugd in de groep? 
In groep 3 wordt voor zo’n leerling een apart programma opgesteld voor een 
overbruggingsperiode van twee maanden. Waar mogelijk volgt de leerling de 
instructie in beide groepen zodat de leerling de stof verwerkt die in de twee 
maanden in de volggroep en de kopgroep wordt aangeboden. Aangezien de 
druk op de leerling in de twee maanden flink verhoogd wordt, zal het af en toe 
noodzakelijk zijn om de leerling individueel te begeleiden met het eigen 
programma. 
In de overige groepen worden de vereiste instructiemomenten, kennis en 
vaardigheden in de vorm van een spoedcursus bijgebracht, vooral in de vorm 
van zelfinstruerende werkbladen. Het programma wordt op basis van de 
toetsresultaten, observatiegegevens en leerlingenwerk samengesteld. Waar 
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mogelijk wordt al gelijktijdig de instructie van de kopgroep gevolgd. De 
begeleiding vindt plaats door de groepsleerkracht of de klassenassistent. 
 
Overgang van kop- naar volggroep 
Uit ervaringen van de ontwikkelschool blijkt dat deze overgang alleen in een 
uitzonderlijk geval plaatsvindt. Meestal blijkt dit al na één of twee weken na 
de start van een nieuwe module. Als uit observaties, toetsen (zowel 
methodegebonden als methode-onafhankelijke toetsen) en leerlingenwerk 
blijkt dat een leerling lager scoort dan het gemiddelde van de kopgroep wordt 
een leerling overgeplaatst naar de volggroep. 
Omdat de leerling de module, waar de volggroep op dat moment mee bezig is, 
al een keer gehad heeft, wordt de inhoud voor deze leerling op onderdelen 
aangepast. De module wordt dus niet letterlijk herhaald. Op basis van de 
toetsen en observatiegegevens worden aanpassingen in het aanbod gedaan. In 
de praktijk wordt de basisstof herhaald en wordt verrijkingsstof daaraan 
toegevoegd. 
 
Implementatie criteria 
Het was voor de leerkrachten geen gewoonte om de criteria na elke module na 
te gaan. De criteria werden niet gebruikt in overlegmomenten tussen interne 
coördinator leerlingzorg en leerkrachten over de voortgang van leerlingen, 
zoals groeps- en leerlingbesprekingen. In het begin van schooljaar 2001 – 
2002 zijn er door de intern begeleider, de interne coördinator leerlingzorg en 
de adviseur voorbereidingen getroffen om de criteria te implementeren. Vanaf 
januari 2002 is de implementatie van de criteria in gang gezet. Het 
stroomdiagram dat in de volgende paragraaf beschreven wordt, werkt hierbij 
ondersteunend. 
 
 
6.6.2 De zorgstructuur 
 
Om de procedures in de school om leerproblemen te voorkomen of te 
verhelpen zichtbaar te maken in de school heeft de directie in samenspraak 
met de interne coödinator leerlingenzorg een zorgbeleid opgesteld. Zij gaan 
daarbij van het volgende uit: ‘Leerkrachten dragen als groepsleerkracht en als 
teamlid verantwoordelijkheid voor een kwalitatief goed onderwijsaanbod, 
kwalitatief goede instructie en een optimaal pedagogisch klimaat in hun groep 
en in de school. Afstemming tussen leerkrachten over het aanbod, de 
werkwijzen in de groepen en de wijze waarop extra zorg voor leerlingen 
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georganiseerd en gegarandeerd wordt is hierbij noodzakelijk. Binnen een 
school is het goed om hier afspraken over te maken en procedures vast te 
leggen’. De afspraken en procedures en de inhoudelijke uitvoering worden 
gecoördineerd en bewaakt door de interne coördinator leerlingenzorg. Hij 
verzamelt de resultaten op de toetsen die conform de toetskalender worden 
afgenomen en neemt indien de resultaten daartoe aanleiding geven contact op 
met de groepsleerkracht. Hij ondersteunt leerkrachten bij het signaleren en 
inrichten van zorg en doet jaarlijks minimaal twee klassenbezoeken gekoppeld 
aan de resultaten van de leerlingen. Jaarlijks bespreekt de interne coördinator 
leerlingenzorg met de directie de tendensen die in de groep geconstateerd 
worden. De directie kan op basis hiervan het inhoudelijk en algemeen 
schoolbeleid (onder andere professionalisering en coaching) en het zorgbeleid 
bijstellen. 
Het beleid bestaat uit een beschrijving van de procedures voor de zorg van 
individuele leerlingen. De beschrijving is vertaald in een stroomdiagram. De 
stroomdiagram geeft inzicht in de stappen die achtereenvolgens gezet worden 
om de leer- en instructietijd te intensiveren als een leerling uitvalt. Ook wordt 
duidelijk wie daarbij betrokken zijn en wie op welk moment verantwoordelijk 
is voor het uitbreiden van de zorg voor een leerling en wie de uitvoering 
bewaakt. De criteria, die in paragraaf 5.6.1 beschreven zijn, zijn opgesteld om 
beslissingen over het intensiveren van zorg gefundeerder te kunnen nemen. Ze 
ondersteunen de leerkrachten en de overige personen die betrokken zijn in de 
zorgstructuur. 
In het onderstaande is het stroomdiagram weergegeven en worden de stappen 
nader uitgewerkt. Het stroomdiagram is vooral geschikt voor het werken aan 
leerproblemen. Sociaal-emotionele problemen bij leerlingen kunnen beter via 
handelingsgerichte diagnostiek geanalyseerd en aangepakt worden. De tekst 
van de beschrijivng en de stroomdiagram zijn integraal overgenomen 
Houtveen, Mijs, Peeters & Vlamings (2002). 
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In het stroomdiagram zijn drie fasen te onderscheiden: 
1. Signalerings-fase; 

ringsfase 

n reden zijn om het leerprobleem nader te analyseren. De leerkracht 

e analyse-fase 
t geconstateerde leerprobleem van een 

2. Analyse-fase; 
3. Uitvoering en evaluatie van de zorg. 
 
De signale
Naar aanleiding van observatie- en toetsresultaten bekijkt de leerkracht of een 
leerling opvalt en of het nodig is dat er specifieke actie wordt ondernomen. De 
gestelde tussen- en einddoelen en de opgestelde criteria (zie vorige paragraaf) 
kunnen hierbij ondersteunend zijn voor de beslissing. Wanneer een leerling 
bijvoorbeeld minder dan 80 procent van de opgaven van een toets goed heeft, 
kan dat ee
gaat door naar de analyse-fase. Wanneer een leerling boven de 80 procent 
scoort dan hoeft er geen verder actie ondernomen te worden. Leerlingen die 
dicht tegen de 80 procent goed aanzitten, moeten door de leerkracht in de 
gaten gehouden worden. 
 
D
Wanneer een leerkracht besluit he
leerling nader te analyseren, stelt hij zichzelf de vraag of hij dit zelf kan 
analyseren en kan vertalen naar een handelingsplan of dat hij hiervoor hulp 
nodig heeft van de interne coördinator leerlingzorg (ICL’er). Kan de leerkracht 
het zelf, dan wordt de ICL’er geïnformeerd en wordt aan hem een kopie 
gegeven van de analyse en het handelingsplan. Kan de leerkracht het niet zelf 
dan wordt de ICL’er geconsulteerd. De leerkracht kan er ook voor kiezen het 
probleem in te brengen tijdens de bouwbijeenkomsten die aan het einde van 
elke module gepland zijn.  
Het probleem wordt nader geanalyseerd door de leerkracht en de ICL’er. 
Eventueel kan er ook tijdens het module-overleg over het probleem gesproken 
worden. Er wordt gesproken over de volgende factoren: 
• Direct door de leerkracht te beïnvloeden factoren; 
• Is er sprake van lichte of ernstige zorg (in termen van DLE, in termen 

van gecompliceerdheid van de leerproblemen, in termen van 
handelingsmogelijkheden van de leerkracht); 

• Behoefte aan leermiddelen; 
• Korte en lange termijn mogelijkheden van de leerkracht. 
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Uit deze analyse vloeit voort of de hulp helemaal binnen de groep geboden kan 
worden of niet. 
Lukt het de leerkracht om de hulp binnen de groep te geven dan wordt door de 

erkracht, eventueel met hulp van de ICL’er, een handelingsplan opgesteld. 
e uitvoering van het plan wordt zowel door de leerkracht als de ICL’er 

an de zorg niet (of gedeeltelijk niet) binnen de groep gegeven worden dan 

 de analyses en de gemaakte 

itvoering en evaluatie van de zorg 
or de duur van tien schoolweken (= één 

n wordt 

wordt de externe begeleiding 

g binnen de school of het starten van de procedure voor een extern 

le
D
bewaakt. 
K
wordt in overleg met de ICL’er bepaalt welke zorg binnen de groep gegeven 
kan worden en welke zorg door de remedial teacher gegeven moet worden. De 
ICL’er stuurt de remedial teacher aan op basis van
keuzes. Er wordt een apart begeleidingsplan door de RT en de ICL’er 
gemaakt. 
Vanaf het moment dat er sprake is van speciale zorg buiten de groep of van 
een aangepaste begeleiding binnen de groep geldt, dat de ouders regelmatig 
geïnformeerd moeten worden over de verdere voortgang. Afspraken 
hieromtrent worden steeds schriftelijk vastgesteld. Ook wordt vanaf aan deze 
fase het onderwijskundig rapport ingevuld door de groepsleerkracht. 
 
U
Een handelingsplan wordt telkens vo
module) opgesteld. In die periode is een interne leerlingbespreking rondom 
Flexit geweest en zijn de begeleidingsresultaten van de groepsleerkracht en de 
remedial teacher bekend. De uitvoering van het handelingspla
geëvalueerd. Zijn er na tien weken resultaten dan wordt de remedial teaching 
en het handelingsplan in de groep eventueel stopgezet. Tijdens een 
klassenbezoek door de ICL’er wordt de voortgang van de leerling wel 
gevolgd. Ook de leerkracht blijft zelf alert op het verloop van de ontwikkeling 
van de leerling. Zijn er geen resultaten dan wordt het handelingsplan bijgesteld 
tot aan de tussenevaluatie (vijftien weken na de start van het handelingsplan). 
Indien bij de tussenevaluatie geen rendement is opgetreden, uitgaande van 
onveranderde begeleidingscondities, 
geconsulteerd. Bij de tussenevaluatie moet het aangepaste begeleidingsplan 
geleid hebben tot een beslissing om een aparte leergang te ontwikkelen voor 
de leerlin
traject naar het speciaal basisonderwijs. De ICL’er heeft een beslissende stem 
in dit keuzeproces. Hij verzorgt ook de communicatie met de ouders over de 
voortgang van de leerling en over eventueel te nemen stappen. 
Het stroomdiagram is met name gericht op individuele leerlingen met 
leerproblemen. Wanneer meerdere leerlingen in een groep soortgelijke 
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problemen hebben is het handig om deze leerlingen als deelgroep te 
begeleiden. Er kan dan gekozen worden voor een groepsplan in plaats van een 
handelingsplan. 
 
 
6.7 Samenvatting 

oduul zijn in het schooljaar 1999/2000 herschreven. Het 
aat in de modulering om vier aspecten van het taalonderwijs: technisch lezen, 

n woordspel (spelling). In het schooljaar 

ken begrijpend lezen, taal en spelling. In het schooljaar 
000 - 2001 hebben de meeste leerkrachten dit model in de vingers.  

t. De verwerkingsopdrachten worden dan afgestemd op het 
iveau van de kopgroep en de volggroep. 

t de opvang van nieuwkomers. In 

een beroep gedaan op de remedial teaching. In de werkgroep voor het 

 
Modulering in de groepen vijf tot en met acht van de Duizendpoot 
Rond de zomervakantie van 1999 waren alle modules voor de groepen 5 t/m 8 
op het gebied van taal/lezen gereed en in gebruik. 
De eerste twee modulen waren ook al herschreven na een eerste uitprobeerjaar. 
Het derde en vierde m
g
begrijpend lezen, taalspel (taal) e
2000/2001 is het voortgezet technisch lezen gemoduleerd en wordt gewerkt 
aan de afstemming met begrijpend lezen. Daarnaast zijn ook modulen voor het 
bewegingsonderwijs en geschiedenis ontwikkeld, die geïmplementeerd zijn in 
het schooljaar 2001/2002.  
 
Differentiatie en zelfstandig werken 
In de groepen 5 tot en met 8 wordt strak gewerkt met het kopgroep-volggroep 
systeem bij de vak
2
Om de leerkracht niet te confronteren met twee vernieuwingen tegelijkertijd, is 
er voor gekozen ze eerst te laten wennen aan het geven van instructie bij lezen 
op twee niveaus. De verwerkingsopdrachten zijn dit schooljaar daarom bij de 
meeste leerkrachten gekoppeld aan rekenen, als bij taal en begrijpend lezen 
met het kopgroep – volgggroep systeem gewerkt wordt. Sommige leerkrachten 
koppelen de verwerkingsopdrachten al wel aan het vakgebied waar instructie 
in gegeven word
n
Er wordt stapsgewijs toegewerkt naar het opzetten van een zelfstandig 
werkcircuit bij taal en lezen. Eind schooljaar 2001/2002 was dit voor groep 4 
gereed.  
Een apart probleem bij het werken met het kopgroep – volggroepmodel en het 
werken met een zelfstandig werkcircuit vorm
eerste instantie wordt geprobeerd het binnen de groep op te lossen door te 
werken met een derde instructiegroep, maar er wordt door deze groepen ook 
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bevorderen van de zelfstandige leerhouding wordt gewerkt aan een 
organisatievorm om de nieuwkomers binnen de groep op te vangen. In het 

t van het schooljaar 2001 

eacher. 
 
Vormgeving van de zorgstructuur 
Om de vorderingen van de leerlingen te kunnen volgen zijn er in de 
modulering toets- en observatiemomenten opgenomen. Een probleem dat zich 
hierbij voordeed was dat de opbouw van de modulen en de toets- en 
observatiemomenten veelal niet samenvallen. Hierdoor konden de toets- en 
observatie gegevens niet direct gebruikt worden bij overgang van module naar 
module. Dit gebeurde dan ook veelal subjectief. Om dit probleem op te lossen 
zijn de zogenoemde ‘indelingscriteria’ ontwikkeld, waaraan een leerkracht 
zich moet houden. 
 
Om de procedures in de school om leerproblemen te voorkomen of te 
verhelpen zichtbaar te maken is een ‘stroomdiagram’ ontwikkeld. Hierin is 
vastgelegd welke stappen achtereenvolgens gezet dienen te worden wanneer 
een leerling uitvalt of dreigt uit te vallen. In het diagram is tevens aangegeven 
welke functionarissen in welke stap betrokken zijn en wie bij elke actor 
verantwoordelijk is. Ook is aangegeven welke middelen bij elke stap gebruikt 
moeten worden. 
 
Samenvattend kunnen we concluderen, dat Flexit in de groepen 5 tot en met 8 
op de Duizendpoot behoorlijk tot ontwikkeling is gekomen. De modulen voor 
taal en lezen zijn beschikbaar en ook al weer bijgesteld. 
Tevens zijn de leerkrachten gewend geraakt aan het werken met twee 
instructiegroepen; kopgroep en volggroep.  
Het werken met een zelfstandig werken circuit blijkt nog een vernieuwing op 
zich, vooral omdat de materialen daarvoor niet zomaar beschikbaar waren. 

schooljaar heeft de ontwikkeling hiervan even stilgelegen in verband met een 
veelheid op te pakken onderwerpen. In de tweede helf
– 2002 wordt hier verder over doorgedacht. 
 
Samenhang in aanbod 
Op de Duizendpoot wordt ook in de groepen 5 tot en met 8 optimaal 
samenhang aangebracht in de werkzaamheden van de diverse 
onderwijsgevenden die bij het onderwijs aan dezelfde kinderen betrokken zijn, 
namelijk de groepsleerkracht, de leerkracht die taalondersteuning verzorgt en 
de remedial t
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Eind schooljaar 2001/2002 waren zelfstandig-werken-materialen bij lezen voor 
e groepen 5 tot en met 8 nog niet beschikbaar.  

taal-
nderwijs betrokken is op de Duizendpoot optimaal. 
p ‘de Duizendpoot’ is sprake van een goede toetscultuur: gebruik maken van 

- tiegegevens is volledig ingeburgerd. De school werd echter 
econfronteerd met de moeilijkheid dat de behoefte aan (toets-) gegevens, 

d
De samenhang in aanbod en instructie tussen de verschillende bij het 
o
O
toets en observa
g
bijvoorbeeld aan het eind van elke module en de beschikbaarheid van deze 
gegevens veelal niet samenvallen. De gekozen oplossing – werken met 
overgangscriteria – blijft echter een lapmiddel. Het stroomdiagram is een 
prima middel om de zorg voor de leerlingen zichtbaar en coördineerbaar te 
maken. 
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Hoofdstuk 7 
 
IMPLEMENTATIE VAN FLEXIT OP DE ONTWIKKELSCHOOL 

In

ol moet op de eerste plaats een visie hebben op waar zij met haar 

atig 
erken) en dient de voortgang van het project in termen van de beoogde 

 
 
7.1 leiding 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de implementatie van Flexit op de 
ontwikkelschool vorm heeft gekregen. In paragraaf 7.2 wordt de inbedding 
van Flexit op schoolniveau beschreven, de aansturing van het project op 
schoolniveau en de mate waarin op de schol sprake is van een 
implementatiebevorderende cultuur. In paragraaf 7.3 wordt de mate van 
implementatie op leerkrachtniveau beschreven. Het hoofdstuk wordt 
afgesloten met een samenvatting (7.4). 
 
 
7.2 Voorwaarden voor implementatie 
 
Een complex adaptief onderwijsproject als Flexit heeft weinig kans van slagen 
als het project niet is ingebed op schoolniveau en van daaruit wordt 
aangestuurd en bewaakt. Uit de innovatieliteratuur is bekend dat willen de 
leerkrachten met succes een complexe vernieuwing kunnen implementeren en 
vooral ook vasthouden in hun dagelijkse handelen, de school als geheel een 
zekere mate van ontwikkeling doorgemaakt moet hebben (zie van Zoelen & 
Houtveen, 2000). 
De scho
onderwijs naar toe wil. Op de tweede plaats dient een school een resultaat-
georiënteerd schoolbeleid te voeren door op operationeel niveau de doelen te 
formuleren die men met de leerlingen wil nastreven en maatregelen te treffen 
om daar naar toe te werken. Vervolgens dient de invoering van Flexit op 
schoolniveau systematisch aangestuurd en bewaakt te worden (projectm
w
doelen systematisch geëvalueerd te worden (evaluerend vermogen). Tenslotte, 
maar zeker niet het minst belangrijk, is voor het welslagen van het project van 
belang dat er een schoolcultuur heerst waarbij de leerkrachten zich 
gewaardeerd voelen en waarin de leerkrachten zich in voldoende mate 
ondersteund voelen bij de uitvoering van hun werk. 
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In het navolgende wordt achtereenvolgens op elk van deze zaken ingegaan. De 
paragraaf wordt afgesloten met uitspraken van betrokkenen over de 
waardering voor Flexit. 
 
 
7.2.1 Visie op onderwijs en onderwijsverandering 
 
Aanleiding tot het initiëren van het project Flexit lag in het zoeken naar 
oplossingen voor het groeiend percentage leerlingen dat in feite zonder veel 
effect een jaar langer deed over de eerste vier leerjaren. De groei van het aantal 
allochtone leerlingen had aan het eind van de jaren tachtig gezorgd voor grote 
problemen voor de leerkrachten in het werken met heterogene groepen. Veel 
meertalige leerlingen liepen in de eerste leerjaren vast vanwege een 
onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal. 
Maatregelen als verlenging van de leertijd door zittenblijven en aanvullende 
instructie en ondersteuning door remedial teachers boden geen structurele 

rs en het werken met de totale kleutergroep beter te 
ombineren. Voor de schoolleiding was het van begin af aan echter duidelijk 

rkt met het grote groep – kleine groep systeem. De leerkracht 

oplossing. Om de problemen de baas te blijven, begonnen in het schooljaar 
1988 - 1989 de leerkrachten van groep 1 tot en met 4 in samenwerking met de 
schoolbegeleidingsdienst aan de tweejarige experimentele cursus 
'Taalbegeleiding Kleuters' (in multi-etnische groepen). Deze cursus stelde de 
leerkrachten in staat om de vaak tegengestelde ontwikkelingsbehoeften van 
eerste en tweede taalleerde
c
dat het verbeteren van de didactische vaardigheden van de leerkrachten in het 
geven van gedifferentieerde instructie  alleen onvoldoende oplossing kon 
bieden. 
Deze oplossing wordt wel verwacht van een nieuwe organisatie en indeling 
van de leerstof in modules van beperkte omvang, in combinatie met de 
mogelijkheid de leertijd voor kinderen die dat nodig hebben uit te breiden en 
de instructie te intensiveren door te werken met meerdere instructiegroepen. 
Dit resulteerde in het Flexit-project zoals eerder in dit rapport beschreven. 
 
Het stadium waarin de implementatie van Flexit en de bijbehorende 
leerkrachtvaardigheden is gevorderd, verschilt per groep. Dit heeft te maken 
met de volgorde waarin Flexit is ingevoerd, maar ook met de visie van de 
schoolleiding op onderwijsvernieuwing. De leerkrachten van de groepen 1 tot 
en met 4 werken al een aantal jaren met de modulering. In de groepen 1 en 2 
wordt niet gewerkt met het kopgroep – volggroep systeem. In deze groepen 
wordt gewe

 96 



wordt hierbij ondersteund door een klassenassistent. De leerkrachten van de 
groepen 3 en 4 hebben het differentiatie-model in de vingers. De leerkrachten 
van de groepen 5 tot en met 8 hebben de kans gekregen om te leren werken 
met de modulering en om de taal- en de begrijpend leeslessen te organiseren 
volgens het kopgroep – volggroep systeem met de bijbehorende 

eden. Een 

 van Flexit bij de leerkrachten van de onder- 
n bovenbouw ziet de schoolleiding een zelfde ontwikkelingsverloop. In de 
eginfase zijn de leerkrachten vooral gericht op het leren werken met de 

eri en van de organisatie van het kopgroep – 
olggroep systeem. Wanneer dit gelukt is, gaan de leerkrachten zich richten op 

e voor een idee slaat daardoor over op de andere 
erkrachten. Ze willen weten hoe het werkt en willen bij elkaar gaan kijken. 

 
bovenbouw. worden ook door de schoolleiding gestimuleerd, 

dat ze in het verlengde  van wat zij zelf als verdere uitwerking van 

wust het initiatief bij de leerkrachten. Ze vinden het 
onderuit komen, vanaf de rkvloer. 

ze wordt 
dat 70 procent 

et Flexit. 30 procent van de leerkrachten moet gestimuleerd blijven worden 
om met Flexit te blijven werken, zodat er een eenduidige werkwijze ontstaat in 
de school.  

leerkrachtvaardigheden. Ze kregen de tijd om zelf te ervaren tegen welke 
problemen ze kunnen aanlopen en wat het in de praktijk van hen vraagt. Na  
twee jaar hebben de leerkrachten van de bovenbouw de organisatie van het 
differentiatie-model zich eigen gemaakt. Een aantal leerkrachten richt zich nu 
op het verfijnen van de inhoud en de bijbehorende instructievaardigh
aantal leerkrachten is een stap verder. Zij zetten nieuwe stappen als, het beter 
afstemmen van de inhouden van de modulen, het gaan werken met meerdere 
instructiegroepen, differentiatie in de instructie en het werken aan het 
bevorderen van de zelfstandige leerhouding en initiatief bij de leerlingen 
worden aangepakt door deze leerkrachten. Deze stappen ontstaan van uit de 
praktijk. 
In het proces van implementatie
e
b
modul ng en het in de vingers krijg
v
de inhouden.  
 
De schoolleider en de interne Flexit-coördinatoren pikken initiatieven van de 
leerkrachten op en moedigen de leerkrachten aan ze verder uit te werken. In 
bouwvergaderingen worden de nieuwe initiatieven van leerkrachten besproken 
en het enthousiasm
le
Zo ontstaat een stevig draagvlak voor Flexit bij de leerkrachten van de 

De initiatieven 
om  liggen
Flexit zien.  
De schoolleiding laat be
belangrijk dat de initiatieven van  we
Leerkrachten moeten niet 

pgelegd. Ze verwachten 
ervaren dat het project of bepaalde ideeën 

o
m

van de leerkrachten in 2002 werken 
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Reflecterend op het vernieuwingproces geven de schoolleider en de interne 

 het 

choolniveau bestaat uit het zorgen voor een 
sultaat-georiënteerd schoolbeleid, het werken aan een evaluerend vermogen 

coördinatoren aan dat de tijd die ze voor het gehele proces hebben 
uitgetrokken een bevorderende factor is geweest. Leerkrachten hadden zo de 
mogelijkheid om kleine stapjes te zetten in het veranderen van hun 
leerkrachtgedrag.  
Andere factoren die het proces bevorderd hebben zijn onder andere het zorgen 
voor duidelijkheid bij de leerkrachten over het proces wat komen gaat. 
Wanneer leerkrachten weten welke stappen er gezet worden, weten ze ook wat 
van ze verwacht wordt. Ook de facilitering vanuit de gemeente gaf de twee 
coördinatoren meer mogelijkheden om hun taak beter uit te voeren. 
Binnen de schoolorganisatie was het belangrijk dat de school nog wat 
financiële armslag had om materialen aan te schaffen voor bijvoorbeeld
creëren van een exploratieve leeromgeving. Tevens bleek gaande het proces 
dat bepaalde mensen niet op de juiste plaats in de organisatie zaten om het 
proces goed te laten verlopen. Een leerkracht die het moeilijk vond om te 
werken met het differentiatie-model, kreeg andere taken in de organisatie 
(bijvoorbeeld ICT-coördinator). 
 
 
7.2.2 Algemene kwaliteitszorg 
 
De algemene kwaliteitszorg op s
re
en het zorgen voor een functioneel werkklimaat in de school. In de 
onderstaande tabel zijn de resultaten op de drie elementen overzichtelijk bij 
elkaar gezet. Elk van de elementen wordt in de volgende subparagraaf nader 
beschreven.  
 
Tabel 7.1  Algemene kwaliteitszorg op schoolniveau op de Duizendpoot over 

meerdere jaren 
 ‘98/’99 ‘99/’00 ‘00/’01 ‘01/’02 
Resultaat-georiënteerd 
schoolbeleid 

.88 1.00 - 1.00 

     
Evaluerend vermogen .90 .84 .78 .84 
     
Functioneel werkklimaat .71 .75 .80 .79 
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Resultaat-georiënteerd schoolbeleid 
Om zicht te krijgen op de mate waarin de Duizendpoot een resultaat-

 schaal ligt tussen 0 en 1. Uit de score 

t onderwijs op basis van groepsoverzichten.’ 
 het schooljaar 1999/2000 is de score gestegen naar de optimale score van 

.00. Alle vragen zijn met ‘ja’ beantwoord. Over het schooljaar 2000/2001 zijn 
van 1.00 medio schooljaar 2001/2002 is 

p te maken dat het doelgericht werken op het optimale niveau is gebleven 

georiënteerd schoolbeleid voert is in de schooljaren 1998/1999 tot en met 
2001/2002 schriftelijk een instrument afgenomen bij de interne coördinator 
bovenbouw. Het instrument bestaat uit acht uitspraken die beantwoord kunnen 
worden met ja of nee. De  range op de
van .88 in het schooljaar 1998/1999 blijkt dat de school in hoge mate een 
resultaat-georiënteerd schoolbeleid voert. Zo werkt de school met een 
leerlingvolgsysteem en worden ten minste vier keer per jaar 
leerlingbesprekingen gehouden. Per groep is vastgesteld wat de basisstof is, 
die elke leerling  moet beheersen en zijn voor zwakke leerlingen 
minimumdoelen vastgelegd. Deze doelen zijn ontleend aan de methoden. 
Voor het in orde zijn van de aanbod kant, staat de Flexit-aanpak borg: de 
leerstof is vastgelegd in een taal/ leeslijn; de leerstof is verdeeld over de jaren 
en de leerstof is uitgewerkt in leerstofeenheden van een week. Het enige item 
dat met 'nee' wordt beantwoord, luidt: ‘In de groepsbesprekingen worden 
afspraken gemaakt over he
In
1
geen gegevens bekend. Uit de score 
o
sinds het schooljaar 1999/2000.  
 
Aan het einde van het schooljaar 1998/1999 ontstond de behoefte om ten 
aanzien van het stellen van doelen een stap verder te gaan. De school wilde 
methode-onafhankelijke doelen vaststellen en ook schriftelijk vastleggen. In de 
schooljaren 1999/2000 en 2000/2001 is nagedacht over de doelen in relatie tot 
de methoden, de modulering en het zorgsysteem. Voor het aanvankelijk en 
voortgezet technisch lezen zijn er nu concrete streefdoelen per groep 
geformuleerd, zowel voor de kop- als voor de volggroep. Ook zijn er bij elke 
module tussendoelen gesteld. In het schooljaar 2001/2002 worden ervaringen 
opgedaan met het werken aan doelen. 
 
 
7.2.2.1 Evaluerend vermogen van de school 
 
Bij evaluatie van de voortgang van het project gaat het niet alleen om evaluatie 
van de uitvoering van de geplande activiteiten, maar ook om de evaluatie van 
de voortgang van het project in termen van monitoren van de 
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leerlingvorderingen en adequaat reageren op basis van de resultaten van de 
toetsen. 
Om dit zogenoemde 'evaluerend vermogen' van de school in kaart te brengen, 

.2.2.2 Functioneel werkklimaat 

et zijn zeker niet alleen de organisatorische en andere meer materiële 

 voelen door 
hoolleiding en collega's. Het gaat hier met andere woorden om de mate 
aarin leerkrachten het schoolklimaat waarderen als zijnde functioneel voor 

rachten de 
haal 'functioneel werkklimaat' afgenomen. Deze uit de DIS afkomstige 

licht naar .75. De 

is gebruik gemaakt van de betreffende schaal uit de DIS. Deze schaal bestaat 
uit tien uitspraken die beantwoord kunnen worden naar de mate waarop de 
uitspraak op school van toepassing is. 
De Duizendpoot scoort in het schooljaar 1998/1999 zeer hoog op deze schaal 
(.90). De laagste scores kende de schoolleider zichzelf toe op de uitspraken: 
'de groepsleerkrachten zijn deskundig ten aanzien van de afname van 
diagnostische toetsen' en 'de groepsleerkrachten kunnen toetsgegevens vertalen 
in een groeps- en/of handelingsplan.' De score op, evaluerend vermogen daalt 
in het schooljaar 1999/2000 naar .84, maar blijft op een hoog niveau. De 
school schenkt in redelijke mate aandacht aan de rapportage naar ouders en 
leerlingen. Op de overige items wordt in goede mate of in hoge mate van 
toepassing gescoord. In het schooljaar 2000/2001 daalt de score naar .78. In 
schooljaar 2001/2002 stijgt de score weer naar het niveau van het schooljaar 
1999/2000, namelijk .84. 
 
 
7
 
H
condities op zichzelf die de implementatie van een vernieuwing beïnvloeden. 
Het is ook belangrijk dat de leerkrachten die uiteindelijk het project op 
groepsniveau moeten realiseren, zich geruggensteund
sc
w
hun beroepsuitoefening. Om hier zicht op te krijgen is bij alle leerk
sc
schaal bestaat uit tien uitspraken waarop de leerkrachten konden aangeven in 
welke mate zij de uitspraak op zichzelf van toepassing achtten. De scores op 
de uitspraken lopen van 1, in geringe mate van toepassing tot 5,  in hoge mate 
van toepassing. De schaalscore is gestandaardiseerd en ligt tussen 0 en 1. 
Van zeven leerkrachten beschikken we in het schooljaar 1998/1999 over 
voldoende gegevens om de score op de schaal te kunnen berekenen. 
Gemiddeld kenden ze de school een score van .71 toe. Dit is zeer behoorlijk te 
noemen. In het schooljaar 1999/2000 stijgt de score 
leerkrachten ervaren vaak ondersteuning bij de uitvoering van hun werk. In het 
schooljaar 2000/2001 stijgt de score verder door naar .80. Gezien de score .79 
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blijven de leerkrachten in het schooljaar 2001/2002 zich gesteund voelen door 
de directie bij hun werk in de groepen en de school. 
 
Uit een gesprek met de schoolleider en de interne Flexit-coördinatoren bleek 
dat de school samenwerking en openheid in het team ook als een belangrijk 
aspect van de schoolcultuur ervaren. Met name de coördinatoren ervaren dat 
gedurende Flexit de communicatie in het team verbeterd is. Leerkrachten van 
de onder- en bovenbouw zijn meer met elkaar gaan samenwerken. In team- en 
bouwvergaderingen wordt veel inhoudelijker gesproken over 

nderwijskundige onderwerpen. Ze zijn meer een team geworden. ‘Flexit is 
oren geven aan dat de schoolleider in 

hten worden meer dan vroeger verantwoordelijk 
esteld voor hun eigen werk en leerkrachten spreken elkaar er ook op aan als 

en worden.Het gericht vastleggen van alle afspraken is 

 van het implementatieproces. 

et project met andere vernieuwingsactiviteiten is 

pakt moeten worden, wie 

o
een wij-verhaal geworden’. De coördinat
deze ontwikkeling een belangrijke rol heeft gespeeld. Hij heeft ervoor gezorgd 
dat er voor Flexit draagvlak is onder zowel de leerkrachten van de onder- als 
de bovenbouw. Leerkrac
g
afspraken niet nagekom
hierbij een hulpmiddel. ‘Flexit heeft er in de school voor gezorgd dat nu veel 
doelgerichter ergens naar toe gewerkt wordt’. 
 
 
7.2.3 Flexit-specifieke kwaliteitszorg: projectmatig werken 
 
Bij projectmatig werken wordt onderscheid gemaakt in de uitwerking van het 
project in een draaiboek en/of schoolverbeteringsplan en in de realisatie van de 
projectorganisatie en bewaking
 
 
7.2.3.1 Uitwerking, planning en uitvoering van het draaiboek 
 
Flexit is als project, zowel in de onder- als bovenbouw, goed uitgewerkt. In de 
schooljaren 1998/1999 tot en met 2002 is er een meerjarenplanning aanwezig, 
waarin de relatie van h
aangegeven. Bovendien is per schooljaar een activiteitenplan gemaakt waarin 
is vastgelegd: welke onderwerpen dat jaar aange
daarbij betrokken zijn, wanneer (tussentijdse) evaluatie van de modules 
plaatsvindt, wanneer de (tussentijdse) evaluatie van de voortgang plaatsvindt. 
Tevens is in het activiteitenplan een tijdlijn aangegeven.  
De einddoelen per groep in het kader van het project zijn in groep 1/2 
gekoppeld aan de communicatieve aspecten van taal en de 
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woordenschatontwikkeling. In groep 3 zijn de doelen gekoppeld aan de 
methode Veilig Leren Lezen en de avi-toetsen. De volggroep moet minimaal 
op avi-niveau 1 lezen en de kopgroep minimaal op avi-niveau 2. In groep 4 en 
de bovenbouw zijn de einddoelen gekoppeld aan de methoden voor begrijpend 
lezen en taal en aan de avi-toets. In groep 4 wordt gestreefd naar avi-niveau 5 

ebben blijft avi-9 het streefdoel. 

jaren 
999/2000 en 2000/2001 besproken. In 1998/1999 is er vanwege de brand 

t.  

de wordt 
e planning kort samengevat. 

 rondom het differentiatie-model en de 
modulering. In februari en maart wordt hieraan weer een vervolg gegeven. In 
de periode april tot en met juni worden er weinig activiteiten op team- en 

aan het eind van het schooljaar. In groep 5 wordt gewerkt naar avi-niveau 7 en 
in groep 6 naar avi-niveau 9. Vanaf groep 7 worden er geen doelen meer 
gesteld voor het technisch lezen. Alleen voor leerlingen die avi-niveau 9 nog 
niet gehaald h
 
Specifieke uitwerking per projectjaar 
In het onderstaande wordt de inhoud van de draaiboeken uit de school
1
geen draaiboek gemaak
 
Schooljaar 1999/2000 
Na de brand is er een nieuwe start gemaakt met Flexit, waarbij tevens ook een 
wisseling van schoolbegeleider heeft plaatsgevonden. In overleg met de 
schoolbegeleidster, de schoolleider en de beide interne Flexit-coördinatoren is 
een draaiboek ontwikkeld. In het overleg zijn de inhoudelijke accenten voor 
het komende schooljaar bepaald en uitgelijnd over de tijd, rekening houdend 
met de schoolspecifieke situatie (bijvoorbeeld de verhuizing in de maand 
april). In het draaiboek is per niveau aangegeven welke inhouden en 
activiteiten er in een bepaalde maand plaatsvinden. In het onderstaan
d
 
In september 1999 wordt in het coördinatie-overleg (COOV) gesproken over 
de te plannen onderwerpen en activiteiten en er worden  klassenbezoeken 
gepland in de groepen 1 tot en met 3 gericht op de exploratieve leeromgeving 
en in de groepen 4 tot en met 8 op het werken met het differentiatie-model. In 
oktober en november wordt hier een vervolg aan gegeven in 
deelteambijeenkomsten. 
In december start de werkgroep rekenen met de keuze van een nieuwe 
rekenmethode in relatie tot het werken met Flexit.  
In januari 2000 worden observaties en deelteambijeenkomsten georganiseerd 
rondom de instructiekwaliteit en het pedagogisch functioneren in de groepen 1, 
2 en 3 en in de groepen 4 tot en met 8
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leerkrachtniveau gepland in verband met de verhuizing en de vakantieperiode. 
Het jaar wordt afgesloten met een deelteambijeenkomst in de groepen 1 tot en 
met 3 en 4 tot en met 8 waarin de modulen geëvalueerd worden en waar men 

ericht is op de instructiekwaliteit, de exploratieve leeromgeving en het 

rdinatoren en de leerkrachten deelgenomen aan de 
etwerkbijeenkomsten die ook door de volgscholen bijgewoond worden.  

ken. In 

n 
bservaties gepland door de begeleidster en de coördinator gericht op het 
lanmatig werken in alle groepen. In maart staat een bouwbijeenkomst 

erken. In februari, april, mei en juni zijn de begeleidingsbijeenkomsten 

g
pedagogisch functioneren.  
Elke maand was een COOV gepland om de voortgang van het project te 
bewaken. Een ook is er na elke module tijd gepland voor collegiale consultatie 
van de leerkrachten met één van de interne coördinatoren inzake de 
modulering. 
Naast de schoolspecifieke activiteiten hebben de schoolleider, de interne 
Flexit-coö
n
 
Schooljaar 2000/2001 
Aan het einde van het schooljaar 1999/2000 is het projectjaar geëvalueerd in 
het COOV. Hier is besproken welke onderwerpen in 2000/2001 centraal 
zouden staan. In verband met de nieuwe school zou in de onderbouw in de 
eerste helft de exploratieve leeromgeving centraal staan. In de tweede helft 
staat het planmatig werken en het bevorderen van de zelfstandige leerhouding 
op het programma. In de bovenbouw staan met name de twee laatst genoemde 
onderwerpen en het strategisch handelen centraal. Aan het begin van het 
schooljaar is het draaiboek opgesteld door de begeleidster samen met de 
schoolleider en de twee interne Flexit-coördinatoren. In het onderstaande 
worden per maand de belangrijkste geplande activiteiten beschreven. 
 
In augustus en september 2000 wordt op schoolniveau gewerkt aan de 
planning van het project. In oktober worden observaties gedaan in alle groepen 
gericht op de organisatie van de instructie en het planmatig wer
november en december wordt het project door het COOV tussentijds 
geëvalueerd om de doelen voor de komende periode bij te stellen. De 
tussenevaluatie wordt opgenomen in het draaiboek. In januari 2001 staa
o
p
gepland welke geleid wordt door de coördinatoren gericht op het planmatig 
w
vooral op schoolniveau gepland. Het jaar wordt afgesloten met een evaluatie 
van het planmatig werken in bouwen. 
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Naast de schoolspecifieke activiteiten hebben de schoolleider, de interne 
Flexit-coördinatoren en de leerkrachten deelgenomen aan de 
netwerkbijeenkomsten die ook door de volgscholen bijgewoond worden. 
 
Achteraf geven de coördinatoren aan dat ze niet alle onderwerpen die gepland 

d  In maart 2001 is na een 
evaluatie in het COOV besloten te ki ge implementatie 
van de onderwerpen zelfstandige leerho tig werken en 

 strategisch handelen bij instructie 
t hierdoor te vervallen en zal in het schooljaar 2001/2002 opgepakt 

schooljaar 2000/2001 bben er weer evaluaties 
rectieniveau. De schoolleider, interne 
 bij beide evaluaties aanwezig. Uit de 

het schooljaar 2001/2002 
egin van het s ljaar jn in n 
en het iboe oorbesproken. Een 

het planmatig werken en de 

ft verwerkt. Er zijn ook concrete plannen 

stonden in it schooljaar hebben kunnen realiseren.
ezen voor een zorgvuldi

uding, planma
woordenschatontwikkeling. Het onderwerp
kom
worden.  
 
Schooljaar 2001/2002 
Aan het einde van het  he
plaatsgevonden op zowel team- als di
Flexit-coördinatoren en adviseur waren
evaluaties zijn de onderwerpen gedestilleerd die in 
centraal komen te staan. Aan het b  choo  zi  ee
directiebijeenkomst de conceptofferte 
week later is het plan vast

draa k v
gesteld. Nieuw in dit schooljaar is dat er concrete 

doelen zijn gesteld voor de eerste periode van het projectjaar. In de groepen 1 
tot en met 3 wordt in de eerste helft gewerkt aan 
organisatie van de instructie. In de groepen 4 tot en met 8 wordt gewerkt aan 
een actieplan om het voortgezet technisch lezen te verbeteren. In januari 
worden deze doelen geëvalueerd en worden de consequenties hiervan in het 
plan van aanpak voor de tweede hel
opgesteld voor de tweede periode. In de tweede periode is in alle groepen 
aandacht besteed aan het bevorderen van de zelfstandige leerhouding. 
De adviseur gaat halverwege het schooljaar met zwangerschapsverlof. In deze 
periode wordt de school niet ondersteund. Wanneer ze vragen hebben kunnen 
ze contact opnemen met de leerlingbegeleider of de projectleider van Flexit. 
 
 
7.2.3.2 Projectorganisatie en bewaking van de invoering van het project 
 
Een tweede belangrijk aspect van projectmatig werken is de realisatie van de 
projectorganisatie en de bewaking van het implementatieproces. Bij dit laatste 
hebben de schoolleider en de coördinator Flexit ieder eigen 
verantwoordelijkheden en taken. 

 104 



Om zicht te krijgen op de stand van zaken op dit punt is in de schooljaren 
1998/1999 tot en met het schooljaar 2001/2002 aan de schoolleider en de 
coördinator Flexit van de bovenbouw een aantal schriftelijke vragen 
voorgelegd. De resultaten zijn weergegeven in tabel 7.2. 
 

Tabel 7.2  Aansturing en bewaking van het project 

 98 – 99 99 – 00 00 - 01 01 - 02 

Realisatie van de projectorganisatie door de schoolleiding 
(4) .75 1.00 1.00 .75 

Bewaking door de schoolleider (23) .60 .64 .62 .63 

Duidelijkheid van de coördinatietaken bij de coördinator 
onderbouw (6) - 1.00 1.00 1.00 

Duidelijkheid van de coördinatietaken bij de coördinator 
bovenbouw (6) 1.00 1.00 - 1.00 

Bewaking van het proces van implementatie door de 
Flexit-coördinator onderbouw (15) - .65 .69 .85 

Bewaking van het proces van implementatie door de 
Flexit-coördinator bovenbouw (15) .51 .61 - .64 

Ondersteuning bij de vormgeving van Flexit door de 
coördinator Flexit onderbouw (10) - .50 .50 .40 

Ondersteuning bij de vormgeving van Flexit door de 
coördinator Flexit bovenbouw (10) .60 .38 - .60 

N.B.: Het aantal items uit elke schaal is in de tabel tussen haakjes vermeld. In het schooljaar 1998/1999 is de 
vragenlijst bij de interne Flexit-coördinator onderbouw niet afgenomen. Door de interne Flexit-coördinator 
bovenbouw is in het schooljaar 2000/2001 geen vragenlijst ingevuld. 
 
De schaalscores zijn gestandaardiseerd om een eenvoudige vergelijking van de 

ores op ssc chalen met een uiteenlopend aantal vragen mogelijk te maken. 
Hierdoor ligt de score tussen 0 en 1. 
 
Wat betreft de voortgang van Flexit heeft het project door de brand in 1998 
vertraging opgelopen. Deze is voor wat de formele verplichtingen naar de 
volgscholen betreft ingelopen. In de school zelf duurde het echter aanzienlijk 
langer voordat de school weer normaal draaide. 
Ook deed het vertrek van de schoolleider een nieuwe situatie ontstaan die, zich 
opnieuw moest uitkristalliseren. Dit weerspiegelt zich in het schooljaar 1998 – 
1999 in de antwoorden van waarnemend schoolleider en coördinator 
bovenbouw over aansturing en bewaking van het project. De waarnemend 
schoolleider heeft het project in het schooljaar 1998/1999 goed aangestuurd 
door coördinatoren Flexit te benoemen, voor deze personen de taakstellingen 
vast te leggen en hen uren voor hun taak toe te kennen. Er is echter niet 
vastgelegd wanneer de coördinator feedback geeft naar de directie. Voor de 
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coördinator bovenbouw is echter duidelijk wanneer hij dat moet doen. Zijn 
taakstelling is hem volstrekt helder. In het schooljaar 1999/2000 is wel 
vastgelegd wanneer de coördinatoren feedback geven naar de directie. De 
taakstelling voor de beide coördinatoren blijft duidelijk. Dit is voor de interne 
coördinator voor de onderbouw in het schooljaar 2000/2001 nog steeds het 
geval. Ook in het schooljaar 2001/2002 blijft de taakstelling helder voor de 
beide coördinatoren. 
De  waarnemend schoolleider voert in het schooljaar 1998/1999 voor 60 

999 50 
rocent van de activiteiten uit die betrekking hebben op het bewaken van het 

procent de taken uit die gerubriceerd zijn onder 'bewaking door de schoolleider 
van het proces van implementatie'. Met name rekent de schoolleider het niet 
tot zijn taak de uitvoering van het activiteitenplan te bewaken en na te gaan of 
iedereen volgens afspraak handelt. Tevens heeft Flexit geen vaste plek op de 
agenda van de inhoudelijke teamvergaderingen en spreekt de schoolleider de 
leerkrachten niet aan op hun vorderingen. In het schooljaar 1999/2000 is de 
waarnemend schoolleider benoemd tot schoolleider. Het percentage stijgt licht. 
De schoolleider blijft dezelfde bewakingsactiviteiten niet tot zijn taak rekenen. 
Dit geldt ook voor het bezoeken van klassen en het bespreken van tegenvallers 
met leerkrachten. Dit is gedelegeerd naar de interne Flexit-coördinatoren. De 
schoolleider besteedt wel in hoge mate aandacht aan het bewaken van de 
tijdlijn van het project, de deelname aan de netwerkbijeenkomsten en het lezen 
van verslagen. Verder maakt hij ook harde afspraken met het team over de 
implementatie van Flexit. In het schooljaar 2000/2001 is er geen verandering 
gekomen in de bovenstaande beschrijving en dat geldt ook voor het schooljaar 
2001/2002. 
 
De Flexit-coördinator bovenbouw voerde in het schooljaar 1998/1
p
implementatieproces. Dit werd veroorzaakt doordat hij in dit schooljaar tevens 
zieke collega's moest vervangen. Hij moest daardoor in zijn taken keuzes 
maken en heeft ervoor gezorgd dat hij in ieder geval zeer nauwkeurig naging 
of gemaakte afspraken werden nagekomen en of alle activiteiten volgens 
planning werden uitgevoerd. Tijdrovende activiteiten als het uitvoeren van 
klassenbezoeken, het maken van video-opnamen en het aanspreken van 
leerkrachten schoten er dat jaar bij in. In het schooljaar 1999/2000 is de 
coördinator bovenbouw meer taken gaan uitvoeren om de implementatie van 
Flexit te bewaken. Zo’n 60 procent van de taken voerde hij uit. Hij voerde 
geen overleg over handelingsplannen en maakte ook geen video-opnamen. 
Wel bewaakt hij de tijdlijn en de uitvoering van het draaiboek. Verder deed hij 
dit schooljaar klassenbezoeken en besprak deze met de leerkrachten. De 
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coördinator streeft ernaar één keer per module in elke groep te komen. In het 
schooljaar 2000/2001 is dit echter niet helemaal gelukt. In het schooljaar 
2001/2002 voerde de interne coördinator bovenbouw eveneens zo’n 60 procent 
van de activiteiten uit. Hiervan besteedt hij de helft aan het begeleiden van 
leerkrachten en het bewaken van de inhoud van het project. In schooljaar 
2001/2002 lukt het de interne coördinator wel om één keer per module in de 
groep te observeren. De andere helft van de tijd besteed hij aan activiteiten om 
het project aan te sturen, te bewaken en te evalueren.  

 het schooljaar 1999/2000 daalt de score naar .38. 
e interne Flexit-coördinator bovenbouw is steeds minder uitvoerend werk 
aan doen. De ontwikkeling van de modulen in de bovenbouw wordt 

n. Het aanreiken van criteria voor 
en passend vervolgaanbod wordt dit schooljaar niet gedaan.Verder blijft hij 

ordt in het schooljaar 1999/2000 zo’n 65 

erder 

 coördinator 
ezelfde activiteiten uitvoeren om Flexit te bewaken in de onderbouw. Het 

uitvoeren van klassenbezoeken ziet de interne coördinator onderbouw als één 
van haar belangrijkste taken om de voortgang te bewaken. Ze probeert drie 

Op de schaal die betrekking heeft op de inhoudelijke ondersteuning bij de 
vormgeving van Flexit, scoorde de coördinator bovenbouw in het schooljaar 
1998/1999 .60. De coördinator doet zelf niet het uitvoerend  werk. Dat wil 
zeggen: hij verzamelt geen materialen voor zelfstandig werk en schrijft zelf 
geen nieuwe versies van de modulen. Wel zorgt hij dat er beslissingen 
genomen worden over bijstelling, verzamelt hij evaluatiegegevens bij de 
leerkrachten naar aanleiding van het gebruik van de modulen en reikt hij 
criteria aan voor het bepalen van het vervolgaanbod voor de leerlingen op 
basis van toetsresultaten. In
D
g
voornamelijk door de leerkrachten zelf gedaa
e
dezelfde activiteiten uitvoeren als in het vorig schooljaar. In het schooljaar 
2001/2002 onderneemt hij weer meer activiteiten om de leerkrachten te 
ondersteunen bij Flexit. Hij doet geen uitvoerend werk, maar zorgt wel dat de 
modulen geëvalueerd en bijgesteld worden. Eveneens geeft hij leerkrachten 
advies bij de afname en het diagnosticeren van toetsen en observaties.  
 
Door de coördinator onderbouw w
procent van de activiteiten uitgevoerd om de implementatie van het project in 
de onderbouw te bewaken. De coördinator doet klassenbezoeken en bespreekt 
deze met de betreffende leerkrachten, bewaakt de tijdlijn, spreekt de 
leerkrachten aan op hun vorderingen en geeft de leerkrachten complimenten 
als het implementatieproces in de groep vordert. Ze voert geen overleg over 
handelingsplannen aangezien dit een taak is van de interne begeleider. V
stelt ze geen criteria op met betrekking tot de overgang naar de volgende 
leerstofeenheid. In het schooljaar 2000/2001 blijft de interne
d
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keer per module in de groepen te komen of vaker als dit incidenteel nodig 
ocht zijn. In het schooljaar 2001/2002 krijgt de school te maken met veel 

rbouw geeft vrij regelmatig (.50) inhoudelijke 

n het schooljaar 2000/2001 geen 
erandering in. In het schooljaar 2001/2002 daalt de score naar .40. Ze 

t het voorgaande jaar niet meer over 

e
 

dy onderzoek dat in 1995 w e aa e
Flexibele leertijd op de Hambaken werd geconstateerd, dat de leerkrachten van 

m 4 an de H baken in slage  hun klassen doel atig te 
cent nstru jd te iseren vens bleek de 

str  hoog eraar it va t grootste belang, omdat 
it en kw iteit van de inst tie is, w ecten 

rw  worden. 
 deze paragraaf beantwoorden we de vraag of de leerkrachten van de 

m
wisselingen in de onderbouwgroepen. Om Flexit door te laten lopen krijgen de 
nieuwe leerkrachten veel begeleiding van haar. Ze probeert dan dagelijks 
binnen te lopen om te observeren, maar ook om materialen samen te bekijken 
of ontwikkelingslijnen door te nemen. Daarnaast onderneemt ze ook veel 
activiteiten om het project aan te sturen, te bewaken en te evalueren gezien de 
score van .85. 
De coördinator onde
ondersteuning bij de vormgeving van Flexit. Ze doet geen uitvoerend werk als 
het schrijven van modulen en het verzamelen van materiaal en het formuleren 
van opdrachten voor zelfstandig werken. Ze verzamelt wel evaluatiegegevens 
van leerkrachten na gebruik van de modulen en neemt beslissingen ten aanzien 
van het bijstellen van modulen. Hier komt i
v
adviseert de leerkrachten in vergelijk to
geschikte leerlingtoetsen.  
 
 
7.3 Impl mentatie op leerkrachtniveau 

In het casestu erd uitg voerd, n r de invo ring van 

de groepen 1 t/ v am er n m
managen, en een hoog per age i ctieti  real . Te
kwaliteit van de in uctie

nt
. Uit d is d n he

het de kwalite a ruc aarvan de grootste eff
op de leerlingen ve acht
In
groepen 1 tot en met 4 dit hoge niveau in latere jaren weten te handhaven. In 
de schooljaren 1999/2000 tot en met 2001/2002 zijn ook de leerkrachten van 
de groepen 5 tot en met 8 geobserveerd op hun instructievaardigheden. Dit is 
gedaan om na te gaan in welke mate de Flexit-aanpak vorm krijgt in de 
groepen 5 tot en met 8. Deze resultaten worden eveneens gepresenteerd. 
In deze paragraaf geven we aan in welke mate adaptief onderwijs 
geïmplementeerd is bij de leerkrachten van groep 1 tot en met 8.  
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7.3.1 Instructie-vaardigheden: Instructie- en leertijd 
 
De tijd die leerkrachten besteden aan instructie en de tijd die leerlingen 
daadwerkelijk met leren bezig zijn is in kaart gebracht door middel van 
observaties. In de kleutergroep zijn voorbereidende taal/lees-activiteiten 
geobserveerd en in de groepen 3 en 4 zijn lessen technisch lezen geobserveerd. 
In de groepen 5 tot en met 8 zijn lessen begrijpend lezen of spelling 
geobserveerd. De observaties vonden plaats met het eerder beschreven 

strument COMMIT. 

n op 
elke groep kinderen de leerkracht gericht is. Eerst worden de resultaten van 

te  
de leerkracht i

Instructie- en leertijd in de onderbouw 
In tabel 7.3 zijn de perce ges leer gactiviteiten vermeld van 

ar 1995, 9 e 0 2.

endpoot op de COMMIT op vijf momenten in de 
onder ) 

in
Met dit instrument worden zowel leerkrachtactiviteiten als leerlingactiviteiten 
in kaart gebracht. Tevens kan met dit instrument in kaart gebracht worde
w
de leerkrach n in de onderbouw beschreven, daarna komen de resultaten van

n de bovenbouw aan de orde.  
 

nta kracht- en leerlin
eind schoolja 19 8 tot en m t 2 0  
 
Tabel 7.3  Resultaten Duiz

bouw (in percentages
 J  1995 

n=5 n=4 n=4 2000 
 

Apr
n = 5 n = 7 

uni Juni 1998 Juni 1999 Juni/okt 

n=4

il 2001 April 2002 

Leerkrachtactiviteit        
1.Instructietijd 76 75.6 67.3 77.1 74.2 60 
2.Tijd voor verwerking 1 4. 4.  36.3 0.3 1 8 7.8 77 1  
3. Management 17.6 14 18 15.1 21 27 
Leerlingactiviteit       
1. Taakgerichte leertijd 76.4 79 77.5 73 69 73 

 
Uit de tabel kunnen we aflezen dat gemiddeld over de groepen in de 
onderbouw het tijdsbestedingspatroon op De Hambaken, nu de Duizendpoot, 
tot en met april 2001 ongeveer stabiel blijft. Dat wil zeggen, dat gemiddeld 

wisselingen hebben voorgedaan in de groepen. Er zijn twee nieuwe 

over de groepen van de onderbouw het percentage instructietijd van de 
leerkracht tot en met 2001 stabiel blijft. In het schooljaar 2001/2002 daalt het 
percentage instructietijd naar 60 procent. Er wordt in verhouding tot de eerdere 
observatiemomenten veel tijd besteed aan management-activiteiten. Een 
verklaring ligt mogelijk in het feit dat zich in dit schooljaar leerkracht 
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leerkrachten gekomen in de groepen 1 en 1/2  en een nieuwe leerkracht in 
groep 3.  
Het percentage tijd dat leerlingen daadwerkelijk aan het werk zijn vertoont 
gemiddeld de laatste jaren een dalende tendens. Dit kan te maken hebben met 
ontwikkelingen in het werken met een differentiatie-model. Dit vraagt grotere 
management-vaardigheden van de leerkracht en ook grotere discipline van de 
leerlingen. In 2002 is er weer een stijgende lijn te zien in het percentage 
taakgerichte leertijd van de leerlingen.  
 
In tabel 7.4 wordt de gerichtheid van de leerkracht per groep in beeld gebracht. 
Dit geeft een indicatie van de mate waarin de leerkrachten differentiëren. 
 
Tabel 7.4  Gerichtheid van de leerkracht uitgesplitst over de groepen van de 

onderbouw over zes jaren (in percentages) 
 1995 1998 1999 2000 2001 2002 
 Gr 

½ 
Gr 
3 

Gr 
4 

Gr 
1/
2 

Gr 
3 

Gr 
4 

Gr 
1/
2 

Gr 
3 

Gr 
4 

Gr 
1/
2 

Gr 
3 

Gr 
4 

Gr 
1/
2 

Gr 
3 

Gr 
4 

Gr 
1/
2 

Gr 
3 

Gr 
4 

Doelgroep                   
1. Gehele groep 99 24 3 97 1 2 100 0 2 38 41 32 7 42 32 49 19 34 
2. Aparte 
instructie-groep 
(volggroep) 

0 59 68 0 61 70 0 81 77 0 30 43 0 25 68 0 48 31 

3. Aparte 0 
structie-groep 

11 28 0 38 28 0 19 13 0 37 22 0 32 0 0 33 35 
in
(kopgroep)  
4. Subgroep 0 36 0 3 0 0 0 
binnen aparte 

p

0 2 62 0 0 93 0 0 49 0 0 

instructie-groe   
5. Individuele 

erling 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

le
11 0 0 0 

 
t het verschil in aanpak bij Flexit tussen de groepen 1 en 2 en 

onmiddell de groepen 1 en 2 wordt niet 
t het kopgroep-volggroep systeem. De leerkrachten geven 

erlingen binnen de hele groep. In de groepen 3 
ijk sprake van i uctie in twee pen.  

n de g en 1 en 2 e rschuiving 
gehele groep naar tijd besteed aan een 

t omd de leerkracht van groep 1/2 in twee 

Uit de tabel val
de groepen 3 en 4 ijk te herkennen. In 
gewerkt me
instructie aan een subgroep le
en 4 is duidel nstr groe
In 2000 zien we bij de leerkrachten va roep en ve
van de totale lestijd gericht op de 
subgroep. Dit kom at 
instructiegroepen is gaan werken bij de voorbereidende taalactiviteiten. In 
2001 en 2002 wordt deze werkwijze voortgezet. De leerkrachten worden 
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ondersteund door een klassenassistent, die de overige leerlingen begeleidt bij 
het zelfstandig werken. 
De leerkracht van groep 3 krijgt in de loop der jaren het kopgroep-
volggroepsysteem steeds beter onder de knie. Er wordt consequent met een 
kop- en een volggroep gewerkt. Vanaf april 2000 zien we een verschuiving 
optreden in de percentages. Er wordt meer tijd besteed in de gehele groep en 

kt zelfstandig. In 2002 wordt de les door de twee 
erkrachten wel zo ingericht dat zowel de volggroep als de kopgroep 
structie krijgt.  

structie- en leertijd in de bovenbouw 

de percentages voor de twee subgroepen worden lager. Uit de observaties 
blijkt dat de leerkracht eerst gezamenlijk begint om bijvoorbeeld het thema 
van de kern te introduceren en de organisatie van het zelfstandig werken door 
te nemen. Daarna begint de leerkracht met de instructie aan de beide groepen. 
Ook tussen de beide instructie-momenten is de leerkracht even gericht op de 
hele groep om de overgang snel te kunnen organiseren. In 2002 staat er een 
nieuwe leerkracht voor groep 3. Uit de percentages blijkt dat zij in staat is het 
kopgroep – volggroep model te hanteren. De schoollijn wordt ondanks een 
leerkrachtwisseling voortgezet. 
Ook bij de leerkracht van groep 4 is een vergelijkbare ontwikkeling als bij de 
leerkracht van groep 3 terug te zien in de loop van het project. In 2001 zet deze 
ontwikkeling zich niet door. De leerkracht geeft alleen instructie aan de 
volggroep. De kopgroep wer
le
in
 
In
 
Tabel 7.5  Resultaten van de bovenbouw op de Duizendpoot op de COMMIT 

(in percentages) 
 Juni 2000 

n=5 
April 2001 
n = 5 

April 2002 
n = 4 

Leerkrachtactiviteit    
1. Instructietijd 62 72 82 
2. Tijd voor verwerking 25 10 6 
3. Management 13 18 12 
Doelgroep waarop de leerkracht zich 
richt 

   

1. Gehele groep 26 42 44 
2. Kopgroep 20* 42.7 26** 
3. Volggroep 47* 46.7 28** 
Leerlingactiviteit    
1. Taakgerichte leertijd 73 71 80 

* Percentages kop- en volggroep zijn berekend over de groepen 5, 7 en 8. In groep 6 gaf de leerkracht 
instructie aan de kopgroep. Een stagiaire werkte buiten de groep met de volggroep. 
** Percentages zijn ge

e kopgroep begrijpen
baseerd op de lessen in de groepen 5 tot en met 7. In groep 8 werd de les gegeven aan 
d lezen. De volggroep zat in de andere combinatiegroep 7/8. d
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Bij de leerkrachten uit de bovenbouw zien we dat het percentage instructietijd 

dat aan 
anagement-activiteiten wordt besteed blijft redelijk stabiel in de loop van de 

Uit de obser e bovenbouw 
opg – roep 20

e tijd van de les aa  leer en in volgg . In 
e instructiegroepen dichter bij elkaar 

 z  we d de leerkrachten g middeld langer werken 
et de hele groep. Ook in 2002 blijven de leerkrachten de lestijd op deze wijze 

ent en instructievaardigheden 

De subschaa aardigheden' is te beschouwen als een eenvoudige 
per van het in het onderzoek onder de volgscholen gebru nstrument 

aliteit (IGDI-model). 
' structie' identiek aan de in het onderzoek onder de 

strument met dezelfde naam. ‘Afste ing van de 
mpo (p g) van de l Dit aspect i  

steeds verder stijgt in de drie jaren dat er geobserveerd is. In 2002 wordt nog 
minder tijd gegeven voor het maken van verwerkingsopdrachten in 
vergelijking tot de twee eerdere jaren. Het percentage tijd 
m
drie jaar.  

vaties over drie jaren blijkt dat de leerkrachten van d
werken met het k roep volgg  systeem. In 00 besteden de 
leerkrachten de meest n de ling de roep
2001 zien we dat de tijd besteed aan beid
komt te liggen. Verder ien at e
m
verdelen. Deze ontwikkeling zagen we ook al eerder in de onderbouw. De 
leerkrachten van de bovenbouw zijn er in een korte tijd in geslaagd te leren 
werken met het Flexit-differentiatie-model.  
De taakgerichte leertijd van de leerlingen tijdens de lessen is op alle drie de 
observatie-momenten hoog. De leerlingen die zelfstandig werken, terwijl de 
leerkracht instructie geeft aan één van de twee instructiegroepen, houden zich 
vooral met hun werk bezig. 
 
 

.3.2 Instructievaardigheden: Managem7
 
De kwaliteit van het management- en instructiegedrag van de leerkracht is 
eveneens in kaart gebracht door middel van observaties. Bij de observaties is 
gebruik gemaakt van de Management en Instructie Schaal, zo. De schaal 

estaat uit vier subschalen: ‘Instructievaardigheden’, ‘Organisatie van de b
instructie’, ‘Afstemming van de instructie’ en 'Materiaal en ruimte'. 

l 'Instructiev
voorlo ikte i
voor het meten van de instructiekw De subschaal 
Organisatie van de in  is 
volgscholen gebruikte in mm
instructie’ meet het te acin es. s alleen op de
Duizendpoot geobserveerd. De subschaal 'Materiaal en ruimte' kan beschouwd 
worden als een voorloper van de in het onderzoek onder de volgscholen 
gebruikte instrument voor het in kaart brengen van een 'exploratieve 
leeromgeving'. 
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Management- en instructievaardigheden in de onderbouw 
De subschalen 'Instructievaardigheden' en 'Afstemming van de instructie' zijn 
in 1995, 1998 en 1999 alleen geobserveerd in de groepen 3 en 4. Vanaf juni 
2000 zijn deze twee schalen ook geobserveerd in de groepen 1 en 2.  
 
Tabel 7.6  Gemiddelde scores op de Management-instructieschaal in 

respectievelijk 1995, 1998 t/m 2002 in de onderbouw 
 1995 1998 1999 2000 2001 2002 
Instructievaardigheden .76 .70 .83 .65 .74 .75 
Organisatie van de instructie .84 .83 .85 .85 .84 .87 
Gebruik van materiaal en .88 .93 .93 .90 .95 .92 
ruimte 
Afstem g van de instructie .86 .86 .85 .77 min .86 .83 

 
Uit deze tabel kunnen we constateren dat de leerkrachten uit de onderbouw de 
hoge kwaliteit van hun management- en instructievaardigheden zoals in 1995 
vastgesteld, hebben kunnen handhaven. Bij de score op de subschaal 
instructievaardigheden is in 2000 even een daling te zien. In 2002 zit de score 
op het niveau van 1995 (.75). Op de schalen ‘Organisatie van de instructie’, 
‘Gebruik van materiaal en ruimte’ en ‘Afstemming van de instructie’ houden 
de leerkrachten van de groepen 1 tot en met 4 het niveau van 1995 vast. Ook al 
hebben er in de loop van de zeven jaar veel leerkrachtwisselingen 
plaatsgevonden. 
 
Management- en instructievaardigheden in de bovenbouw 
In tabel 7.7 worden de gemiddelde scores op de Management- en Instructie 
Schaal weergegeven voor de leerkrachten van de bovenbouw. De leerkrachten 
zijn in juni 2000, april 2001 en 2002 op deze schalen geobserveerd.  
 
Tabel 7.7  Gemiddelde scores op de Management- en instructieschaal in de 

bovenbouw 
 2000 2001 2002 
Subschalen    
Instructievaardigheden .55 .69 .75 
Organisatie van de instructie .79 .91 .90 
Gebruik van materiaal en ruimte .73 .81 .90 
Afstemming van de instructie .83 .83 .86 

 
Wat betreft de scores op de subschalen voor organisatie van de instructie, het 
gebruik van materiaal en ruimte en de afstemming van de instructie zaten de 
leerkrachten van de groepen 5 tot en met 8 bij de eerste meting in 2000 op een 
hoog niveau. In 2001 stijgen de scores, wat wil zeggen dat de leerkrachten  
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hun vaardigheden zijn gaan verfijnen. In 2002 zien we dat de leerkrachten van 
u

houden en o p 
 schaal instru ard en tart l krac in 0 .  is 

an gezien de leerkracht  sch r 999/ v ral 
gewerkt hebben aan het in de vingers ijge an ko ep olg ep 
sy ijgt cor ink in 2 s t d ore g v r, 

gelijk va le ach n nde w
 

7.3.3 Diagno che rd de lan tig rke

derdeel van adaptief onderwijs het lm  p  v e 
 Als e lee ingre te daar lei ng to ve  kan 

ge en w en. rdo wo oo men dat leerlingen een 
 oplo en in jk alle m ht ijg p 

ize oo nm  w n, an 
de olja 199 999 t en t 2 /20 een rif ke 

' wordt vastgesteld, is 
ebaseerd op het model voor planmatig werken van Kool en Van der Leij 

odel is steeds een afzonderlijk instrument 

de bovenbo w het hoge niveau op deze leerkrachtvaardigheden weten vast te 
ngeveer even hoog scoren als leerkrachten van de onderbouw. O

de ctieva ighed  s en de 
n 

eer
t

hten  200
1

lager Dit
obegrijpelijk a en i he ooljaa  2000 o

 kr n v het pgro  / v gro
steem. In 200

naar een niveau 
1 st de s e fl  en 200 tijg e sc  no erde
dat  is aan dat n de erkr ten i de o rbou . 

 
stis Vaa ighe n: P ma  we n 

 
Essentieel on  is  rege atig eilen an d
leerlingvordering
vroegtijdig in

en.  d rl sulta n aan di e ge n
grep ord  Hie or rdt v rko

te grote achterstan
de mate waarin de leerkrachten van de
het eind van 

d pen  uite deli uitv n. O  zic te kr en o
 Du ndp t pla atig erke is a

scho ren 8/1  to  me 001 02  sch telij
vragenlijst bij de leerkrachten afgenomen. 
Het instrument waarmee de 'mate van planmatig werken
g
(1985). Voor de fasen in dit m
geconstrueerd. Doordat de school de vragenlijst laat in het schooljaar 
1998/1999 bereikte, en door een misverstand de indruk ontstond dat deze zeer 
snel ingevuld diende te worden, is de vragenlijst door de leerkrachten van de 
groepen 1 en 1/2 onbetrouwbaar ingevuld. Over deze gegevens wordt dan ook 
niet gerapporteerd. In de hierop volgende jaren kan wel over het planmatig 
werken door deze leerkrachten gerapporteerd worden.  
In de onderstaande tabel zijn per onderdeel (schaal) de gemiddelde scores 
weergegeven, uitgesplitst naar onder- en bovenbouw. In de groepen 3 en 4 is 
een onderscheid gemaakt in het planmatig werken bij technisch en begrijpend 
lezen. In de bovenbouw betreft het een onderscheid tussen taal en begrijpend 
lezen. 
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Tabel 7.8  Gemiddelde scores op de schalen voor het meten van planmatig 

werken van de leerkrachten van de Duizendpoot (1999 t/m 2002) 
  1999 2000 2001 2002 
 Groep v.l./t.l. b.l v.l./t.l. b.l v.l./t.l. b.l v.l./t.l. b.l. 

1/2   .83  .50  .92  
3/4 .71 .46 .50 .50 .75 .75 .78 .75 

1. Doelen stellen 

5/8 .71 .69 .73 .77 .50 .50 .67 .67 
1/2   .75  .50  .75  
3/4 .88 .88 1.00 .63 1.00 .88 1.00 .67 

2. Signaleren van 
problemen 

5/8 1.00 1.00 .98 .98 .93 .98 1.00 1.00 
1/2   .88  .88  1.00  
3/4 .68 .71 .33 .38 .88 .30 1.00 .96 

3. Reflectie op het 
gegeven onderwijs 

5/8 .63 .62 .63 .68 .63 .69 .84 .83 
1/2   .88  .94  1.00  
3/4 .78 .63 .63 .44 .44 .44 1.00 .96 

4. Werken met een 
groepsplan 

5/8 1.00 1.00 .75 .75 1.00 1.00 1.00 1.00 
1/2   1.00  .13  1.00  
3/4 .91 .75 .50 .00 .88 .38 1.00 .67 

5. Werken met een 
handelingsplan 

5/8 1.00 1.00 .56 .56 .90 .88 1.00 1.00 
1/2   .46  .52  .56  
3/4 .40 .41 .45 .45 .38 .26 .58 .57 

6.  Planmatig 
handelen in het 
team 5/8 .43 .40 .38 .35 .37 .40 .57 .57 

N.B. In de kolom v.l./t.l.  hebben de scores ten aanzien van groep 1/2 betrekking op het voorbereidend lezen 
(v.l.), de scores ten aanzien van de groepen 3 en 4 hebben betrekking op het technisch lezen (t.l.) en de 

ores van de groepen 5 tot en met 8 op taal. b.l staat voor begrijpend lezen. 

aspecten het stellen van doelen, het signaleren van 

zijn vruchten afgeworpen bij alle zes de aspecten. De 

t is niet optimaal, maar redelijk hoog in vergelijking tot de 
ndelijke trend op dit moment om steeds minder op teamniveau aan de orde te 
ellen. 

roep 3 en 4 

sc
 
Groep 1 en 2 
In groep 1 en 2 waren de 
uitvallers, het reflecteren op het eigen gegeven onderwijs en het werken met 
plannen in schooljaar 1999/2000 volledig geïmplementeerd. In 2001 dalen de 
scores, met name bij doelen stellen, signaleren en het werken met een 
handelingsplan, ondanks de begeleiding die hier op gegeven is. In het 
draaiboek voor het schooljaar 2001/2002 zijn deze aspecten daarom opnieuw 
opgenomen. Dit heeft 
aspecten doelen stellen, signaleren, reflecteren en werken met een groeps- en 
handelingsplan zijn in hoge mate geïmplementeerd. Een kleine 60 procent van 
de activiteiten die betrekking hebben op planmatig werken in het team worden 
uitgevoerd. Di
la
st
 
G
In het schooljaar 1998/1999 werd er ook door de leerkrachten van de groepen 
3 en 4 al in hoge mate planmatig gewerkt.  
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Na een daling in het schooljaar 1999/2000 op diverse aspecten van planmatig 
werken, zien we eind schooljaar 2001 een herstel bij technisch lezen. Dit zet 
zich voort in het schooljaar 2001/2002. Jammer is dat het stellen van doelen 
bij technisch lezen nog niet voor de volle honderd procent gerealiseerd wordt. 
“Dit geld wel voor signaleren, reflecteren en diagnosticeren, het opstellen van 
plannen en evalueren, De leerkrachten van de groepen 3 en 4 maken de cyclus 

an planmatig werken dus volledig af. Hiermee zijn ze hun gemiddelde 
o

Voor planma g die gemaakt is 
k n an d ep  1 e

pgem  kan rde s d e s  v ak p dit pun or 

 aandacht voor technisch 
zen na groep 4 veelal wegvalt. Jammer is ook hier dat het stellen van doelen 
iet optimaal lijkt te zijn. Naar verwachting zal de actor dit de school heeft 

g werken door onder meer de tussen- en 
inddoelen voor technisch en begrijpend lezen schriftelijk vast te leggen, zijn 

v
landelijke c llega’s ver vooruit. Dit geldt in het bijzonder voor groep 4 

tig werken in het thema geldt dezelfde opmerkin
ten aanzien van de score van de leer rachte  v e gro en n 2 op deze 
schaal. 
Wat nog o erkt  wo n, i at d tand an z en o t do
alle leerkrachten tzelf wo wa no . D s e ind e d de 
gang van zaken op de school heel doorzichtig is en het opgestelde 
‘stroomdiagram’ een goed hulpmiddel is.  

 he de rdt arge men it i en icati at 

 
De mate van implementatie van planmatig werken bij begrijpend lezen in de 
groepen 3 en 4 ligt in het schooljaar 2001/2002 redelijk hoog tot hoog. Hoewel 
nog niet optimaal wordt ook hier de cyclus van planmatig werken afgemaakt. 
 
Groep 5 en 8 
In de groepen 5 tot en met 8 is het beeld bij technisch lezen vrijwel gelijk aan 
dat bij de groepen 3 en 4.  
Dat is verheugend omdat op de gemiddelde school de
le
n
gezet op verfijning van het planmati
e
doorwerking hebben.  
Ook bij begrijpend lezen wordt op ‘De Duizendpoot’ de cyclus van planmatig 
werken afgemaakt. Dat is een goed resultaat! Voor het ‘stelen van doelen’ en 
het ‘planmatig werken in het team’ gelden ook hier de eerder gemaakte 
opmerkingen. 
 
 
7.3.4 Planning van de leerstof 
 
Op papier is de leerstof volledig uitgelijnd in de modulen. In deze leerstoflijn 
zou aangegeven moeten zijn welke leerstof wekelijks aan bod komt en hoe de 
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leerstof uit de diverse materialen/ methodes gecombineerd is ten behoeve van 
de instructie. Tevens zouden per dag de opdrachten en activiteiten voor het 
elfstandig werken van de leerlingen beschreven moeten zijn, zou het 

doorgenome g werken dagelijks 
oeten worden astgest

  Ge ddeld ores op de haal planning van de leerstof van de 
leerkrachte n de Duizendpoot (1999 2002) 

z
zelfstandig gemaakte werk elke dag met de leerlingen moeten worden 

n en zouden de opdrachten voor het zelfstandi
m  v eld. 
 
Tabel 7.9 mi e sc  sc

n va t/m 
  1999 2000 2001 2002 
 Groep v.l./t.l. b.l v.l./t.l. b.l v.l./t.l. b.l v.l./t.l. b.l. 

1/2 .77  .95  .91  .89  
3/4 .80 .72 .76 .68 .78 .63 .78 .73 

Planning van de 
leerstof 

5/8 .76 .73 .71 .63 .81 .65 .79 .64 
N.B.  In de kolom v.l./t.l.  hebben de scores ten aanzien van groep 1/2 betrekking op het voorbereidend lezen 
(v.l.), de scores ten aanzien van de groepen 3 en 4 hebben betrekking op het technisch lezen (t.l.) en de 
scores van de groepen 5 tot en met 8 op taal. b.l. staat voor begrijpend lezen. 
 
Het is verrassend om te zien dat ook in de perceptie van de betrokken 
leerkrachten de planning van de leerstof strak is. Tegelijkertijd kunnen we 
constateren dat de score nog niet optimaal is (1.00). Alleen in de groepen 1 en 
2 komt de gemiddelde score dicht bij volledige implementatie. In de groepen 3 
n 4 blijven de scores over vier jaar op een vergelijkbaar niveau, maar zien we 
een verdere ontwikkeling. Dit geldt ook voor de groepen 5 tot en met 8. Dit 

  aangezien in deze periode juist aan de modulering ten 
anzien van taal en lezen gewerkt is. 

goede komt. 

e
g
wekt enige verbazing,
a
 
 
7.3.5 Zelfstandige leerhouding 
 
Zelfstandig werken is niet alleen een voorwaarde om met meerdere  
instructiegroepen te kunnen werken. In het kader van adaptief onderwijs wordt 
grote waarde gehecht aan het bevorderen van een zelfstandige leerhouding bij 
kinderen. Leren is immers een actief proces, waarbij de lerende zelf een groot 
aandeel heeft. De kinderen zelfstandigheid geven bevordert bovendien het 
gevoel van zelfvertrouwen en competentie bij de kinderen, hetgeen eveneens 
het leren ten 
De mate waarin de leerkrachten van de Duizendpoot een zelfstandige 
leerhouding bij hun leerlingen bevorderen is in kaart gebracht met een 
schriftelijke vragenlijst. Het instrument bestaat uit 13 uitspraken, die 
beantwoord moeten worden naar de frequentie van voorkomen (0=nooit, 
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5=heel vaak). De resultaten staan in onderstaand tabel. De scores kunnen 
liggen tussen 0 en 1.  
 
Tabel 7.10  Gemiddelde scores op de schaal het bevorderen van een zelfstandige 

leerhouding op de Duizendpoot (1999 t/m 2002) 
  1999 2000 2001 2002 
 Groep     

½  .68 .48 .65 
¾ .57 57 .58 .49 

Zelfstandige 
leerhouding 

5/8 .60 .62 .71 .72 

 
Uit de gemiddelde scores blijkt, dat alle leerkrachten in het schooljaar 
1998/1999 in redelijke mate een zelfstandige leerhouding bij hun leerlingen 
bevorderen. In het schooljaar 1999/2000 blijven de scores hetzelfde bij alle 
groepen. In het schooljaar 2000/2001 zien we in de groepen 1 en 2 een daling 
van de score en in de groepen 3 en 4 blijft de score op hetzelfde niveau. In 
2002 stijgt de gemiddelde score bij de leerkrachten van de groepen 1 en 2, 
maar de leerkrachten van groep 3 en 4 zien we een daling. In de bovenbouw 
wordt er door de leerkrachten duidelijk in hogere mate gewerkt aan het 
bevorderen van een zelfstandige leerhouding. Dit is in de periode 1999 en 
2002 ook duidelijk toegenomen. 
 
 
7.4 Samenvatting 
 
Een complex adaptief onderwijsproject als Flexit heeft weinig kans van slagen 

ats een visie te 
ebben op waar zij met haar onderwijs naar toe wil en langs welke weg men 

rnieuwing. Tenslotte is het voor het welslagen van 

wanneer het project niet is ingebed op schoolniveau en vandaaruit wordt 
aangestuurd en bewaakt. Een school dient op de eerste pla
h
dat denkt te bereiken. Op de tweede plaats dient de school te beschikken over 
een resultaat-georiënteerd schoolbeleid en over de middelen om de resultaten 
te evalueren en het beleid daar op aan te passen (kwaliteitszorg). Ook is een 
professionele schoolcultuur een uitermate belangrijke voorwaarde voor 
implementatie van een ve
Flexit belangrijk dat de vernieuwing door de schoolleiding wordt aangestuurd 
en bewaakt. 
In de loop van de jaren tachtig liepen door de groei van het aantal allochtonen 
leerlingen van de school zowel de leerlingen als de leerkrachten vast in de 
wijze waarop het onderwijs tot dan toe werd georganiseerd. De oplossing werd 
gezocht in een nieuwe organisatie en indeling van de leerstof in modules van 
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beperkte omvang, in combinatie met de mogelijkheid de leertijd voor de 
leerlingen die dat nodig hebben uit te breiden en de instructie te intensiveren 

oor te werken met meerdere instructiegroepen. Dit resulteerde in wat het 

verschilt per groep. Dit heeft te maken 

 binnen de school. De 

te zetten bij de leerkrachten. Wanneer deze initiatief 

 stuurgroep de suggestie mee te geven de volgscholen te 
aarschuwen voor het zetten van te grote stappen. Belangrijk is dat 

hten de mogelijkheid krijgen de organisatie van Flexit in de vingers te 

g 

 voert zo’n 60 procent van de bewakingsactiviteiten uit. De 
hoolleider is vooral gericht op het bewaken van de tijdlijn en bewaken van 

Daarnaast bewaken ze ook de uitvoering van het draaiboek. Verder geven zij 

d
Flexit-project is gaan heten.  
Het stadium waarin de implementatie van Flexit en de bijbehorende 
leerkrachtvaardigheden is gevorderd, 
met de volgorde waarin Flexit is ingevoerd en daarmee ook met de visie van 
de schoolleiding op het tot stand komen van verandering
schoolleiding laat bewust het initiatief om volgende stappen in het 
implementatieproces 
nemen, pikt de schoolleiding dat op en nodigen de leerkrachten uit een en 
ander nader uit te werken. In bouwvergaderingen worden nieuw initiatieven 
van leerkrachten besproken en het enthousiasme voor een idee slaat daardoor 
over op de andere leerkrachten. Zo is een stevig draagvlak voor Flexit 
ontstaan. Op dit punt blijft de schoolleiding van De Duizendpoot eraan 
hechten de
w
leerkrac
krijgen en daarna vanuit een intrinsieke behoefte de leerkrachtvaardigheden en 
de inhoud van de modulering verder te verfijnen. 
De Duizendpoot voert over de jaren heen een resultaatgeoriënteerd 
schoolbeleid. Zo is per groep vastgesteld wat de basisstof is, die elke leerlin
moet beheersen en zijn voor de zwakke leerlingen minimumdoelen vastgelegd.  
Het evaluerend vermogen van de school blijft gedurende de schooljaren 
1998/1999 tot en met 2001/2002 op een hoog niveau.  
Er heerst op de school een professionele schoolcultuur. De leerkrachten voelen 
zich door de directie gesteund bij de uitvoering van hun werk 
 
Op de Duizendpoot wordt in hoge mate op een projectmatige wijze aan het 
Flexit-project gewerkt. Zo is er een meerjarenplanning, waarin de relatie van 
het project met andere vernieuwingsactiviteiten is aangegeven. Tevens is er 
per schooljaar een activiteitenplan. De aansturing van het project door de 
schoolleider is optimaal.  
De schoolleider
sc
de gemaakte afspraken in het kader van Flexit. De overige taken zijn 
toegewezen aan de coördinatoren. Zo voeren deze zeer regelmatig 
klassenobservaties uit en bespreken zij de bevindingen met de leerkrachten. 
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gemiddeld vrij regelmatig inhoudelijke ondersteuning aan de leerkrachten bij 
de vormgeving van Flexit.  

ntatie op leerkrachtniveau 

eten de leerkrachten van de bovenbouw hun collega’s van de onderbouw op 

in hun 
structie problemen weten te voorkomen (preventie). De laatste vraag betreft 

e instructietijd in de onderbouw blijft vanaf 1995 tot en met eind 
hooljaar 2000/2001 op een contant en hoog niveau (Ongeveer 75 procent). 

oepen 3 en 4 het 
ifferentiatiemodel blijvend in hun handelingsrepertoire hebben opgenomen. 

kleine groep model. 
anneer de leerkracht instructie geeft aan een van beide groepen, werken de 

verige leerlingen zelfstandig, onder begeleiding van een klassenassistent.  
 aanzien van de management- en instructievaardigheden kunnen we 

 
Impleme
Met de presentatie van de mate van implementatie op leerkrachtniveau worden 
de volgende deelvragen beantwoord: 
Weten de leerkrachten van de onderbouw over de jaren heen hun in kwaliteit 
en kwantiteit hoge instructievaardigheid te handhaven? 
W
dit punt te evenaren? 
Slagen de leerkrachten van ‘De Duizendpoot’ erin vroegtijdig te interveniëren 
door te signaleren en vervolgens de cyclus van planmatig werken af te maken? 
De eerste twee vragen betreffen met name de mate waarin leerkrachten 
in
remediëring met als doel de aansluiting bij de groep zo snel mogelijk te 
herstellen. 
 
Ad. A. 
Het percentag
sc
In het schooljaar 2001/2002 treedt een daling op. We gaan ervan uit dat dit een 
incident is veroorzaakt door de vele leerkracht wisselingen in dit schooljaar. 
Tevens blijkt uit de observaties, dat de leerkrachten van de gr
d
Zij werken nog steeds volgens het kopgroep- – volggroep model. In groep 1/2 
is er gaande het project voor gekozen met het grote groep, 
W
o
Ook ten
constateren dat de leerkrachten het hoge niveau van functioneren uit 1995 
hebben weten te handhaven. Vooral de constante en zeer hoge kwaliteit van de 
instructie is vermeldenswaard. Dit ligt met .75 ruim 25 procent boven het 
landelijk gemiddelde en ongeveer 10 procent boven het gemiddelde van de 
‘volgscholen’. 
 
Op basis van deze resultaten kunnen we concluderen, dat het antwoord op de 
eerste deelvraag volmondig ‘ja’ luidt. De leerkrachten uit de onderbouw van  
‘De Duizendpoot’ slagen er in hun instructieniveau over de jaren heen op een 
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hoog niveau te  handhaven. Vooral de kwaliteit van de instructie springt 
daarbij in het oog. 
 
Ad. B. 
Het percentage effectief bestede instructietijd is bij de leerkrachten van de 
bovenbouw in de periode 2000 tot 2002 gestegen met 20 procent, van 62 naar 
82 procent. Dit percentage ligt hiermee nog hoger dan het percentage 
effectieve instructietijd dat de collega’s in de onderbouw weten te realiseren. 
 
Het werken met twee instructiegroepen is in de bovenbouw eveneens goed 
geïmplementeerd. In het schooljaar 2001/2002 wordt zo’n 40 procent van de 
instructietijd besteed aan instructie aan de gehele groep. De overige 60 procent 
van de tijd wordt vrijwel gelijkelijk verdeeld over de beide subgroepen. 
 
Er zijn geen aanwijzingen dat deze differentiatievorm ten koste gaat van de 
beschikbare  lestijd. Integendeel: het percentage tijd dat nodig is voor 
management bedraagt slechts 12 procent en de taakgerichtheid van de 
leerlingen is 80 procent. Beide cijfers zijn ook hier nog positiever dan in de 
onderbouw. 
 
De kwaliteit van de instructie ten slotte is in de periode 1999/2000 tot 
2001/2002 gegroeid tot 20 procent. Het gemiddelde ligt nu op .75 hetgeen 
gelijk is aan het niveau van de leerkrachten in de onderbouw. 
 
Op basis van deze resultaten concluderen we dan ook dat het antwoord op 
deelvraag b. met volmondig ‘ja’ beantwoord kan worden. 
 
 
Ad.C.  
Hoewel nog niet op alle aspecten van planmatig werken de scores honderd 
procent zijn, kunnen we concluderen dat de leerkrachten van ‘De 
Duizendpoot’ de cyclus van planmatig werken volledig afmaken. Dit geldt 
voor zowel de onderbouw als voor de bovenbouw. Hiermee zijn ze hun 
landelijke collega’s ver vooruit.  
De score op ‘planmatig werken in het (sub)team’ ligt rond de 60 procent. Dit is 
ver af van het maximum. Daar kan tegenovergesteld worden, dat deze score 
veel hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Bovendien is het een sterk punt 
dat de leerkrachten uit de kleuterbouw, de onderbouw en de bovenbouw op 
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deze schaal  zo goed als dezelfde score behalen. Dit is een pluspunt voor de 
uidelijkheid van beleid op dit punt. 

t, dat ook het antwoord op deelvraag 3 positief is: 
e cyclus van planmatig werken wordt bij lezen door de gehele school heen 
fgemaakt. 

d
 
Concluderend stellen we vas
d
a
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Hoofdstuk 8 
 
ONTWIKKELINGEN OP LEERLINGNIVEAU OP DE  
ONTWIKKELSCHOOL 
 
 
8.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen in leerlingresultaten van de 
groepen 1 tot en met 8 op de Duizendpoot gepresenteerd op diverse toetsen uit 
het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten die gerapporteerd zijn in eerdere 
rapportages (Wolbert, Roelofs & Houtveen, 1996; Houtveen en De Graaf-
Haalboom, 2000; Houtveen & Mijs, 2001; 2002) zijn meegenomen in dit 
hoofdstuk. 
Waar in de vorige rapportages al geconstateerd moest worden dat de 

agen:  
. In hoeverre is de ontwikkelschool erin geslaagd het eerder door ons 

vastgestelde succes van de Flexit-aanpak voor wat betreft de resultaten 
n de jaren na het project vast te houden en wellicht te 

verbeteren? 

beschikbare toetsgegevens niet volledig waren, heeft de brand die de school in 
1998 in de as legde geen goed gedaan aan de bestandsopbouw. Bij de 
leerlingresultaten in de groepen 1 tot en met 4 wordt een overzicht gegeven 
van de leerlingresultaten over meerdere jaren. Voor zover mogelijk wordt dit 
ook gedaan voor de groepen 5 tot en met 8.  
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvattende conclusie waarin we 
antwoord geven op de onderzoeksvr
1

bij de leerlingen i

2. Welke effecten geeft de implementatie van de Flexit-aanpak in de 
groepen 5 tot en met 8 bij de leerlingen ten aanzien van taal/lezen te 
zien? 

Bij het beschrijven van de resultaten maken we gebruik van de indeling in 
niveaus zoals deze door het Cito gehanteerd worden. De niveauscores worden 
door het Cito als volgt omschreven: 
A: goed tot zeer goed (25 % van de hoogst scorende leerlingen) 
B: ruim voldoende tot goed (25 % net boven het landelijk gemiddelde) 
C: matig tot voldoende (25 % net onder het landelijk gemiddelde) 
D: zwak tot matig (15 % ruim onder het landelijk gemiddelde) 
E: zwak tot zeer zwak (10 % laagst scorende leerlingen). 
Het landelijk gemiddelde ligt tussen het B-niveau en het C-niveau. Een school 
zit boven het landelijk gemiddelde, als deze op het A-, of B-niveau scoort. Een 
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school op C-niveau scoort gemiddeld. Een school op D- of E-niveau scoort 
zwak tot zeer zwak.  
Het Cito heeft deze niveau-indeling ontwikkeld zodat een school zich kan 
vergelijken met andere scholen. Er bestaat een niveau-indeling waarmee alle 
scholen in Nederland zich kunnen vergelijken. Er bestaat ook een niveau-
indeling waar scholen met veel allochtone leerlingen zich mee kunnen 
vergelijken (scholen met een schoolscore van 116 of hoger). Aangezien de 
Duizendpoot een schoolscore van 161 heeft, maken we in dit hoofdstuk waar 
mogelijk gebruik van deze laatste niveau-indeling. Eerst worden de resultaten 

an elke toets op hoofdlijnen besproken. Daarna wordt, wat meer op 
n ingegaan op het percentage uitvallers. Een 

 paragraaf 8.2 komen de bevindingen ten aanzien van technisch lezen aan de 
 paragraaf 8.3 komen de bevindingen ten aanzien van de 

ot. In paragraaf  8.5 wordt aandacht besteed 
an de bevindingen ten aanzien van begrijpend lezen en in paragraaf 8.6 wordt 

 met 
een sa 7). 

8.2 Technisch lezen 
 

esul n ten aan n van tec ch lezen ben bet ng op de 

illende skaarten woorde  achtere lgens e edurende 
één minuut hardop gelezen moeten worden. Op elke leeskaart komt een ander 
type woord  afgenomen in de 

n met 8. groep 3 t de DM olgens d ndleiding 
fgen en in de den dec r, maart ei. In groep 4 gelden 

-m ber, maart 
wordt de DMT normaliter afgenomen in de maanden oktober en maart. In 
groep 8 wordt de toets alleen aan het begin van het schooljaar afgenomen. 

ast ga e AVI-t  Het doe  de AVI-
n is het ststellen n het techn  leesnive an leerl  (Visser, 

Van Laarhoven & Ter Beek, 1996). Het AVI-pakket bestaat uit negen kaarten, 

v
detailniveau, bij enkele toetse
beschrijving van de toetsen die in de groepen 1 tot en met 4 zijn afgenomen is 
te vinden in paragraaf 13.2. Toetsen die alleen in de groepen 5 tot en met 8 
afgenomen worden, worden in de desbetreffende paragraaf beschreven. 
 
In
orde. In
woordenschatontwikkeling aan de orde. Paragraaf 8.4 gaat in op de 
taalontwikkeling op de Duizendpo
a
ingegaan op

menv
 de resultaten op de toets luisteren. We eindigen dit hoofdstuk
attende conclusie (8.

 
 

De toetsr tate zie hnis  heb rekki
Drie-Minuten Toets (DMT) van het Cito. De DMT bestaat uit drie 
versch  lee met n die envo lke g

aan bod. Deze toets is op de Duizendpoot
groepen 3 tot e In moe T v e ha
worden a om maan embe  en m
als afname omenten okto en mei. In de groepen 5 tot en met 8 

Daarna an we in op de resultaten van d oets. l van
toetse  va va isch au v ingen

 124 



één voor elk niveau. Op elke kaart staat een tekst gekoppe  aan een 
m het technisch eesniveau t palen lee en leerlin ndividueel 

een aantal kaarten, beginnend met de kaart die aansluit bij zijn leesniveau. 
ling vol ens de scor g een kaar ldoende heeft gelezen 
 bepaal  In de han iding van t AVI-p t zijn de 

eerd voor ktober en m t I-toets vaak 
nog een keer ering voor. De toets wordt voor 
het eerst afgenomen in maart van groep 3. Er wordt doorgetoetst totdat een 

iveau 9 met en goed res t heeft g en. 

inute -Toets (DM ) 
In de onderstaande tabellen zijn de toetsscores op de DMT voor de groepen 3 
tot en met 8 weergegeven. De resultaten in de groepen 3 en 4 worden eerst 

derlijk epresenteer  daarna w ingegaa  de res ltaten in de 
ot 

T aan het 
inde van groep 3 weergegeven.  

 die ld is
niveau. O  l e be st e g i

Wanneer een leer g in t vo
wordt het niveau d. dle  he akke
kaarten genorm o aart. In juni word de AV

afgenomen, al is hier geen norm

leerling AVI-n  e ultaa elez
 
Drie-M n T

afzon g d, ordt n op u
groepen 5 t en met 8. 
 
Groep 3 
In de onderstaande tabel worden de gemiddelde scores op de DM
e
 

Tabel 8.1  Gemiddelde scores op de DMT eind groep 3 op de Duizendpoot 
over meerdere jaren 

 ‘93/’94 ‘98/’99 ‘99/’00 ‘00/’01 ‘01/’02 

Kaart 1 Gem 30  (D) 31.50 (C) 45.12 (B) 41.28 (B) 39.3 (B) 

N 25 24 17 18 17 

A  25 16 25 35.3 27.8 29.4 

B  25 12 4.2 23.5 27.8 23.5 

C  25 24 29.2 23.5 27.8 17.6 

D  15 16 16.7 11.8 11.1 17.6 

E  10 32 25 5.9 5.6 11.8 

% D/E  25 48 41.7 17.7 16.7 29.4 

Kaart 2 Gem 17.52* (C)  35.06 (A) 26.67 (B) 23.7 (C) 

N 23  17 18 17 

A  25 13.0  35.3 27.8 29.4 

B  25 8.7  23.5 11.1 11.8 
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C  25 34.8  35.3 44.4 29.4 

D  15 26.1  5.9 5.6 5.9 

E  10 17.4  0 11.1 23.5 

% D/E  25 43.5  5.9 16.7 29.4 

Kaart 3 Gem   21.19 (A) 15.72  (B)  

N   16 18  

A  25   31.3 38.9  

B  25   18.8 5.6  

C  25   25 33.3  

D  15   12.5 11.1  

E  10   12.5 11.1  

% D/E  25   25 22.2  

N.B. De letter tussen haakjes geeft h  weer volgens de Cito-norm  is voor eting in 
groep 3 geen normering voor scholen met een hoge schoolscore beschikbaar. We maken gebruik van de 

eri
e van kaart 2 in mei 1994 zijn twee leerlingen uit de volgg niet getoetst. 

 
93/’94 werd door groep 3 van de Duizendpoot 

iveau ge ord op ka  van de . Van he hooljaar 
9 beschikken we w r over g vens van de hele groep. In de 

tussenliggende jaren is de DMT aan het e 
leerlingen uit oep afgenomen. In ’99 stijgt de gemid

cht (C-niveau). In het jaar na, ‘99/ , stijgt de gemiddelde 
iddelde score zit op het B-niveau. In ‘00/’01 en ‘01/’02 

em
dalen in beide jaren wel wat. 
Het percentage uitvallende leerlingen (leerlingen op D- en E-niveau) op kaart 

 ‘93/’94 en ‘98/’9 og. In de jaren ‘99/ en ‘00/’01 daalt dit 
lijke gem elde van  procent. Hier is dus 

wikkeling het sch ar ‘01/’0 tijgt het 
percentage weer tot iets boven het landelijk gemiddelde. De dalende trend 

uden. 
p kaart 2  we een g als op kaart 

t sc jaar ‘93 zit de ddelde score op C-niveau. Het 
ui

procent. In ‘99/’00 stijgt de gemiddelde score fors naar het A-niveau. Er zijn in 
en die uit en bij het en van de kaart. In 

et niveau ering. Er de eindm

landelijke norm ng. 
* Bij de afnam roep 

Aan het einde van schooljaar ‘
gemiddeld op D-n sco art 1 DMT t sc
‘98/’9 ee ege

 einde van het schooljaar alleen bij d
 ‘98/ de kopgr delde score 

op kaart 1 li  daar ’00
score flink. De gem
wordt een g iddeld niveau op B-niveau vastgehouden. De gemiddelde scores 

1 is in 9 ho ’00 
percentage tot onder het lande idd  25
sprake van een positieve ont . In oolja 2 s

wordt echter niet vastgeho
Bij de resultaten o  zien vergelijkbare ontwikkelin
1. In he hool /’94 gemi
percentage tvallers zit in dit jaar ver boven het landelijk gemiddelde van 25 

dat schooljaar weinig leerling vall  lez ze 
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de jaren daarn len de ge ddelde scores echter weer naar respectievelijk B- 
/’01 blijft  percentag - en E-leerlingen met 

16.7 procent ook onder het landelijk gemiddelde van 25 procent. In ‘01/’02 
er tot net boven het landelijke percentage. 

ljaren ‘ 0 en ‘0 ’01 bij all erlingen 
’00 wor  A-niveau gescoord e  ‘00/’01 o -niveau. 

Het percentage uitvallende leerlingen of rond het 

ingen met betrekking tot groep 4 staan in tabel 8.2. 

a da mi
en C-niveau. In schooljaar ‘00  het e D

stijgt het percentage echter we
Kaart 3 is alleen in de schoo 99/’0 0/ e le
afgenomen. In ‘99/ dt op n in p B

ligt respectievelijk op 
landelijke percentage. 
 
Groep 4 

e bevindD
 
 

Tabel 8.2  Gemiddelde scores op de DMT eind groep 4 op de Duizendpoot over 
meerdere jaren 

 ‘97/’98 ‘98/’99 ‘99/’00 ‘00/’01 ‘01/’02 

Kaart 1 Gem 61.89 (D) 60.92 (D) 55.27 (E) 68.13* (C) 65.9 (C) 

N 18 24 22 23 20 

A  25 0 20.8 22.7 17.4 20 

B  25 27.8 8.3 4.5 17.4 10 

C  25 22.2 25 9.1 34.8 35 

D  15 27.8 8.3 18.2 17.4 15 

E  10 22.2 37.5 45.5 13 20 

% D/E  25 50 45.8 63.7 41.4 35 

Kaart 2 Gem 52.06 (C) 51.58 (D) 47.77 (D) 59.3* (B) 57.4 (B) 

N 18 24 22 23 20 

A  25 16.7 20.8 22.7 26.1 10 

B  25 27.8 12.5 9.1 13 40 

C  25 22.2 25 13.6 43.5 25 

D  15 11.1 20.8 13.6 8.7 5 

E  10 22.2 20.8 40.9 8.7 20 

% D/E  25 33.3 41.6 54.5 17.4 25 

Kaart 3 Gem 41.06 (C) 36.67 (D) 35.29 (D) 44.0 (B) 40.7 (C) 

N 18 21 21 25 20 
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A  25 22.2 19 19 20 10 

B  25 16.7 9.5 9.5 12 35 

C  25 33.3 19 19 48 20 

D  15 11.1 14.3 14.3 8 15 

E  10 16.7 38.1 38.1 12 20 

% D/E  25 27.8 52.4 52.4 20 35 

N.B. De letter tussen haakjes geeft het niveau weer volgens de Cito-normering voor scholen met een hoge 
schoolscore. 
* Bij twee leerlingen die aan het einde van het schooljaar op AVI-niveau 9 lazen is kaart 1 en 2 is niet 
afgenomen. 
 
In de schooljaren ‘97/’98 en ‘98/’99 wordt door de leerlingen van groep 4 aan 

et einde van het schooljaar op kaart 1 op D-niveh
d

au gelezen. In ‘99/’00 daalt 
e gemiddeld  

flinke groei v
wordt de gemiddelde score op C-niveau 
Het percentage uitvallende leerlinge e 
gegevens beschikken boven het landelijke percenta 5 proc
O aren ‘ t en /’00 g  
r - e D-niveau gesc t perc tvallen e leerlingen 
ligt in deze drie jaren ver boven het landelijke percent
twee daarop we een flinke stijging van de gem  
score naar het B-niveau. Het percentage uitvallers deze ja n tot onder 
o ge. Hier is dus sprake van een positieve tendens in 
de resultaten van de leerlingen. 

d op C-
iveau gescoord. Het percentage uitvallende leerlingen ligt net boven het 

 

lingen scoren dan gemiddeld op C-niveau. 

groepen 3 en 4 trekken we de conclusie 
dat er op de Duizendpoot positieve tendensen zijn waar te nemen ten aanzien 

e score naar het E-niveau. In schooljaar ‘00/’01 zien we een
an de gemiddelde score naar het C-niveau. In schooljaar ‘01/’02 

vastgehouden
n ligt in elk schooljaar waarover w

. 

ge van 2 ent.  
p kaart 2 wordt in de j 97/’98 to met ‘99 emiddeld op

espectievelijk C n oord. He entage ui d
age van 25 procent. In de 

volgende jaren zien iddelde
 zakt in re

f op het landelijke percenta

Eind 1998 wordt op kaart 3 door de leerlingen van groep 4 gemiddel
n
landelijke percentage. In de jaren ‘98/’99 en ‘99/’00 zien we een daling van de
gemiddelde score naar het D-niveau. Het percentage D- en E-leerlingen stijgt 
flink tot ver boven het percentage van de landelijke vergelijkingsgroep. In 
‘00/’01 stijgt de gemiddelde score naar het B-niveau en het percentage 
leerlingen dat uitvalt ligt onder de landelijke norm. Dit niveau wordt in ‘01/’02 
echter niet vastgehouden. De leer
Het percentage D- en E- leerlingen stijgt tot boven de landelijke norm van 25 
procent. 
 
Uit de bovenstaande resultaten in de 
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van de technisch leesprestaties van groep 3. Deze positieve ontwikkeling 
wordt tot schooljaar ‘99/’00 niet aangetroffen in groep 4. In ‘00/’01 zien we 
een flinke daling van het percentage uitvallers ten opzichte van de eerdere 
jaren. In schooljaar ‘01/’02 stijgt het percentage uitvallers weer, maar de 
stijging is niet zo groot dat het uitvalsniveau van ‘98/’99 en ‘99/’00 weer 

tot en met 8 

eze groepen anders dan in de groep 3 en 4. Eerst wordt kaart 3 

ver een aantal jaren in de groepen 5 tot en met 8 

bereikt wordt. 
 
Groep 5 
De DMT is ook in de groepen 5 tot en met 8 afgenomen. De procedure van 
afname is in d
afgenomen. Bij kinderen die laag scoren op kaart 3 worden ook nog kaart 1 en 
2 afgenomen. In de onderstaande tabel presenteren we alleen de resultaten op 
kaart 3, voor zover mogelijk over meerdere jaren. 
 

Tabel 8.3  Gem. toetsscores op kaart 3 van de DMT, in oktober en maart van 
het schooljaar o

 ‘97/’98 ‘98/’99 ‘99/’00 ‘00/’01 

Groep 5  oktober  50.13 (B) 50.96 (B) 41.16 (D) 

 maart 60.67 (B) 57.12  (C) 52.74  (D)  

Groep 6 oktober  59.60 (D) 68.50 (B)  

 maart   73.50 (B) 62.77 (D) 

Groep 7 oktober   74.38 (C)  

 maart 80.00 (C)  78.80 (C)  

Groep 8 oktober   74.96 (E)  

N.B. De letter tussen haakjes geeft het niveau weer volgens de Cito-normering voor alle scholen. 
 
Aan de hand van de bovenstaande tabel kan het volgende opgemerkt worden.  
In oktober wordt op kaart 3 van de DMT in groep 5 in de schooljaren ‘98/’99 
en ‘99/’00 gemiddeld op B-niveau gescoord. In ‘00/’01 daalt de gemiddeld 

ore nsc aar het D-niveau. Op de medio-meting daalt de gemiddelde score in de 
op van de jaren. In ‘97’98 werd gemiddeld op B-niveau gescoord, in ‘99/00 
zen de leerlingen op D-niveau.  
ergelijken we de verschillende afname-momenten van kaart 3 in groep 5 dan 

ien we in het schooljaren ‘98/’99 dat de gemiddelde score op de maart-meting 
eeds een niveau daalt ten opzichte van de oktober-meting. In ‘99/’00 daalt de 
emiddelde score zelfs twee niveaus. 

lo
le
V
z
st
g
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In groep 6 
tijgt de ge

w  
s m de oktober-meting. Op de 

eting in ‘99/’00 wordt het ge e B- vastg . In 
1 daalt d middeld ore echter r naar he niveau b afname 

van kaart 3 in maart. 
Van groep 7 en 8 beschikken we alleen over gegevens over schooljaar ‘99/’00. 

iddelde score zo maart op het C-

n groep 8 i ze s  ligt op 
het E-niveau. 
Over het schooljaar ‘01/’02 kunnen we  

met 8. De school heeft de DMT alleen afgenomen bij 
zen nog niet hebben afgerond. Deze 

niet op het niveau van AVI-9. Hierdoor beschikken we 
niet over gegevens van alle leerlingen in de groep en zijn de resultaten niet met 

aren ergelijken

r wo en de resu ten gepres erd op d VI-toets.  tabel 8.4 
aan we in op de resultaten van groep 3. In tabel 8.5 laten we de resultaten van 

 
 
 
 
 
 

erd in oktober 1998 gemiddeld op D-niveau gelezen. In ‘99/’00
iddelde score naar het B-niveau op 

medio-m middeld niveau ehouden
‘00/’0 e ge e sc  wee t D- ij de 

In groep 7 ligt de gem wel in oktober als in 
niveau.  
De leerlingen va  scoren gem ddeld echter zwak. De core

geen volledige resultaten presenteren
voor de groepen 5 tot en 
die leerlingen die het technisch le
leerlingen lezen nog 

eerdere j te v . 
 
AVI-toets 
Hieronde rd lta ente e A In
g
groep 4 zien en in tabel 8.6 worden de resultaten van groep 5 tot en met 8 
gepresenteerd. 
 
Groep 3 
Op de Duizendpoot wordt de AVI-toets voor het eerst in maart afgenomen bij 
een aantal leerlingen die de klank-teken-koppeling volledig beheersen en al 
begonnen zijn met het automatiseringsproces. Vaak zijn dit leerlingen uit de 
kopgroep. De resultaten van het afnamemoment in maart wordt niet 
gepresenteerd, omdat we geen groepsoverzicht kunnen laten zien. We 
presenteren alleen de resultaten aan het eind van het schooljaar over meerdere 
aren. j
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 Resultaten technisch lezen op de AVI-toets aan het einde van groep Tabel 8.4 3 over meerdere schooljaren 
 Juni ‘98 Juni ‘99 Juni ‘00 Juni ‘01 Juni ‘02 

Gem. 1.52 .55 2.94 2.06 2.38 

N 25 20 17 18 16 

      

% AVI-0 6 5   5 3 6 0 0 2

% AVI-1 20   .9 15 35.3 38 6.3 

% AVI-2 24 .4 .4 .3 20 29 44 31

% AVI-3 8 0 5.9 0 12.5 

% AVI-4 4 0 5.9 11.1 0 

% AVI-5 4 0 11.8 .8 0 18

% AVI-6 4 0 0 5.6 6.3 

% AVI-7 0 0 0 0 0 

% AVI-8 0 0 5.9 0 0 

% AVI-9 0 0 5.9 0 0 

 
Vanaf juni 2000 zijn we stijging van de gemiddelde score op de AVI-toets. 

AVI-niveau 2 lezen en de leerlingen uit de 

Gemiddeld lezen de leerlingen van groep 3 op AVI-niveau 2 in de schooljaren 
‘99/’00 tot en met ‘01/’02.  
Vanaf september 2001 zijn er operationele minimumdoelen vastgesteld voor 
lezen aan de hand van de AVI-niveau. De leerlingen uit de kopgroep moeten 
aan het einde van het jaar op 
volggroep op AVI-niveau 1. In juni 2000 leest 35,3 procent van de leerlingen 
nog niet op AVI-2. In juni 2001 is dat 38,9 procent. In juni 2002 daalt het 
percentage naar 31.3 procent, maar er is wel een flink groter percentage 
leerlingen wat nog niet op AVI-niveau 1 leest. 
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Groep 4 

Tabel 8.5  Resultaten technisch lezen op de AVI-toets aan het einde van groep 
4 over meerdere schooljaren 

 Juni ‘98 Juni ‘99 Juni ‘00 Juni ‘01 Juni ‘02 

Gem. 5.56 3.75 4.36 5.92 5.37 

N 16 24 22 25 19 

      

% AVI-0 0 0 4.5 0 0 

% AVI-1 0 16.7 0 4 0 

% AVI-2 6.3 16.7 27.3 0 10.5 

% AVI-3 6.3 16.7 18.2 8 21.1 

% AVI-4 18.8 20.8 9.1 12 0 

% AVI-5 18.8 3 9.1 16 8. 10.5 

% AVI-6 18.8 8.3 4.5 28 26.3 

% AVI-7 18.8 4.2 13.6 8 15.8 

% AVI-8 0  4.2 0 4 10.5 

% AVI-9 12.5 4.2 13.6 20 5.3 

 
In juni 1998 werd er gemiddeld in groep 4 op AVI-niveau 5 gelezen. In de 

naar een gemi I-niveau 4. 
Vanaf juni 2001 zien we de gemiddelde score weer stijgen. In juni 2001 zit het 
niveau gemiddeld bijna op AVI-6. In juni 2002 daalt de score licht naar een 

e v n AVI-nive   
oor groep 4 voor de l

ep AVI-niveau 5 en voor de l gen uit de volggroep AVI-niveau 
998 is het percentage leerlingen wat AVI-niveau 5 no

n de twee jaren daarna stijgt het percentage uitvallers 
ocent en 59.1 procent. In juni 2001 haalt 24 

niet en i  juni 2002 is dat 31.6 

twee schooljaren daarna daalt de score ddelde van AV

gemiddeld a au 5.
De operationele doelen op AVI-niveau zijn v eerlingen uit 
de kopgro eerlin
4. In juni 1 g niet heeft 
gehaald 31.4 procent. I
flink naar respectievelijk 70.9 pr
procent van de leerlingen AVI-niveau 5 n
procent. 
 
Groep 5 tot en met 8 
In tabel 8.6 wordt een overzicht gegeven van de resultaten op de AVI-toets in 
de groepen 5 tot en met 8 over meerdere schooljaren. De gemiddelde scores op 
verschillende meetmomenten in het schooljaar worden gepresenteerd. Ook zijn 
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de percentages uitvallers opgenomen in de tabel. Door de school zijn er vanaf 
september 2001 voor elke module in elke groep minimumdoelen 

 de groepen 5 tot en 
met 8 over meerdere schooljaren 

geformuleerd. We hebben het percentage uitvallers daaraan gekoppeld. Het 
zijn de doelen voor de leerlingen uit de kopgroep. 
 

Tabel 8.6  Resultaten technisch lezen op de AVI-toets in

 ‘97/’98 ‘98/’99 ‘99/’00 ‘00/’01 ‘01/’02 

Groep 5 

Okt     Gem 6.13 5.46 5.28 6.33 
           N 
          % < 5 

 16 
12.6 

24 
33.3 

25 
44 

24 
8.3 

Maart Gem 
           N 
          % < 6 

6.28 
29 
30.9 

6.47 
17 
23.5 

6.83 
24 
21.7 

6.04 
25 
42.2 

7.08 
25 
16 

Juni     Gem 6.56 7.57 
           N 
          % < 7 

   27 
47.9 

28 
25.1 

Groep 6 

Okt     Gem 6.69 8.13 7.00 
           N 
          % < 7 

 26 
42.2 

15 
13.4 

21 
33.4 

33 
42.4 

6.82 

Maart Gem 
           N   

8.69 
16 

6.91 
22 

7.27 
33 

           % < 9 25 68.2 63.6 
Juni     Gem 
           N 
          % < 9 

     

Groep 7 

Okt     Gem 
       N 

 %
 

7.67 
15 
66.7 

8.26 
31 
32.3 

 
7.33 
18 
61.1 

    
          < 9 
Maar em t G

       N   
8.61 
31       

          % < 9 16.1 

Groep 8 

Okt     Gem 
           N 
          % < 9 

  
8.35 
26 
42.3 

  

 
In groep 5 wordt tijdens de afname in oktober 1998 gemiddeld op niveau 6 
gelezen. In oktober 1999 en 2000 daalt het gemiddelde niveau naar AVI-5. In 
oktober 2001 zien we dat de score gemiddeld weer op AVI-niveau 6 uitkomt. 
Bij de maartafname wordt gemiddeld over de verschillende jaren op AVI-

iveau 6 gescoord. Alleen in maart 2002 wordt gemiddeld op AVI-niveau 7 n
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gelezen. Bij de twee schooljaren waar we van juni resultaten hebben, zien we 
jkb

p de verschillende afnamemomenten 
ekijken, is n e en ee   d n

t hoger wordt. Alleen t s ljaa 9 –  
daalt het percentage uitvallers g rend et sc jaar

 groep 6 z n we d t de ge iddelde scores op de oktober-metingen rond 
uitzondering van oktober 1999 met e mi

iddelden.  
rc ges jken dat de percentages bij de 

ep 5 constateerden over de groei van het percentage 

n 4 is vastgesteld met behulp van de 

een vergeli
Wanneer we de uitvalspercentages o

aar beeld als bij de maart-meting. 

b opvalle d dat h t perc tage l rlingen dat de oelen a elke 
module nie haalt steeds  in he

hoo
choo r 199  2000

edu e h l . 
 
In ie a m
AVI-niveau 7 liggen, met 
van AVI-8. Bij de maart-metingen zien

en ge ddelde 
 we vergelijkbare gem

Als we de uit speval enta beki  dan zien we 
oktober-metingen boven de 33.4 procent liggen, met uitzondering van oktober 
1999. Wat we in gro
uitvallers gedurende het schooljaar zien we ook gebeuren in groep 6. 
 
In groep 7 wordt in oktober 1998 gemiddeld op AVI-niveau 7 gelezen. In 
oktober 1999 stijgt de score naar een gemiddelde van AVI-8. In oktober 2001 
daalt de gemiddelde score echter weer naar AVI-niveau 7.  
Het percentage leerlingen wat AVI-niveau 9 niet haalt ligt in oktober 1998 en 
2001 boven de 60 procent. In oktober 1999 is het uitvalspercentage 32.3 
procent. In de loop van ‘99/’00 daalt het percentage echter naar 16.1 procent. 
 
Bij groep 8 hebben we van één afname-moment resultaten van alle leerlingen. 
In oktober 1999 is het gemiddelde AVI-niveau 8.35. 42.5 procent van de 
leerlingen leest op dat moment nog niet op AVI-niveau 9. 
 
 
8.3 Woordenschat 
 
De passieve woordenschat in groep 3 e
Cito Woordenschattoets. Deze wordt normaliter in groep 3 in december en 
april en in groep 4 in januari en april afgenomen. In de groepen 5 tot en met 8 
wordt de passieve woordenschat bepaald met de Cito Leeswoordenschattoets. 
Deze toets wordt volgens de handleiding afgenomen in de maanden november 
en april van het schooljaar (Verhoeven & Vermeer, 1999). Er is geen toets 
voor medio (november) groep 5 en voor eind groep 8 beschikbaar. Eerst wordt 
ingegaan op de resultaten in de groepen 3 en 4, daarna komen de resultaten in 
de groepen 5 tot en met 8 aan de orde. 
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Groep 3 en 4 

Tabel 8.7  Resultaten op de woordenschattoets in de groepen 3 en 4 over 
meerdere jaren 

 ‘92/’93 ‘93/’94 ’94/’95 ‘97/’98 ‘98/’99 ‘99/’00 ‘00/’01 ‘01/’02 

Groep 3 dec     29.26 
(C) 

30.5 
 (C) 

27.18 
(C) 

29.06 
(C) 

 april  33.3 
 (C) 

33.6  
(C) 

31  
(D) 

32.9  
(C) 

32.9 
 (C) 

30.44 
(D) 

31.78 
(D) 

         

Groep 4 jan       (D) (C) (D) 
34.5 36.64 33.1  

 april (C) 
35.8 
(D) 

40.7  
(C) 

40.3 
 (C) 

37.33 
(D)  37.27 

(D) 
38.96 34.4  

(D) 
N  De letter  niveau weer volgens -normering voor scho en 
schoolscore van  hoger. 
 
In de tabel worden over de schoolj ren 1992/1993 tot en met 1997/1998 alleen 
d lta de s  w ergegeven Vanaf 1 98/1999 
beschikken we ook over de resulta ed hoo
B n w id res an de woordenschattoets in 
december van groep 3 dan zien we dat er steeds op het C-niveau gescoord 
w n ‘ ien een ali de g lde n 

emiddelde score in ‘93/’94 en ‘94/’95 op C-niveau. In ‘97/’98 daalt deze naar 

 score in ‘01/’02 zit dicht tegen het C-niveau aan. 

 dat in alle drie de schooljaren het niveau van de januari-meting bij de 

.B.  tussen haakjes geeft het  het Cito len met e
 116 of

a
e resu ten op afname in april e . 9

ten van m io het sc ljaar.  
ekijke e de gem delde sco  op de afname v

ordt. I 00/’01 z  we wel  lichte d ng van emidde score te
opzichte van de andere drie schooljaren. Bij de metingen in april zit de 
g
het D-niveau. In de twee hierop volgende jaren stijgt de gemiddelde score 
weer naar het C-niveau. In ‘00/’01 zien we echter weer een daling naar het D-
niveau. De gemiddelde
Van vier schooljaren kunnen we een vergelijking maken tussen de afname-
momenten in een jaar. In de schooljaren ‘98/’99 en ‘99/’00 wordt het C-niveau 
vastgehouden. In ‘00/’01 daalt de gemiddelde score van C-niveau in december 
naar het D-niveau in april. In ‘01/’02 zien we een vergelijkbare situatie als in 
‘00/’01. 
 
Bij de medio-meting in groep 4 schommelt de gemiddelde score over de drie 
jaren waar we gegevens van hebben. 
Bij de april-metingen van de woordenschattoets schommelen de scores tussen 
C- en D-niveau. Na ‘99/’00 zien we de gemiddelde score weer langzaam 
stijgen naar het C-niveau in ‘00/’01. In ‘01/’02 daalt de gemiddelde score naar 
het D-niveau. 
Vergelijken we de niveaus van twee afname-momenten in een schooljaar dan 
zien we
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april-afname wordt vastgehouden. Vanaf ‘99/’00 kunnen we een licht 
stijgende trend waarnemen, maar deze wordt niet vastgehouden in het 
schooljaar ‘01/’02. 
 
Groep 5 tot en met 8 

oor de leeswoordenschattoets bestaat er geen normering voor scholen met 

attoets in de 
groepen 5 tot en met 8 over meerdere schooljaren 

 
V
een schoolscore van 116 of hoger. We hanteren de landelijke normering. 
 

Tabel 8.8  Resultaten (gem. schaalscores) op de leeswoordensch

 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

 April November April November April November 

‘97/’98 84.35 (E)      

‘98/’99 84.82 (E) 91.14 (D) 90.70 (E)    

‘99/’00 80.88 (E) 80.13 (E) 103.88 (B) 98.97 (E) 100.22 (E) 102.45 (E) 

‘00/’01 84.64 (E) 87.23 (E) 92.82 (E)  103.63 (E) 103.56 (E) 

‘01/’02 84.52 (E) 88.04 (E) 92.19 (E) 88.38 (E) 98.12 (E) 99.39 (E) 

N s
 
Van de afname van de woordenschattoets in april van groep 5 hebben we 
gegevens over vijf schooljaren. De gemidd re b e loo e 
v
In groep 6 kan de woordenschattoets op twee momenten afgenomen worden, 
in no l. In no
niveau. In ‘ daalt de gem e score op de medio-m ting flink
h stijg  de gemidd re w ar deze blijft 

 liggen. Bij 

.B. De letter tu sen haakjes geeft het niveau volgens de Cito-normering voor alle scholen. 

elde sco lijft in d p van d
ijf jaar op E-niveau.  

vember en in apri
99/’00 

vember 199
iddeld

8 lag de gemiddelde score op D-
e  naar 

et E-niveau. In ‘00/’01 t elde sco eer, ma
echter op E-niveau. Ook in ‘01/’02 blijft de score op het E-niveau
de april-meting scoren de leerlingen in ‘98/’99 gemiddeld op E-niveau. In 
‘99/’00 stijgt de gemiddelde score flink naar het B-niveau. In ‘00/’01 daalt 
deze echter weer naar het E-niveau. Dit blijft ook zo in ‘01/’02.  
Maken we een vergelijking tussen de twee afname-momenten in een 
schooljaar dan zien we dat de gemiddelde score in ‘97/’98 daalt van D- naar E-
niveau. In ‘99/’00 zien we de score stijgen van E- naar het B-niveau. De 
leerkracht heeft hier echt wat toe kunnen voegen in een jaar. In ‘00/’01 en 
‘01/’02 blijft de gemiddelde score op beide afname-momenten op het E-niveau 
staan.  
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In groep 7 en 8 zitten de gemiddelde scores op alle afname-momenten 
waarvan we gegevens hebben flink onder de gemiddelde score van een 
doorsnee-school in Nederland. Op alle momenten wordt op E-niveau gescoord.  
 
 
8.4 Taal 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de taalontwikkeling van de kinderen op 
de Duizendpoot. Er komen twee toetsen aan de orde. Elk van de toetsen zal 
kort worden ingeleid, waarna de resultaten worden gepresenteerd. 
 
 
8.4.1 Taal voor Kleuters 
 
De toets Taal voor Kleuters wordt volgens de handleiding afgenomen in 
januari en juni in de groepen 1 en 2. De toets van groep 1 is alleen gericht op 
de taalontwikkeling. In de toets voor groep 2 is ook een gedeelte opgenomen 
dat gericht is op de ontluikende geletterdheid. 
  

Tabel 8.9  Gem. schaalscores op de toets Taal voor Kleuters in de groepen 1 
en 2 op de Duizendpoot over een aantal jaren 

 ‘97/’98 ‘98/’99 ‘99/’00 ‘00/’01 ‘01/’02 

Groep 1 januari 53.33 (D) 49.81 (D) 49.12 (E) 49.65 (E) 51.17 (D) 

 juni 59.00 (D) 50.67 (E) 50.89 (E) 54.39 (E) 59.05 (D) 

      

Groep 2 januari  64.19 (C) 59.71 (E) 58.33 (E) 63.0 (D) 

 juni 67.23 (D)  60.20 (E) 64.33 (D) 69.68 (D) 

N.B. De letter tussen haakjes geeft het niveau volgens de Cito-normering voor alle scholen. 
 
In groep 1 hebben we over vier jaar leerlinggegevens op de toets Taal voor 

leuters van zowel de afname in januari als in juni. 
 januari 1998 en 1999 werd door de leerlingen van groep 1 van de 

ld op D-niveau gescoord. In januari 2000 en 2001 daalt 
et gemiddelde niveau naar het E-niveau, maar de gemiddelde scores dalen 

K
In
Duizendpoot gemidde
h
nauwelijks ten opzichte ‘98/’99. De scores liggen dicht tegen het D-niveau 
aan. Op de medio-meting in ‘01/’02 stijgt de gemiddelde score naar het D-
niveau. 
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Op de juni-metingen wordt in ‘97/’98 gemiddeld op D-niveau gescoord. Vanaf 
‘98/’99 dalen de gemiddelde scores. De scores zitten dan op het E-niveau. In 
‘01/’02 zien we dat de gemiddelde score op de eind-meting weer stijgt naar het 

-niveau. 
V r 
dan ontstaat h 1.  
In ‘97/’98 wordt een gemiddelde score op D-niveau vastgehouden in juni. In 
‘98/’99 daalt de elde sc n juni van aar he iveau. In 
‘99/ i o
niveau zitten. In het schooljaar ‘01/ ddelde D-score op de 
januari-meting i stgehou
 

s in ‘98/’99 
emiddeld op C-niveau gescoord. In ‘99/’00 en ‘00/’01 daalt de gemiddelde 

 gemiddelde score blijft wel op D-niveau 
itten.  

n ‘00/’01 zien we echter een groei van de 

.4.2 Taalschaal 

een stap verder met taal zijn dan kan de 
alontwikkeling gemeten worden met de toets Taalschaal (Van den Bosch, 

D
ergelijken we de verschillende meetmomenten in een schooljaar met elkaa

et volgende beeld voor de afname in groep 

 gemidd ore i  het D- n t E-n
’00 en ‘00/’01 blijft de gem ddelde score op alle afname-m

’02 wordt de gem
menten op E-

i
n juni va den.  

In groep 2 werd bij de januari-meting op de toets Taal voor Kleuter
g
score naar het E-niveau. In januari 2002 stijgt de score flink naar het D-niveau. 
Bij de juni-meting zien we het volgende verloop. In ‘97/’98 wordt door de 
leerlingen van groep 2 gemiddeld op het D-niveau gescoord. In ‘99/’00 daalt 
de gemiddelde score naar het E-niveau. In ‘00/’01 zien we de gemiddelde weer 
licht stijgen naar het D-niveau. In juni 2002 stijgt de gemiddelde score weer 
verder ten opzichte van juni 2001. De
z
Van drie schooljaren kunnen we de twee afname-momenten in een jaar met 
elkaar vergelijken. In ‘99/’00 zien we dat de gemiddelde score zowel in januari 
als in juni op het E-niveau blijft. I
gemiddelde score van het E-niveau in januari naar het D-niveau in juni. Dit is 
positief. In het schooljaar ‘01/’02 wordt het D-niveau op beide meetmomenten 
vasthouden.  
 
Voor het vasthouden van het D-niveau in schooljaar 2001 – 2002 kan mogelijk 
de instroomgroep, die in 2000 – 2001 gestart is, een bijdrage aan geleverd 
hebben. 
 
 
8
 
Wanneer leerlingen al 
ta
1994). De toets kan ingezet worden vanaf eind groep 4 tot medio groep 8. In 
de schooljaren ‘99/’00 en ‘00/’01 werd Taalschaal op de Duizendpoot alleen in 
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de groepen 5 en 6 afgenomen. Over deze twee groepen rapporteren we dan 
ook alleen. Er zijn geen vergelijkingsgegevens met andere scholen met veel 
allochtone leerlingen beschikbaar, we hanteren derhalve de landelijke norm. 
 

Tabel 8.10  Gem. schaalscores op de toets Taalschaal in de groepen 5 en 6 op 
de Duizendpoot over meerdere schooljaren 

 Groep 5 Groep 6 

 November April November April 

‘99/’00 49.75 (E) 50.30 (E) 59.38 (D) 65.88 (D) 

‘00/’01 48.68 (E) 53.85 (E)  66.71 (D) 

‘01/’02 46.13 (E) 53.77 (E) 63.65 (D) 67.42 (D) 

N.B. De letter tussen haakjes geeft het niveau volgens de Cito-normering voor alle scholen. 
 
O
groep 5 scoren de leerlingen gemiddeld op E-niveau. Wanneer we de twee 
afname-momenten in hooljaar de leerwinst 
die de leerlingen boeken gedurende een schooljaar steeds groter wordt. In 
‘99/

 groep 6 wordt op de afname in november in ‘99/’00 en ‘01/’02 op D-niveau 

tvallers is op beide 
etsmomenten wel erg hoog (41.7 procent in november en 62.5 procent in 

ee schooljaren waar we over resultaten beschikken op twee 
eetmomenten.  

De vaardigheden bij begrijpend lezen worden in de groepen 3 en 4 vastgesteld 
met de toets Lezen met Begrip. De toets Lezen met Begrip bestaat uit twee 

p alle momenten waarvan we op de toets Taalschaal resultaten hebben van 

een sc  vergelijken dan zien we dat 

’00 was deze .55. In het schooljaar ‘00/’01 was de leerwinst 5.17 en in 
‘01/’02 was deze gegroeid naar 7.64. 
 
In
gescoord. Op de april-metingen in ‘99/’00, ‘00/’01 en ‘01/’02 wordt 
gemiddeld op D-niveau gescoord.  
Maken we een vergelijking tussen de twee afname-momenten in een 
schooljaar, dan zien we dat in ‘99/’00 op beide afname-momenten gemiddeld 
op D-niveau wordt gescoord. Het percentage ui
to
april). In het schooljaar ‘01/’02 wordt op beide meetmomenten op het D-
niveau gescoord. Het percentage uitvallers ligt gemiddeld op 35 procent. In 
groep 6 is een daling waar te nemen van het percentage uitvallers in de loop 
van de tw
m
 
 
8.5 Begrijpend lezen 
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onderdelen, betekenisrelaties en verwijsrelaties. In dit rapport worden alleen 
de resultaten weergegeven over het onderdeel betekenisrelaties. Lezen met 
Begrip wordt in groep 3 volgens de handleiding eind (mei) groep 3 
fgenomen. In februari wordt de toets in groep 4 afgenomen. Bij leerlingen die 

nde scoorden op de toets kan dezelfde toets in mei 
n r
In de groepen fgenomen 
( taphorsius & Kr 98). H memoment zoals vermeld in de 
handleiding is janu i. Er bestaat ormering voor scholen met een 
schoolscore van 116 et de landelijke 
norm
 
Groep  3 en 4 

Tabel 8.11 
eel 

betekenisrelaties, in groep 3 en 4 op de Duizendpoot over meerdere 

a
in februari onvoldoe

ogmaals wo den afgenomen. 
 5 tot en met 8 worden de toetsen Begrijpend Lezen a

S om, 19 et afna
ar  geen n

of hoger. We werken dan ook m
ering. 

Gem. schaalscores op de toets Lezen met begrip, onderd

jaren 
 ‘98/’99 ‘99/’00 ‘00/’01 ‘01/’02 

Groep 3 mei  98.69 (A)  90.76 (C) 

Groep 4 februari 95.0 (E)  96.22 (D)  

N.B. De letter tussen haakjes geeft het niveau volgens de Cito-normering voor scholen met een schoolscore 
van 116 of hoger. 
 
De toets Lezen met Begrip (SBR) is in groep 3 in ‘99/’00 alleen afgenomen bij 

score voor een school met een schoolscore 

core ligt dan op C-niveau. 

) in groep 4 afgenomen. In 
8/’99 scoorden de leerlingen van groep 4 van de Duizendpoot gemiddeld op 

et E-niveau. In het schooljaar ‘00/’01 wordt gemiddeld op D-niveau 

de leerlingen uit de kopgroep. De leerlingen scoren gemiddeld op A-niveau. 
Ze zitten ver boven de gemiddelde 
van 116 of hoger. In het schooljaar ‘01/’02 is de toets bij alle leerlingen 
afgenomen. De gemiddelde s
 
In februari wordt de toets Lezen met Begrip (SBR
‘9
h
gescoord.  
 
Samenvattend zien we dat de leerlingen uit de kopgroep van groep 3 aan het 
eind van het jaar zeer goed scoren. In het schooljaar ‘01/’02 wordt de toets 
eind groep 3 bij alle leerlingen afgenomen. Er wordt dan gemiddeld op C-
niveau gescoord.  
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In groep 4 beschikken we maar over twee schooljaren waar de toetsafname 
plaatsvond in overeenstemming met de handleiding. De scores zijn dan 

emiddeld zwak.  
 
Groep 5 tot en

abel 8.12 Gem. ores o ets beg d lezen in de groepe
 m  8 op de Dui  ove re schooljaren 

g

 met 8 

T Clib-sc p de to rijpen n 5 tot 
en et zendpoot r meerde

 ‘98/’99 ‘99/’00 01 ‘01/’‘00/’ 02 

Groep 5  12.43 (C) 16.26 (C  15.04 (C) )

Groep 6 26.31 (C) C) 14 (C  30.93 (32.00 ( 24. ) C) 

Groep 7  32.59 (D)  29.42 (D) 

Groep 8   34.11 (E)  

N.B. De letter tussen haakjes geeft het niveau volgens de Cito-normering voor alle scholen . 

ns het Cito. Er zijn 

De score blijft op C-

e gegevens van hebben steeds 

.6 Luisteren 

oetsen meten de vaardigheid 

 4 in december en mei. 

 
In de tabel zijn de gemiddelde Clib-scores op de toets Begrijpend Lezen in de 
groepen 5 tot en met 8 weergegeven. De Clib-scores behoren bij een index 
voor de begrijpend leesvaardigheid van de leerlingen, volge
geen vergelijkingsgegevens beschikbaar van scholen met veel allochtone 
leerlingen. 
In groep 5 zit de gemiddelde score in ‘99/’00 op het C-niveau op de toets 
Begrijpend Lezen. In ‘00/’01 stijgt de gemiddelde score. 
niveau zitten, evenals in ‘01/’02. 
In groep 6 wordt in de vier schooljaren waar w
gemiddeld op C-niveau gescoord.  
In groep 7 wordt in schooljaar ‘99/’00 gemiddeld op D-niveau gescoord. In 
‘01/’02 is dat ook het geval 
In groep 8 wordt in schooljaar ‘00/’01 gemiddeld op E-niveau gescoord. Van 
de overige schooljaar zijn geen gegevens bekend. 
 
 
8
 
Met de toetsen luisteren wordt in de groepen 3 en 4 van de Duizendpoot de 
luistervaardigheid van de leerlingen bepaald. De t
in het luisteren (oftewel betekenis verlenen aan)  naar gesproken taal (Krom, 
1996). Volgens de handleiding van het Cito zijn de toetsmomenten in groep 3 
in januari en mei en in groep
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In tabel 8.13 worden de gemiddelde schaalscores van de leerlingen in groep 3 
en 4 weergegeven, voor zover mogelijk over meerdere schooljaren. 
 

Tabel 8.13 Gem. schaalscores op de toets Luisteren in de groep 3 en 4 op de 
Duizendpoot over een aantal schooljaren 

 ‘97/’98 ‘98/’99 ‘99/’00 ‘00/’01 ‘01/’02 

Groep 3 januari  95.80 (B) 96.00 (B) 91.41 (D) 92.0 (C) 

 mei 96.16 (C) 97.13 (C) 99.21 (A) 94.89 (D) 95.9 (C) 

      

Groep 4 december  96.83 (D) 98.04 (D)  97.8 (D) 

 mei 102.53 (D) 100.75 (D)  103.00 (D) 100.4 (E) 

N.B. De letter tussen haakjes geeft het niveau volgens Cito-normering voor alle scholen. 
 
Op de toets Luisteren wordt door de leerlingen van groep 3 van de 
Duizendpoot in ‘98/99 en ‘99/’00 op de afname in januari gemiddeld op B-
niveau gescoord. In ‘00/’01 daalt de gemiddelde score naar het D-niveau, om 
in het schooljaar ‘01/’02 weer te stijgen naar het C-niveau. 
In mei 1998 en 1999 wordt gemiddeld op het C-niveau gescoord door de 
leerlingen van groep 3. In ‘99/’00 stijgt de gemiddelde score naar het A-
niveau. In ‘00/’01 daalt de gemiddelde score echter naar het D-niveau. In 
‘01/’02 zien we de score weer groeien naar het C-niveau. 
We kunnen in groep 3 over vier schooljaren een vergelijking maken tussen de 
twee afname-momenten op de toets Luisteren. 
In ‘98/’99 daalt de gemiddelde score in mei naar het C-niveau ten opzichte van 
de afname in januari (B-niveau). In ‘99/’00 zien we de gemiddelde score in 
juni stijgen van B-niveau naar A-niveau. Dat is een positieve ontwikkeling. 
Helaas wordt deze groei in ‘00/’01 niet vastgehouden. In ‘00/’01 daalt de 
gemiddelde score op beide afname-momenten naar het D-niveau. In het 
schooljaar ‘01/’02 zien we dat in januari gemiddeld op C-niveau wordt 
gescoord. In mei wordt dit niveau vastgehouden. 
 
In groep 4 wordt op de toets Luisteren op de medio-meting in december in 
‘98/’99 en ‘99/’00 gemiddeld op het D-niveau gescoord. De gemiddelde score 
ligt in december 2001 eveneens op het D-niveau. 
Op de eind-meting van groep 4 in mei wordt in alle schooljaren waar we 
gegevens van hebben gemiddeld op het D-niveau gescoord. In mei 2002 daalt 
de score naar het E-niveau. 
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Van drie schooljaren kunnen we een vergelijking maken tussen twee afname-
momenten in een jaar. In ‘98/’99 wordt op beide afname-momenten op het D-

orden de belangrijkste resultaten uit elke paragraaf kort 

 is de  gemiddelde score op kaart 1 gegroeid 

 zit vanaf 

het 

e op kaart 1 een stijging van de gemiddelde score 

n 25 procent. 
p kaart 2 wordt in de jaren ‘97/’98 tot en met ‘99/’00 op C- en D-niveau 

niveau gescoord. In ‘00/’01 zien we een afname van het gemiddelde niveau bij 
de eind-meting, van C- naar D-niveau. In ‘01/’02 daalt de gemiddelde score op 
D-niveau in januari naar het E-niveau in mei. 
 
 
8.7 Samenvattende conclusie 
 
In het onderstaande w
samengevat.  
 
Op de Duizendpoot zijn er ten aanzien van technisch lezen positieve 
ontwikkelingen waar te nemen ten aanzien van de leerlingen in groep 3. 
Tussen 1993/1994 en 2001/2002
van D-niveau naar B-niveau. Op kaart 2 schommelen de gemiddelde scores 
gedurende het project. De gemiddelde score stijgt in het project van C-niveau 
eind 1994 naar het A-niveau eind 2000. In ‘00/’01 zit de gemiddelde score op 
het B-niveau en in ‘01/’02 zit de score op het C-niveau. In ‘99/’00 en ‘00/’01 
scoren de leerlingen op kaart 3 gemiddeld boven het landelijke gemiddelde. 
Het percentage uitvallers (leerlingen die op D- of E-niveau scoren)
‘99/’00 op alle kaarten waar we gegevens van hebben onder of net boven de 
landelijke norm. De resultaten van de DMT in groep 3 komen overeen met de 
resultaten op de AVI-toets. In de jaren ‘98/’99 en ‘99/’00 lezen de leerlingen 
gemiddeld op AVI-niveau 1. Vanaf juni 2000 zien we een stijging van 
gemiddelde niveau naar AVI-niveau 2. Het percentage leerlingen dat eind 
groep 3 nog niet op AVI-niveau 2 kan lezen, daalt in de loop van het project. 
In groep 4 wordt op de DMT tot en met ‘99/’00 gemiddeld op D- of E-niveau 
gescoord. In ‘00/’01 zien w
naar het C-niveau. In ‘01/’02 wordt het gemiddelde C-niveau vastgehouden. 
Ook het percentage uitvallers daalt ten opzichte van de eerdere jaren. Het 
percentage uitvallers blijft wel hoger dan de landelijke norm va
O
gescoord. Vanaf ‘00/’01 stijgt de score naar het B-niveau. Het percentage D- 
en E-leerlingen daalt tot op of onder de landelijke norm. De leerlingen van 
groep 4 scoren in de jaren ‘97/’98 tot en met ‘99/’00 op kaart 3 op C- en D-
niveau. In ‘00/01 stijgt de score naar het B-niveau. In ‘01/’02 zit de 
gemiddelde score op het C-niveau. De stijging van de gemiddelde score op de 
DMT in ‘00/’01 en ‘01/’02 zien we ook bij de resultaten op de AVI-toets. Het 
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percentage leerlingen wat AVI-niveau 5 niet kan lezen daalt ook in de deze 
twee jaren.  
In groep 5 vindt over de jaren heen systematisch een daling van het technisch 

-niveau in ‘97/’98 naar D-niveau in ‘99/’00. Voor zover de beschikbare 
 in groep 6 sprake van een dalende 

resulta tot en met 8 laten over de jaren 
rdoor lastig om conclusies over deze 

Wat de woordenschatontwikkeling betreft is het op de Duizendpoot niet steeds 
even goed gesteld. In groep 3 en 4 tekent zich een tendens af van C- naar D-
niveau. Alle groepen in de bovenbouw scoren in de loop der jaren gemiddeld 
vrijwel steeds op E-niveau. Daarmee behoren ze landelijk tot de tien procent 
laagst scorende groep scholen.  
Wat betreft de taalontwikkeling van de leerlingen in de groepen 1 en 2 zien we 
in de periode ‘97/’98 tot en met ‘00/’01 geen ontwikkelingen op de toets Taal 
voor Kleuters. Er wordt gemiddeld op D- en E-niveau gescoord. In schooljaar 
‘01/’02 zien we een stijging van de gemiddelde score in beide groepen. Er 
wordt dan gemiddeld gescoord op D-niveau. Het starten van de instroomgroep 
in 2000 – 2001 kan hier mogelijk een bijdrage aan geleverd hebben. 
In de groepen 5 en 6 behoren de leerlingen op het gebied van taal gemiddeld 
tot de 25 procent landelijk laagst scorende leerlingen. In groep 5 wordt op alle 
momenten op de toets taalschaal gemiddeld op E-niveau gescoord. In groep 6 
wordt een gemiddeld D-niveau vastgehouden over een drietal schooljaren. 
Ten aanzien van begrijpend lezen wordt op de Duizendpoot in groep 3, 5 en 6 
op het niveau van het landelijk gemiddelde gescoord (C-niveau). In groep 4 
zijn de gemiddelde scores zwak, evenals in de groepen 7 en 8 (gemiddelde 
scores op D- en E-niveau). 
De luistervaardigheid van de leerlingen in groep 3 geeft over de jaren heen wat 
schommelingen te zien, met een daling in ‘00/’01 naar het D-niveau. In groep 
4 is de luistervaardigheid over alle jaren heen zwak (D-niveau).  
 
Uit de bovenstaande samenvatting blijkt dat de leerlingresultaten op de 
Duizendpoot ten aanzien van technisch lezen in groep 3 en 4 op niveau zijn. 
Evenals de resultaten bij het begrijpend lezen in de groepen 3, 5 en 6. De 
overige resultaten ten aanzien van beginnende geletterdheid in de groepen 1 en 
2, voortgezet technisch lezen in de bovenbouw, taal in de bovenbouw en 
begrijpend lezen in groep 4, 7 en 8 zijn zwak. Wanneer we het 

leesniveau plaats. De gemiddelde score op kaart 3 van de maart-meting daalt 
van B
gegevens conclusies toelaten, is er ook
trend. De gegevens in groep 7 en 8 zijn te beperkt om trends te signaleren. De 

ten op de AVI-toets in de groepen 5 
heen wisselende beelden zien. Het is daa
resultaten te trekken. 
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implementatieproces analyseren zijn er volgens ons de volgende mogelijke 
oorzaken voor te geven. De oorzaken kunnen zowel buiten als binnen de 
aanpakmogelijkheden van de school vallen. 
Mogelijke oorzaken die buiten de aanpakmogelijkheden van de school vallen 
zijn: 

 De impact van de brand in 1998; 
 De in- en uitstroom van leerlingen is in de verschillende groepen en 

schooljaren groot op de Duizendpoot; 
 De instroom is overwegend zwak; 
 Wisseling van schoolleiding en begeleiding; 
 De hoeveelheid energie die gestoken moest worden in het worden van 

een brede school. 
 
Mogelijke oorzaken die binnen de aanpakmogelijkheden van de school vallen 
zijn: 

 Onvoldoende aandacht voor het vlot voortgezet technisch lezen vanaf 
groep 4 voor alle leerlingen; 

 Onvoldoende inroostering van tijd voor lezen gezien de 
leerlingpopulatie; 

 De thema’s en modulen in de groepen 1 en 2 zijn gevuld met teveel 
minder relevante activiteiten met betrekking tot voorbereidend lezen; 

 Het pas recent starten met doelgericht werken bij het  technisch lezen 
(stellen van doelen op AVI-niveau); 

 Het pas recent inplannen van alle kernen van Veilig Leren Lezen in 
groep 3 voor de leerlingen uit de kopgroep. 

 
Mogelijke oplossingen voor verdere ontwikkelingen in de leerlingresultaten bij 
in het bijzonder het technisch lezen en in het verlengde daarvan het begrijpend 
lezen, liggen in het prioriteit geven aan lezen door de hele school. Vanaf groep 
1 moet het leren lezen centraal staan. Met voldoende instructie- en leestijd is 
het mogelijk om alle leerlingen te leren lezen. Het structureel uitbreiden van de 
instructie- en de leestijd op het rooster voor alle leerlingen en het vanaf groep 
4 meer nadruk leggen op het vlot technisch lezen zijn hier middelen voor. 
Andere mogelijkheden zitten in een betere afstemming van planning, instructie 
en toetsing om tegemoet te kunnen komen aan de instructiebehoeften van de 
leerlingen. 
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Hoofdstuk 9 
 
OPZET VAN HET IMPLEMENTATIE-ONDERZOEK OP DE DERDE 
TRANCHE SCHOLEN 
 
 
9.1 Inleiding 
 
De drie derde tranche scholen zijn in schooljaar 2000/2001 begonnen met de 
invoering van het Flexit-project. In het schooljaar 2002/2003 werken de 
scholen voor het derde jaar aan het project. In de afgelopen drie jaar hebben 
we de implementatie van het project gevolgd. De scholen hebben hierna nog 1 
jaar om de implementatie te optimaliseren. Na het vierde jaar kunnen we de 
effecten van de Flexit-aanpak nagaan aan de hand van de volgende vraag: 
Leidt de begeleidingsstrategie die de adviseurs in het project gebruiken tot de 
implementatie van adaptief onderwijs bij taal en lezen in de groepen 1 tot en 
met 4 zoals uitgewerkt in de Flexit-aanpak? 
In dit deel van het rapport presenteren we de stand van zaken op de derde 
tranche scholen na drie jaar gewerkt te hebben aan het project. 
In dit hoofdstuk beschrijven we de opzet van het implementatie-onderzoek. In 
hoofdstuk tien worden de resultaten beschreven van de mate van 
implementatie van de begeleidings- en invoeringsstrategie en in hoofdstuk elf 
gaan we in op de mate van implementatie van Flexit op school- en 
leerkrachtniveau. 
 
 
9.2 Opzet van het implementatie-onderzoek 
 
Om zicht te krijgen op het verloop van de implementatie van Flexit en de 
gehanteerde begeleiding, worden op drie manieren gegevens verzameld. Op de 
eerste plaats wordt gebruik gemaakt van de logboekregistratie-formulieren 
zoals de adviseurs die na elk begeleidingscontact invullen. Op de tweede 
plaats wordt jaarlijks bij de schoolleiding en de leerkrachten schriftelijk 
informatie verzameld over de voortgang. Tenslotte vinden er met de adviseurs, 
schoolleiders en interne Flexit-coördinatoren gesprekken plaats om het beeld 
van de implementatie te completeren. In het onderstaande wordt de wijze van 
dataverzameling verder uitgewerkt. 
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9.2.1 Onderzoek naar de begeleidings- en invoeringsstrategie 
 
Om het begeleidingsproces op elke school in kaart te brengen vullen de 
betrokken adviseurs na elk begeleidingscontact een 
logboekregistratieformulier in. De logboekregistrategieformulieren worden 
geanalyseerd om na te kunnen gaan of de begeleidingsstrategie in voldoende 
mate geïmplementeerd is. Voor een volledige beschrijving van het in kaart 
brengen van de begeleidingsstrategie verwijzen we naar paragraaf 2.3. 
Bij het implementeren van het Flexit-project is een systematische aanpak van 
belang. De schoolleider en de interne Flexit-coördinator zijn met name 
verantwoordelijk voor het projectmatig aanpakken van het Flexit-project. De 
implementatie van de invoeringsstrategie volgen we door jaarlijks een 
vragenlijst voor te leggen aan de schoolleider en de interne Flexit-coördinator. 
In paragraaf 3.3 zijn deze instrumenten beschreven. 
De resultaten van het implementatie-onderzoek naar de begeleidings- en 
invoeringsstrategie worden beschreven in hoofdstuk tien. 
 
 
9.2.2 Onderzoek naar de implementatie van Flexit op school- en 

leerkrachtniveau 
 
Implementatie op schoolniveau 
Op schoolniveau volgen we de implementatie van drie kernelementen van het 
Flexit-project en de schoolontwikkeling van de school.  
De mate van implementatie van de drie kernelementen van Flexit, werken met 
een differentiatie-model, het plannen en ordenen van de leerstof en het werken 
met een toetskalender, wordt bepaald door gesprekken te voeren met de 
interne Flexit-coördinator(en) en de adviseur van elke school. Daarnaast is aan 
de Flexit-coördinator een vragenlijst voorgelegd over de stand van zaken ten 
aanzien van de kernelementen.  
Om zicht te krijgen op het proces van schoolontwikkeling wordt zoals gezegd 
ondermeer jaarlijks bij schoolleider, de interne coördinator Flexit en bij de 
leerkrachten van groep 1 tot en met 4 een schriftelijke vragenlijst afgenomen. 
Deze vragen hebben betrekking op de volgende zaken: 

 Beleidsvoerend vermogen en resultaat georiënteerd schoolbeleid; 
 Projectmatige aanpak; 
 Evaluerend vermogen; 
 Schoolcultuur. 
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In hoofdstuk elf worden de instrumenten op het implementatie-proces op 
schoolniveau te volgen nader beschreven. 
 
Implementatie op leerkrachtniveau 
De implementatie van het Flexit-project op leerkrachtniveau is gericht op de 
invoering van adaptief onderwijs. Adaptief onderwijs bestaat uit de volgende 
vier elementen: 
a. Diagnostische vaardigheden (planmatig werken); 
b. Instructievaardigheden (werken volgens het IGDI-model en het 

optimaliseren van de instructie- en leertijd); 
c. Organisatorische vaardigheden (organisatie van de instructie, planning 

van de leerstof en exploratieve leeromgeving); 
d. Pedagogische vaardigheden (bevorderen van het zelfvertrouwen en 

competentiegevoelens en de zelfstandige leerhouding). 
Een volledige beschrijving van de elementen wordt gegeven in hoofdstuk vier.  
In hoofdstuk elf worden de resultaten van het onderzoek naar de implementatie 
van het Flexit-project op school- en leerkrachtniveau gepresenteerd.  
 
 
9.2.3 Case-beschrijvingen 
 
Op basis van de bovenstaande gegevens wordt per school een case-
beschrijving gemaakt. Ten behoeve van de ordening van de gegevens is een 
beschrijvingskader opgesteld. In het beschrijvingskader zijn zes groepen 
variabelen opgenomen. 
 
Groep 1 bestaat uit variabelen die een typering van de school geven. 
Met de variabelengroepen 2 en 3 wordt een beeld geschetst van de wijze 
waarop oriëntatie en besluitvorming ten aanzien van het project hebben 
plaatsgevonden en hoe de school er bij aanvang van het project voorstond. Dit 
laatste betreft met name de mate van schoolontwikkeling en een sterkte/zwakte 
analyse van het taal/leesonderwijs.  
De vierde variabelengroep heeft betrekking op het verloop van het 
implementatie- en begeleidingsproces op schoolniveau. Daarbij is onderscheid 
gemaakt in het proces van schoolontwikkeling en de vormgeving van Flexit als 
model voor het omgaan met verschillen. 
Met behulp van de vijfde variabelengroep wordt inzicht verkregen in de 
vormgeving van Flexit als model voor het omgaan met verschillen. Het gaat 
hierbij om de  kernelementen van Flexit: de werkwijze en stand van zaken met 
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betrekking tot de planning en ordening van de leerstof en de materialen voor 
zelfstandig werken, het gehanteerde differentiatiemodel, het werken met de 
toetskalender en de mate waarin samenhang in het aanbod bij taal- en lezen 
wordt gerealiseerd.  
De zesde variabelengroep moet zicht geven op de activiteiten die door de 
school en de externe begeleiding zijn ondernomen om het proces van 
implementatie van Flexit op leerkrachtniveau te ondersteunen. In de 
beschrijving staan de elementen van adaptief onderwijs centraal: kwaliteit van 
de instructie (strategisch handelen); optimaliseren van de instructietijd en 
uitbreiding van de instructietijd voor de zwakkere leerlingen; planmatig 
werken om uitval van leerlingen te voorkomen; organisatie van de instructie; 
en het pedagogisch functioneren van de leerkracht.  
De case-beschrijvingen zijn niet opgenomen in dit vierde tussenrapport. In het 
derde tussenrapport (Houtveen & Mijs, 2002) is een samenvatting van de 
variabelengroepen opgenomen. De case-beschrijvingen worden in het vervolg 
van het onderzoek gecompleteerd.  
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Hoofdstuk 10 
 
MATE VAN IMPLEMENTATIE VAN DE BEGELEIDINGS- EN 
INVOERINGSSTRATEGIE OP DE DERDE TRANCHE SCHOLEN 
 
 
10.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de adviseurs de begeleiding op de derde 
tranche scholen hebben vormgegeven in de eerste drie projectjaren. Daarnaast 
gaan we in op de mate van implementatie van de invoeringsstrategie. We 
beschrijven dit op dezelfde wijze als in hoofdstuk drie. De beschrijving is een 
tussenstand. Na het vierde jaar kunnen we nagaan of de mate van 
implementatie van de begeleidings- en invoeringsstrategie voldoende is 
geweest om eventuele effecten op leerkrachtniveau toe te schrijven aan de 
gegeven begeleiding. 
 
In paragraaf 10.2 bespreken we de uitgevoerde begeleiding in relatie tot de 
geplande begeleiding. In paragraaf 10.3 beschrijven we wat de stand van zaken 
is ten aanzien van de invoeringsstrategie op de derde tranche scholen. We 
sluiten af met een samenvattende conclusie (paragraaf 10.4). 
 
 
10.2 Implementatie van de begeleidingsstrategie op de derde tranche 

scholen 
 
School G 
Het eerste projectjaar 
Door de schoolbegeleidster is in samenwerking met de schoolleider en de 
interne Flexit-coördinator van de school een schoolspecifiek draaiboek 
opgesteld. Het draaiboek is opgesteld op basis van de doelen die de school 
voor het eerste projectjaar heeft gesteld. De doelen zijn: het kiezen van een 
nieuwe methode voor begrijpend lezen, het invoeren en verder ontwikkelen 
van de keuzelijn in de groepen 1/2 en het werken met twee of meer 
niveaugroepen in groep 3 en 4, gekoppeld aan de ontwikkeling van de 
modulering. Onderwerpen om de doelen te bereiken zijn gericht op de 
voorwaarden van het werken met het differentiatie-model, namelijk de 
ontwikkeling van de modulering, de organisatie van de instructie en de 
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exploratieve leeromgeving. Op schoolniveau zijn bijeenkomsten gepland om 
de voortgang te bewaken en te werken aan het onderwijskundig leiderschap. 
 
Uitvoering van de begeleiding 
Op schooloverstijgend niveau heeft de school deelgenomen aan twee 
bijeenkomsten voor directies en interne Flexit-coördinatoren (in totaal 255 
minuten begeleidingstijd). Onderwerpen tijdens de bijeenkomsten waren 
oriëntatie op onderwerp en werkwijze, kwaliteitsbewaking, coaching en 
informatie over de monitoring door het onderzoeksinstituut. Ingezette 
interventies zijn theorie-overdracht, discussie/reflectie en 
voortgangsbespreking. De leerkrachten van school G hebben deelgenomen aan 
twee schooloverstijgende bijeenkomsten (300 minuten begeleidingstijd). De 
eerste bijeenkomst was gericht op de onderwerpen organisatie van het 
onderwijsleerproces en het pedagogisch functioneren. De interventies waren 
demonstratie van vaardigheden, discussie/reflectie en confrontatie. De tweede 
bijeenkomst ging specifiek in op het planmatig werken. Interventies waren 
theorie-overdracht en demonstratie en oefenen van vaardigheden. 
Op directieniveau hebben er in het eerste projectjaar 15 bijeenkomsten 
plaatsgevonden welke in totaal 1650 minuten begeleidingstijd in beslag 
namen. In de regiegroep is gesproken over een scala van onderwerpen, 
namelijk: orientatie op werkwijze, probleemanalyse, het draaiboek, 
modulering, aansturen en bewaken van het project, kwaliteitsbewaking en 
schoolcultuur. De begeleidster heeft hier de interventies theorie-overdracht, 
discussie/reflectie, voortgangsbespreking, evaluatie en confrontatie bij ingezet. 
Er zijn diverse bijeenkomsten op team- of deelteamniveau geweest. Er heeft 
één bijeenkomst met het hele team plaatsgevonden (in totaal 180 minuten), 
waarin gewerkt is aan de exploratieve leeromgeving en de modulering. Er 
heeft verder één bijeenkomst plaatsgevonden met de groepen 1 tot en met 4 
(70 minuten), waarin de onderzoeksgegevens zijn besproken. Daarnaast is er 
één bijeenkomst geweest met de groepen 4 tot en met 8. Besproken 
onderwerpen zijn het strategisch handelen en de invoering van een nieuwe 
methode voor begrijpend lezen. Met de leerkrachten van de groepen 1 en 2 
hebben vier bijeenkomsten plaatsgevonden (in totaal 360 minuten). Met deze 
leerkrachten is gesproken over het draaiboek, de modulering, het planmatig 
werken en de organisatie van het onderwijsleerproces. Met de leerkrachten van 
de groepen 3 en 4 zijn twee bijeenkomsten geweest (180 minuten). Er is 
gesproken over het draaiboek, de modulering, planmatig werken en de 
organisatie van het onderwijsleerproces. Tijdens de (deel)teambijeenkomsten 
zijn de interventies theorie-overdracht, demonstratie en oefenen van 
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vaardigheden, discussie/reflectie, voortgangsbespreking en evaluatie ingezet. 
In totaal zijn er 1000 minuten begeleidingstijd op teamniveau besteed. 
Op leerkrachtniveau heeft de begeleidster zowel observaties gedaan als 
reflectiegesprekken met de leerkrachten gevoerd. In de groepen 1/2 en 3 zijn 
twee observaties gedaan van elk 40 minuten. In groep 4 zijn vier observaties 
gedaan van in totaal 230 minuten. In de combinatiegroep 5/6 en 7 is elk een 
observatie gedaan van 75 minuten. De observaties waren gericht op de 
organisatie van het onderwijsleerproces, de instructietijd, de modulering en het 
strategisch handelen. Aan elke observatie was een nagesprek gekoppeld. 
Daarnaast zijn er in de groepen 1 tot en met 4 vijf begeleidingsgesprekken 
geweest over de onderzoeksgegevens. Elk gesprek duurde 40 minuten. In 
totaal zijn er 740 minuten besteed aan de begeleiding op leerkrachtniveau. 
In totaal zijn er in het eerste jaar 6055 minuten besteed aan de begeleiding van 
het Flexit-project op school G. Dit is inclusief voorbereidings-, reis- en 
afwikkeltijd. De contacttijd was 3945 minuten. 
 
Het tweede projectjaar 
Op basis van de evaluatie aan het einde van het eerste jaar is door de adviseur 
in overleg met de schoolleider en interne coördinator de offerte opgesteld. In 
de offerte zijn de doelen opgenomen op school-, team- en groepsniveau. De 
schoolleider en de interne coördinator werken op basis van een eigen 
ontwikkelplan aan het vergroten van het onderwijskundig leiderschap en het 
coachen van leerkrachten. Op teamniveau staan de onderwerpen planmatig 
werken, gedifferentieerd werken en plannen van leerinhouden centraal. In 
groep 1/2 wordt dit projectjaar het accent gelegd op het formuleren van doelen 
per thema, het vastleggen van activiteiten om de doelen te bereiken en het 
kiezen van een observatie- en registratiesysteem om de leerlingvorderingen 
vast te leggen. In groep 3 en 4 ligt de nadruk op de inrichting van de 
exploratieve leeromgeving en het bevorderen van de zelfstandige leerhouding, 
het werken in twee groepen en specifiek voor groep 3 het planmatig leren 
werken met de VLL-manager. 
Er wordt gewerkt met een globaal draaiboek voor een jaar. Voor elk kwartaal 
is tevens een planning gemaakt en zijn tussendoelen geformuleerd. Na elk 
kwartaal wordt geëvalueerd of de doelen bereikt zijn en wordt bekeken hoe de 
komende planning aangepast moet worden. 
 
Uitvoering van de begeleiding 
De directie van school G heeft deelgenomen aan twee schooloverstijgende 
bijeenkomsten (in totaal 460 minuten). De beide bijeenkomsten waren gericht 
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op informatie-verschaffing over de nieuwe projectperiode van 2002 – 2006. 
De leerkrachten zijn ook bij twee schooloverstijgende bijeenkomsten geweest. 
Eén ging over strategisch handelen en in de andere werd een lezing gegeven 
over interactief taalonderwijs waar vervolgens over gediscussieerd werd (330 
minuten). 
Op directieniveau hebben er negen bijeenkomsten plaatsgevonden met de 
regiegroep, welke 2170 minuten in beslag namen. Er is gesproken over het 
draaiboek, het aansturen en bewaken van het project, kwaliteitsbewaking, het 
planmatig werken en de organisatie van het onderwijsleerproces 
(differentiatie-model). Met de interne Flexit-coördinator zijn twee 
bijeenkomsten geweest waarin hij is voorbereid op het terugkoppelen van de 
monitoringsgegevens aan de leerkrachten (505 minuten). Er is gebruik 
gemaakt van de interventies demonstratie en oefenen van vaardigheden, 
discussie en reflectie, voortgangsbespreking en evaluatie.  
Op teamniveau zijn er in totaal 14 bijeenkomsten geweest van in totaal 2370 
minuten begeleidingstijd. Aan het begin van het projectjaar is er één 
bijeenkomst geweest in het hele team waarin aan de hand van de evaluatie van 
het eerste jaar de planning voor dit projectjaar is besproken (90 minuten). Er 
zijn twee bijeenkomsten geweest met de leerkrachten van groep 1 tot en met 4 
om het project op te starten en te evalueren aan het einde (280 minuten). Met 
de leerkrachten van groep 1/2 is op vijf momenten gewerkt aan het selecteren 
van bronnen voor de planning van de leerinhouden en het koppelen van de 
thema’s aan de tussendoelen van het Expertisecentrum Nederlands. Er is een 
planningsschema ontwikkeld voor de modulering en de leerkrachten hebben 
zich georiënteerd op observatie- en registratiesystemen om de leerlingen te 
volgen (1035 minuten). Er hebben met de leerkrachten van de groepen 3 en 4 
vier bijeenkomsten plaatsgevonden (620 minuten) waarin gewerkt is aan de 
vormgeving en organisatie van de taal/leeslessen en het maken van een 
weekplanning. Andere onderwerpen waren de exploratieve leeromgeving en 
de afstemming tussen planning van leerinhoud, instructie en groepsindeling. 
Met de leerkrachten van de groep 4 tot en met 8 zijn twee bijeenkomsten 
geweest om de implementatie van de methode Leeszin te volgen. Ingezette 
interventies zijn theorie-overdracht, demonstratie en oefenen van 
vaardigheden, discussie/ reflectie, voortgangsbespreking, evaluatie en 
confrontatie.  
Bij de leerkrachten van de groepen 3 en 4 zijn in overeenstemming met de 
gestelde doelen in dit projectjaar observaties en nagesprekken gedaan. Er is 
gekeken naar de organisatie van de instructie, de exploratieve leeromgeving, 
de taakgerichtheid en de mate van zelfstandigheid van de leerlingen. Er zijn 
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vier leerkrachten van groep 3 geobserveerd (375 minuten) en twee 
leerkrachten van groep 4 (215 minuten). 
In totaal zijn er in het tweede projectjaar op school G 6555 minuten besteed 
aan de begeleiding van het project. Dit is inclusief voorbereiding, reis- en 
afwikkeltijd. De contacttijd was 3805. Dit is de tijd voor twee adviseurs. Gaan 
we uit van één adviseur dan is de totale tijd 6425 minuten en de contacttijd 
3675 minuten. 
 
Het derde projectjaar 
Ook voor het derde jaar is naar aanleiding van de eindevaluatie aan het tweede 
jaar een draaiboek opgesteld voor het derde jaar. In dit jaar worden de doelen 
die in het tweede jaar zijn gesteld verder uitgewerkt en verfijnd. Het draaiboek 
is opgesteld door de regiegroep. 
 
Uitvoering van de begeleiding 
Op schooloverstijgend niveau heeft de directie deelgenomen aan drie 
bijeenkomsten (420 minuten). Vanaf dit projectjaar zijn de bijeenkomsten voor 
de directie gesplitst in één voor de schoolleiders en één voor de interne Flexit-
coördinatoren. De schoolleider heeft aan twee bijeenkomsten deelgenomen en 
de interne coördinator aan één. In de bijeenkomsten is informatie gegeven over 
de nieuwe projectperiode en is het project geëvalueerd. Voor de leerkrachten is 
dit jaar één bijeenkomst georganiseerd over interactief taalonderwijs. De 
leerkrachten van school G waren hierbij aanwezig (150 minuten). 
Met de regiegroep hebben er negen bijeenkomsten plaatsgevonden van in 
totaal 2130 minuten. In deze bijeenkomsten wordt de voortgang van het 
project besproken op verschillende onderwerpen zoals de modulering, 
planmatig werken, strategisch handelen, instructietijd, organisatie van het 
onderwijsleerproces en pedagogisch functioneren. Ook wordt het draaiboek 
besproken, de kwaliteitsbewaking en de schoolcultuur en de betrokkenheid 
van de leerkrachten. De adviseurs heeft hierbij de interventies 
discussie/reflectie, voortgangsbespreking en evaluatie voor ingezet.  
Op het niveau van het team zijn er in totaal tien bijeenkomsten georganiseerd. 
Er zijn twee bijeenkomsten geweest met het hele team (405 minuten) waarin 
over het leesonderwijs op school G en de introductie van nieuwe leesvormen 
gediscussieerd is en aan het eind van het jaar is het project geëvalueerd. Voor 
de leerkrachten van groep 1/2 zijn twee bijeenkomsten georganiseerd (465 
minuten) waarin de differentiatie-lijn, het observatie- en registratiesysteem en 
de verdere invulling van keuzelijn zijn besproken. Tevens zijn de doelen 
geëvalueerd. Ook is er één bijeenkomst georganiseerd voor de leerkrachten 
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van groep 1 tot en met 3 waarin gesproken is over de overgang van groep 2 
naar 3 (120 mimuten). Met alle leerkrachten van groep 3 is één keer gesproken 
over de invoering van het protocol leesproblemen en dyslexie (120 minuten). 
Ook met de leerkrachten van groep 4 en 5 is één keer hierover gesproken. 
Daarnaast is gesproken over de invoering van nieuwe leesvormen (180 
minuten). Er hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden met de leerkrachten 
van groep 3 en 4 (465 minuten) om de modulering, het werken met het 
planbord en de invulling van hoeken uit te werken. Tenslotte heeft er één 
bijeenkomst plaatsgevonden met de leerkrachten van groep 5 tot en met 8 
waarin informatie is gegeven over het Flexit-project, de modulering en het te 
gebruiken differentiatie-model (345 minuten). 
In dit projectjaar zijn er door de adviseur twee ronden klassenobservaties en 
nagesprekken gedaan bij alle leerkrachten van groep 1 tot en met 4. De 
observaties waren gericht op strategisch handelen, de instructietijd, de 
organisatie van het onderwijsleerproces en het pedagogisch functioneren. In 
totaal zijn er 14 leerkrachten van groep 1/2 geobserveerd (1710 minuten), 4 
van groep 3 (490 minuten) en 6 van groep 4 (730 minuten). In de groep 5 tot 
en met 8 zijn acht observaties en gesprekken gedaan van in totaal 1009 
minuten. 
In totaal zijn er in het derde jaar op school G 8985 minuten besteed aan de 
begeleiding van Flexit. Dit is inclusief voorbereiding, reis- en afwikkeltijd. De 
contacttijd was 5940 minuten. 
 
School H 
Het eerste projectjaar 
De activiteiten voor Flexit waren verweven in het activiteitenplan voor het 
schooljaar 2000 – 2001. De centrale onderwerpen zijn het ontwikkelen van de 
modulering en het gedifferentieerd werken. Op schoolniveau staan daarnaast 
activiteiten rondom het realiseren van een professionele cultuur en het coachen 
van leerkrachten gepland. De interne Flexit-coördinator hield zelf een 
draaiboek/ logboek bij van de activiteiten die ze in het kader van Flexit deed. 
Gedurende de eerste maanden van Flexit was zij vooral bezig met het zich 
oriënteren op Flexit, het ontwikkelen van de modulering en de toetskalender. 
Vanaf januari 2001 zijn de activiteiten van de interne coördinator gericht op 
het afnemen van toetsen, het coördineren van de vergaderingen, het invullen 
van remedial teaching en het bijwonen van netwerkbijeenkomsten. Het 
draaiboek van de interne coördinator wordt ook door de begeleiders gebruikt 
om de voortgang van het project aan te sturen, maar vooral te bewaken.  
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Uitvoering van de begeleiding 
Op schooloverstijgend niveau heeft de school deelgenomen aan drie 
bijeenkomsten voor directies en interne Flexit-coördinatoren (in totaal 390 
minuten begeleidingstijd). Onderwerpen tijdens de bijeenkomsten waren 
oriëntatie op onderwerp en werkwijze, kwaliteitsbewaking, coaching, 
informatie over de monitoring door het onderzoeksinstituut. Ingezette 
interventies zijn theorie-overdracht, discussie/ reflectie en 
voortgangsbespreking. De leerkrachten van school H hebben deelgenomen aan 
twee schooloverstijgende bijeenkomsten (300 minuten begeleidingstijd). De 
eerste bijeenkomst was gericht op de onderwerpen organisatie van het 
onderwijsleerproces en het pedagogisch functioneren. De interventies waren 
demonstratie van vaardigheden, discussie/ reflectie en confrontatie. De tweede 
bijeenkomst ging specifiek in op het planmatig werken. Interventies waren 
theorie-overdracht en demonstratie en oefenen van vaardigheden. 
Op directieniveau hebben zeven bijeenkomsten met de regiegroep 
plaatsgevonden. Deze namen 630 minuten begeleidingstijd in beslag. In de 
regiegroep participeren de schoolleider, de interne Flexit-coördinator en de 
beide begeleiders. Tijdens de bijeenkomsten is ingegaan op de volgende 
onderwerpen: oriëntatie op onderwerp en werkwijze, probleemanalyse, het 
draaiboek, modulering, kwaliteitsbewaking, aansturen en bewaken, 
schoolcultuur, planmatig werken, strategisch handelen en organisatie van het 
onderwijsleerproces. Door de begeleiders zijn discussie/ reflectie, 
voortgangsbespreking, evaluatie en confrontatie als interventies ingezet. 
In het eerste projectjaar hebben er vijf bijeenkomsten plaatsgevonden met het 
hele team (in totaal 445 minuten). In deze bijeenkomsten is gesproken en 
gewerkt aan de volgende onderwerpen: oriëntatie op onderwerp en werkwijze, 
probleemanalyse, modulering, de schoolcultuur, planmatig werken, strategisch 
handelen, instructietijd, organisatie van het onderwijsleerproces, pedagogisch 
functioneren. Er heeft daarnaast nog één bijeenkomst met de leerkrachten van 
de groepen 1 tot en met 6 plaatsgevonden waarin naast enkele van de 
bovenstaande onderwerpen ook over de kwaliteitsbewaking is gesproken. 
Tijdens de teambijeenkomsten hebben de begeleiders gebruik gemaakt van de 
volgende interventies: theorie-overdracht, oefenen van vaardigheden, 
discussie/ reflectie en voortgangsbespreking. 
Op leerkrachtniveau zijn er zowel observaties als begeleidingsgesprekken 
gedaan. Bij de leerkrachten van groep 1/2 zijn twee observaties gedaan van elk 
60 minuten. In groep 3/4 is ook een observatie gedaan van 60 minuten. De 
observaties waren gericht op de instructietijd, de organisatie van het 
onderwijsleerproces en het pedagogisch functioneren. Aan de hand van de 
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gemaakte video-opname zijn de observaties nabesproken in de 
teamvergadering op de volgende dag. Bij de leerkracht van groep 7/8 is een 
observatie gedaan gericht op de organisatie van het onderwijsleerproces, 
specifiek het zelfstandig werken. Er is ook een nagesprek gevoerd met de 
leerkracht. De observatie nam 90 minuten in beslag.  
Zowel met de leerkracht van groep 1/2 als met de leerkracht van groep 3/4 zijn 
twee gesprekken gevoerd waarin de gegevens uit het evaluatieonderzoek zijn 
teruggekoppeld. Het eerste gesprek duurde 60 minuten en het tweede gesprek 
90 minuten.  
In totaal zijn er 570 minuten begeleidingstijd besteed op leerkrachtniveau. 
In totaal is er op school H in het eerste projectjaar 4016 minuten besteed aan 
de begeleiding van de implementatie van Flexit. Dit is inclusief 
voorbereidings-, reis- en afwikkeltijd. De contacttijd op de school was 2425 
minuten (60 %). De is de tijd besteed door één begeleider. De totale tijd 
besteed door twee begeleiders is 6147 minuten (contacttijd 3500 minuten). 
 
Het tweede projectjaar 
Aan het einde van het eerste projectjaar is de voortgang van de implementatie 
van het Flexit-project geëvalueerd in de regiegroep en is gesproken over de te 
bereiken doelen in het tweede jaar. Op schoolniveau wordt gewerkt aan het 
projectmatig werken door jaar- en halfjaarplanningen te maken. De interne 
Flexit-coördinator heeft actiepunten opgesteld bij de ontwikkelpunten en 
coacht de leerkrachten met behulp van hun eigen persoonlijk ontwikkelplan. 
Zij houdt een logboek/activiteitenplan bij van de door haar gedane activiteiten 
in het kader van Flexit. De activiteiten zijn vooral gericht op het verzorgen van 
remedial teaching, het toetsen van leerlingen, het voorbereiden van zaken als 
de toetskalender en het avi-lezen, doen van klassenobservaties gericht op het 
model voor strategisch handelen. Op teamniveau moet dit schooljaar de 
modulering tot en met groep 4 zijn voor taal/lezen zijn afgerond. Er wordt 
verder gegaan met het vormgeven van gedifferentieerd werken door het 
evalueren van leerlingresultaten per module en het opstellen van 
groepsplannen. De leerkrachten gaan werken aan het toepassen van het model 
voor strategisch handelen binnen de taal/leeslessen. De leerkrachten doen dit 
door middel van een zelf opgesteld persoonlijk ontwikkelplan. Verder worden 
er door de adviseur video-opnamen gemaakt, die gebruikt worden in de 
teamvergaderingen. 
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Uitvoering van de begeleiding 
De directie van school H heeft deelgenomen aan twee schooloverstijgende 
bijeenkomsten (in totaal 460 minuten). De beide bijeenkomsten waren gericht 
op informatie-verschaffing over de nieuwe projectperiode van 2002 – 2006. 
De leerkrachten zijn ook bij twee schooloverstijgende bijeenkomsten geweest. 
Eén ging over strategisch handelen en in de andere werd een lezing gegeven 
over interactief taalonderwijs waar vervolgens over gediscussieerd werd (330 
minuten). 
Er hebben op directieniveau vier bijeenkomsten met de regiegroep 
plaatsgevonden van in totaal 940 minuten. Onderwerpen van gesprek waren 
het draaiboek, het aansturen en bewaken van het project, kwaliteitsbewaking, 
het model voor strategisch handelen, instructietijd en de organisatie van het 
onderwijsleerproces. De adviseurs hebben hier de interventies oefenen van 
vaardigheden, discussie/reflectie, voortgangsbespreking en evaluatie.  
Met het hele team hebben er vier bijeenkomsten plaatsgevonden (840 
minuten). Er is gewerkt aan het model voor strategisch handelen, instructietijd, 
planmatig werken, organisatie van het onderwijsleerproces en pedagogisch 
functioneren. Ook is aandacht geweest voor het draaiboek en de schoolcultuur 
en betrokkenheid. Ingezette interventies zijn theorie-overdracht, demonstratie 
en oefenen van vaardigheden, discussie/ reflectie, voortgangsbespreking, 
evaluatie en confrontatie.  
Door de adviseurs is er bij elke leerkracht een observatie met nagesprek 
gedaan gericht op het model voor strategisch handelen. Dit nam voor elke 
leerkracht 60 minuten in beslag. Met de leerkracht van groep 1/2 zijn twee 
begeleidingsgesprekken geweest over de terugkoppeling van de 
monitoringsgegevens en het noteren van doelen bij de thema’s (345 minuten). 
Met de leerkracht van groep 3/4 heeft ook een gesprek over de 
monitoringsgegevens plaatsgevonden van 165 minuten. Daarnaast heeft de 
interne Flexit-coördinator nog een ronde klassenbezoeken gedaan bij alle 
leerkrachten gericht op het model voor strategisch handelen. De voorbereiding 
en de uitvoering namen 330 minuten in beslag. De observaties zijn besproken 
in een teamvergadering. 
In totaal zijn er in het tweede jaar op school H 4205 minuten besteed aan de 
begeleiding van het Flexit-project. Dit is inclusief voorbereiding, reis- en 
afwikkeltijd. De contacttijd was 2830 De tijd heeft betrekking op twee 
begeleiders. Bij één begeleider is de totale tijd 3395 minuten en de contacttijd 
2530 minuten. 
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Het derde projectjaar 
In verband met de verandering van het schoolgebouw heeft aan het einde van 
het tweede jaar besloten om het ontwikkelveld exploratieve leeromgeving en 
het bevorderen van de zelfstandige leerhouding centraal te stellen. Ze willen 
zich voorbereiden op de aspecten inrichting en aankleding van het gebouw. 
Aan het einde van het jaar moet er een plan liggen voor de herinrichting van de 
school, moet het team zich georiënteerd hebben op materialen en de 
organisatie van zelfstandig werken. Daarnaast blijven gedifferentieerd werken 
en het model voor strategisch handelen een aandachtspunt. De voortgang op 
deze onderwerpen worden bewaakt door de interne Flexit-coördinator en het is 
een vast agendapunt op de Flexit-teamvergaderingen. Ook het persoonlijk 
ontwikkelplan van de leerkrachten is nog steeds gericht op het model voor 
strategisch handelen. De interne coördinator heeft op dezelfde wijze gewerkt 
als in de twee voorgaande jaren. Ze houdt zelf een logboek bij van de 
activiteiten die zij doet in het kader van Flexit. De activiteiten zijn niet 
veranderd in het derde jaar. Door ziekte heeft zij in het derde jaar zich minder 
intensief met het project bezig kunnen houden. 
 
Uitvoering van de begeleiding 
Op schooloverstijgend niveau heeft de directie deelgenomen aan drie 
bijeenkomsten (340 minuten). Vanaf dit projectjaar zijn de bijeenkomsten voor 
de directie gesplitst in één voor de schoolleiders en één voor de interne Flexit-
coördinatoren. De schoolleider heeft aan één bijeenkomst deelgenomen en de 
interne coördinator aan twee. In de bijeenkomsten is informatie gegeven over 
de nieuwe projectperiode en is het project geëvalueerd. Voor de leerkrachten is 
dit jaar één bijeenkomst georganiseerd over interactief taalonderwijs. De 
leerkrachten van school H waren hierbij aanwezig (150 minuten). 
Op directieniveau hebben er zes bijeenkomsten plaatsgevonden van in totaal 
975 minuten begeleidingstijd. Er is tijdens deze regiegroepbijeenkomsten 
gesproken over het draaiboek, het aansturen en bewaken van het project, 
kwaliteitsbewaking, de organisatie van het onderwijsleerproces, de 
exploratieve leeromgeving, het pedagogisch functioneren en de modulering. 
Hierbij zijn door de adviseurs discussie/reflectie, voortgangsbespreking en 
evaluatie ingezet. Daarnaast heeft de interne Flexit-coördinator met de 
adviseur twee scholen bezocht om ideeën op te doen voor de exploratieve 
leeromgeving (480 minuten). 
Er zijn vier teambijeenkomsten geweest welke 1305 minuten begeleidingstijd 
in beslag namen. De onderwerpen van gesprek waren exploratieve 
leeromgeving, pedagogisch functioneren, de modulering, strategisch handelen 
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en instructietijd. Ingezette werkvormen zijn demonstratie van vaardigheden, 
discussie/reflectie en confrontatie. 
Er zijn door de adviseur weer observaties gedaan met een nagesprek. Bij de 
leerkracht van groep 1/2 zijn twee observaties gedaan (165 minuten) en bij de 
leerkracht van groep 3/4 één (30 minuten). Bij de drie leerkrachten van 
midden- en bovenbouw is ook elk een observatie gedaan van 30 minuten. De 
observaties waren gericht op het inrichten van een exploratieve leeromgeving 
en het pedagogisch functioneren. Daarnaast is er met de leerkracht van groep 
1/2 en 3/4 een begeleidingsgesprek gevoerd over de monitoring. De interne 
Flexit-coördinator heeft daarnaast observaties gedaan en gesprekken gevoerd 
gericht op het toepassen van het model voor strategisch handelen. Bij de 
leerkracht van groep 1/2 is één observatie gedaan van 40 minuten, bij de 
leerkracht van groep 3/4 zijn twee observaties gedaan van 80 minuten. Bij de 
leerkrachten uit de bovenbouw zijn in vijf observaties gedaan van in totaal 220 
minuten. 
In totaal zijn er in het derde projectjaar op school H 4160 minuten besteed aan 
de begeleiding van Flexit. Dit is inclusief voorbereiding, reis- en afwikkeltijd. 
De contacttijd was 2355 minuten. 
 
 
School I 
Het eerste projectjaar 
Het eerste half jaar van het eerste projectjaar bestaat uit een toeleidingsfase. 
Voor deze fase is een planning gemaakt. Deze is door de begeleidster heel 
bewust gepland om de beginsituatie in kaart te brengen ten aanzien van de 
leerkrachtvaardigheden en het onderwijskundig leiderschap. Hiervoor zijn 
gesprekken gevoerd met de directie en de betreffende leerkrachten. Op basis 
van de verzamelde gegevens zou een vervolgplan opgesteld worden voor de 
tweede helft van het eerste projectjaar. Aangezien de uitvoering van de 
toeleidingsfase niet die gegevens opleverde van wat de bedoeling was, is er 
echter geen planning gemaakt. Ook schoolspecifieke omstandigheden als de 
ziekte van de schoolleider, het vertrek van een interne coördinator 
leerlingenzorg en de organisatie van de reünie hebben hierbij meegespeeld. 
Het centrale onderwerp op leerkrachtniveau was in het eerste jaar de 
ontwikkeling van de modulering. Op schoolniveau is vooral gesproken over de 
voortgang en visie-ontwikkeling. 
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Uitvoering van de begeleiding 
Op schooloverstijgend niveau heeft de school deelgenomen aan twee 
bijeenkomsten voor directies en interne Flexit-coördinatoren (in totaal 255 
minuten begeleidingstijd). Onderwerpen tijdens de bijeenkomsten waren 
oriëntatie op onderwerp en werkwijze, kwaliteitsbewaking, coaching en 
informatie over de monitoring door het onderzoeksinstituut. Ingezette 
interventies zijn theorie-overdracht, discussie/ reflectie en 
voortgangsbespreking. De leerkrachten van school I hebben deelgenomen aan 
twee schooloverstijgende bijeenkomsten (300 minuten begeleidingstijd). De 
eerste bijeenkomst was gericht op de onderwerpen organisatie van het 
onderwijsleerproces en het pedagogisch functioneren. De interventies waren 
demonstratie van vaardigheden, discussie/ reflectie en confrontatie. De tweede 
bijeenkomst ging specifiek in op het planmatig werken. Interventies waren 
theorie-overdracht en demonstratie en oefenen van vaardigheden. 
In de voorbereidingsgroep zijn vijf bijeenkomsten geweest van in totaal 600 
minuten begeleidingstijd. Er is gesproken over de orientatie op het project, het 
draaiboek, het aansturen en bewaken van de voortgang, de kwaliteitsbewaking 
binnen de school en de schoolcultuur. Met de interne Flexit-coördinator heeft 
de begeleidster drie gesprekken gevoerd (360 minuten) over het draaiboek, het 
aansturen en bewaken, het planmatig werken, de organisatie van het 
onderwijsleerproces en het pedagogisch functioneren. Door de begeleidster 
zijn discussie/ reflectie, voortgangsbespreking en confrontatie als interventies 
ingezet. In totaal zijn er 960 begeleidingsminuten besteed op het 
directieniveau. 
Op teamniveau heeft één studiedag plaatsgevonden, welke 450 minuten 
begeleidingstijd in beslag nam. Er is gesproken over het draaiboek en gewerkt 
aan de modulering. Interventies hierbij waren theorie-overdracht, oefenen van 
vaardigheden, discussie/ reflectie, voortgangsbespreking en evaluatie. Verder 
is er één bijeenkomst geweest voor de groepen 1 en 2 (240 minuten). Tijdens 
deze bijeenkomst is met het ITS gesproken over de modulering, het aansturen 
en bewaken va het project, het planmatig werken en de organisatie van het 
onderwijsleerproces middels de werkvorm voortgangsbespreking.  
Op teamniveau zijn in totaal 690 minuten besteed aan de begeleiding van het 
project. Er zijn in het eerste projectjaar geen interventies op leerkrachtniveau 
uitgevoerd. 
In totaal zijn er in het eerste projectjaar op school I 3645 minuten besteed aan 
de begeleiding van Flexit. Dit is inclusief voorbereiding, reis- en afwikkeltijd. 
De contacttijd was 2205 minuten. 
 

 162 



Het tweede projectjaar 
Door de adviseur is aan het einde van het eerste jaar een evaluatieverslag 
gemaakt. Dit verslag, samen met het evaluatiegesprek in de regiegroep, is de 
basis voor de planning voor de eerste helft van het tweede jaar. Halverwege 
het schooljaar is een planning globale planning gemaakt voor de tweede helft 
van het jaar. De in het eerste jaar geformuleerde doelen ten aanzien van 
modulering en organisatie van het differentiatie-model (driestromenland) en 
verdere visie-ontwikkeling in de school blijven doelen in het tweede jaar. Ook 
zal nadrukkelijker aandacht worden besteed aan de aansturen en bewaken van 
het project door de schoolleider en de interne Flexit-coördinatoren, zodat 
Flexit in de school op koers blijft. 
 
Uitvoering van de begeleiding 
De directie van school I heeft deelgenomen aan één schooloverstijgende 
bijeenkomst (in totaal 120 minuten). De bijeenkomsten was gericht op 
informatie-verschaffing over de nieuwe projectperiode van 2002 – 2006. De 
leerkrachten zijn ook bij twee schooloverstijgende bijeenkomsten geweest. 
Eén ging over strategisch handelen en in de andere werd een lezing gegeven 
over interactief taalonderwijs waar vervolgens over gediscussieerd werd (330 
minuten). 
Op directieniveau zijn er in de regiegroep acht bijeenkomsten geweest van in 
totaal 2355 minuten. In deze bijeenkomsten is gesproken over het draaiboek, 
de modulering, het aansturen en bewaken van het project en de schoolcultuur/ 
betrokkenheid. Met de twee interne coördinatoren zijn twee bijeenkomsten 
geweest van in totaal 645 minuten. In deze bijeenkomsten is het eerste 
projectjaar geëvalueerd is en er is op basis van het gesprek een nieuw plan 
opgesteld voor een half jaar. Ingezette interventies op directieniveau zijn 
discussie/ reflectie, voortgangsbespreking, evaluatie en confrontatie.  
In het tweede projectjaar heeft er één bijeenkomst op teamniveau 
plaatsgevonden. Dit nam 270 minuten begeleidingstijd in beslag. Het team 
kreeg informatie over het differentiatie-model driestromenland en er is 
gesproken over de schoolcultuur en de betrokkenheid in relatie tot het Flexit-
project. Er is gebruik gemaakt van de werkvormen discussie/ reflectie, 
voortgangsbespreking en evaluatie. Ook in het tweede jaar zijn er geen 
interventies op leerkrachtniveau uitgevoerd. 
In totaal zijn er in het tweede projectjaar op school I 3720 minuten besteed aan 
de begeleiding van Flexit. Dit is inclusief voorbereiding, reis- en afwikkeltijd. 
De contacttijd was 1800 minuten. 
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Het derde projectjaar 
Aan het einde van het tweede projectjaar is door de adviseur een eindverslag 
opgesteld, waarin het projectjaar geëvalueerd is. Op basis van dit verslag is in 
de regiegroep gesproken over de onderwerpen die in het derde jaar aan de orde 
moeten komen. De modulering is in het tweede jaar afgerond. In het derde jaar 
wordt daarom de nadruk gelegd op de organisatie van het differentiatie-model 
in de groepen en de bijbehorende leerkrachtvaardigheden. De interne Flexit-
coördinatoren zullen de klassenbezoeken gaan uitvoeren en zij zullen hierbij 
gecoacht worden door de adviseur. Verder blijft er aandacht voor de 
aansturing en bewaking van het project door de directie. 
 
Uitvoering van de begeleiding 
Op schooloverstijgend niveau heeft de directie deelgenomen aan vier 
bijeenkomsten (440 minuten). Vanaf dit projectjaar zijn de bijeenkomsten voor 
de directie gesplitst in één voor de schoolleiders en één voor de interne Flexit-
coördinatoren. De schoolleider heeft aan twee bijeenkomsten deelgenomen en 
de interne coördinator aan twee. In de bijeenkomsten is informatie gegeven 
over de nieuwe projectperiode en is het project geëvalueerd. Voor de 
leerkrachten is dit jaar één bijeenkomst georganiseerd over interactief 
taalonderwijs. De leerkrachten van school I waren hierbij aanwezig (150 
minuten). 
Voor de regiegroep zijn er vijf bijeenkomsten georganiseerd, welke in totaal 
1365 minuten begeleidingstijd in beslag namen. Met de twee interne Flexit-
coördinatoren zijn vier bijeenkomsten geweest van in totaal 840 minuten. Er is 
op directieniveau gesproken over de modulering, de organisatie van het 
driestromenland, het aansturen en bewaken van het project en aan het eind van 
het projectjaar is het project geëvalueerd. Dit is gedaan middels de interventies 
discussie/ reflectie, voortgangsbespreking, evaluatie en confrontatie. 
Er is één teambijeenkomst georganiseerd van in totaal 480 minuten. Hier 
waren alleen de leerkrachten van groep 1 tot en met 4 bij aanwezig. De school 
had ook de directie en een aantal leerkrachten van een collega-school 
uitgenodigd. Zij hebben met elkaar uitgewisseld over de modulering, de 
organisatie van het differentiatie-model, het planmatig werken, het strategisch 
handelen en pedagogisch functioneren. De leerkrachten van de collega-school 
hebben bij de leerkrachten van school I in de groepen gekeken. Interventies 
waren demonstratie van vaardigheden en discussie/ reflectie. 
De interne Flexit-coördinatoren en de adviseur hebben samen geobserveerd bij 
de leerkrachten van groep 1 tot en met 4. Na de observaties zijn nagesprekken 
gehouden. De observaties waren gericht op het model voor strategisch 
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handelen, de instructietijd, de organisatie en het pedagogisch functioneren. De 
observatie en het nagesprek namen bij elke leerkracht 75 minuten 
begeleidingstijd in beslag. Er zijn vier leerkrachten van groep 1/2, 3 van groep 
3 en 1 van groep 4 geobserveerd. Daarnaast zijn er bij zeven leerkrachten uit 
de bovenbouw ook observaties gedaan door een adviseur. Deze namen in 
totaal 960 minuten in beslag.  
In totaal zijn er in het derde jaar op school I 4835 minuten besteed aan de 
begeleiding van het Flexit-project. Dit is inclusief voorbereiding, reis- en 
afwikkeltijd. De contacttijd was 3260 minuten. 
 
 
10.2.1 Conclusies ten aanzien van de begeleidingsstrategie op de derde 

tranche scholen 
 
Tijdsinvestering 
Tabel 10.1 laat zien hoeveel tijd de begeleiders in het eerste drie projectjaren 
netto geïnvesteerd hebben op de scholen. 
 
Tabel 10.1  Totaal geïnvesteerde netto-tijd in minuten na drie projectjaren bij 

de scholen uit de derde tranche 
School Totale tijd in het 1e jaar Totale tijd in het 2e jaar Totale tijd in het 3e jaar 

G 
 
H 
 
I 

3795 
 
2425 
 
2205 

3675 
 
2530 
 
1800 

5940 
 
2355 
 
326  0 

 
Het eerste criterium voor voldoende implementatie van de 
begeleidingsstrategie houdt in dat er 1600 minuten netto-begeleidingstijd 
geïnvesteerd moet worden per projectjaar. Op alle drie de scholen uit de derde 
tranche is in alle drie de projectjaren voldoende tijd geïnvesteerd in de 
begeleiding van het project. De netto-tijd op school G is hoger, omdat er 
vanwege de grootte van de school meerdere leerkrachten bij het project 
betrokken zijn. 
 
Niveaus van de begeleiding 
In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel tijd er op elk niveau aan 
het project besteed is. Ook wordt het aantal bijeenkomsten aangegeven. Het is 
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van belang dat de begeleiding gericht is op zowel het directieniveau, als het 
teamniveau en het leerkrachtniveau. 
 
Tabel 10.2  Aantal bijeenkomsten en tijdsinvestering per niveau in de school na 

drie projectjaren op de scholen in de derde tranche 
School Schooloverstijgend Schoolspecifiek 

 Directie Leer-kracht Directie Team* Leerkracht 

     Groep 1/2 Groep 3 Groep 4 

G 
 
H 
 
I 

7 (1135) 
 
8 (1190) 
 
7 (1675) 

5 (780) 
 
5 (780) 
 
5 (780) 

35 (4100) 
 
17 (1545) 
 
27 (3150) 

33 (3365) 
 
14 (1495) 
 
4 (1080) 

19 (1495) 
 
12 (798) 
 
4 (300) 

11 (810) 
 
10 (598)** 
 
3 (225) 

13 (930) 
 
 
 
1 (75) 

* Bij het niveau team zijn ook de bijeenkomsten in een subteam van leerkrachten meegenomen, 
bijvoorbeeld de leerkrachten van de groepen 1 tot en met 4. 
* * Deze leerkracht geeft ook les aan de combinatiegroep 3/4. 
 
Alle drie de scholen uit de derde tranche zijn aanwezig geweest bij de 
schooloverstijgende bijeenkomsten op directie- en leerkrachtniveau. De 
begeleiding heeft zich in de drie projectjaren op alle drie de niveaus gericht. 
De begeleiding op team- en leerkrachtniveau is op school I aan de magere 
kant. In het vierde jaar zal het aantal teambijeenkomsten en de individuele 
leerkrachtbegeleiding zowel extern als intern uitgebreid moeten worden. 
 
Samenvattend zien we dat de begeleiding op drie derde tranche scholen na drie 
jaar werken met Flexit al volledig voldoet aan dit tweede criterium.Op school 
G en H moet dit vastgehouden worden. Op school I zal de begeleiding op 
team- en leerkrachtniveau geïntensiveerd moeten worden in het vierde jaar. 
 
Onderwerpen uit het draaiboek 
In schema 10.1 staat een overzicht van de te behandelen 
begeleidingsonderwerpen, om de interpretatie van de navolgende tabellen voor 
de lezer te vergemakkelijken. 
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Schema 10.1 Begeleidingsonderwerpen 

1. Oriëntatie op onderwerp en werkwijze 
2. Probleemanalyse 
3. Draaiboek/ activiteitenplan 
4. Modulering/ materialen voor zelfstandig werken 
5. Kwaliteitsbewaking 
6. Aansturen en bewaken 
7. Schoolcultuur/ betrokkenheid 
8. Planmatig werken 
9. Strategische handelen (IGDI-model) 
10 Instructietijd 
11. Organisatie van het onderwijsleerproces 
12. Pedagogisch functioneren 
13. Werken met het differentiatie-model 

 
In de onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de frequentie 
waarmee onderwerpen in het eerste jaar op de drie niveaus onder de aandacht 
zijn gebracht van de derde tranche scholen. 
 
Tabel 10.3  Begeleidingsonderwerpen aan de orde gesteld op directieniveau op 

de derde tranche scholen na drie projectjaren 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

G 5 5 28 11 13 16 10 9 6 5 11 6 6 

H 3 2 10 4 9 16 4 3 2 2 6 3 1 

I 12 10 6 9 14 26 10 12 6 6 8 7 6 

 
Op het niveau van de directie wordt vooral gesproken over de voortgang van 
het project. Onderwerpen daarbij zijn het op- en bij stellen en evalueren van 
het draaiboek (3) en het aansturen en bewaken van het project (6). De 
onderwerpen op leerkrachtniveau (8 tot en met 13) waren in het eerste jaar 
nauwelijks een onderwerp van gesprek in de regiegroep. In de loop van het 
project is hier een kleine verandering in gekomen op de scholen G en I. Op 
school H zijn de onderwerpen op leerkrachtniveau nog weinig op 
directieniveau besproken. 
 
Tabel 10.4  Begeleidingsonderwerpen aan de orde gesteld op teamniveau op de 

derde tranche scholen na drie projectjaren 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

G 9 6 6 20 6 0 5 16 7 4 16 5 7 

H 5 1 1 4 1 0 3 8 8 6 11 8 1 

I 2 2 1 6 0 2 1 2 1 1 3 1 2 
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Op alle drie de scholen zijn bijna alle onderwerpen op teamniveau aan de orde 
geweest. Op de scholen G en H is onderwerp 6, aansturen en bewaken, niet 
aan de orde geweest. De overige onderwerpen zijn in voldoende mate onder de 
aandacht geweest. Op school I is onderwerp 5, kwaliteitsbewaking, niet 
besproken. De overige onderwerpen, en met name de onderwerpen op 
leerkrachtniveau, zijn heel beperkt besproken. Deze zouden tijdens de 
teambijeenkomsten meer onder de aandacht gebracht mogen worden. 
 
Tabel 10.5  Begeleidingsonderwerpen aan de orde gesteld op leerkrachtniveau 

op de derde tranche scholen na drie projectjaren 
School Interventie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

G Observatie lk gr 1/2    2     14 14 16 14 9 
 Beg.gespr lk gr 1/2    14 14  12 12 5 5 5 5  
 Observatie lk gr 3    4     5 4 10 4 8 
 Beg.gespr lk gr 3    4 4  4 4 2 2 2 2  
 Observatie lk gr 4    4     7 6 10 6 7 
 Beg.gespr lk gr 4    6 6  5 5 2 2 2 2  

H Observatie lk gr 1/2         2 3 4 4  
 Beg.gespr lk gr 1/2    1 1 1 3 4 3 4 3 4  
 Observatie lk gr 3/4         3 1 2 2  
 Beg.gespr lk gr 3/4     1 1 3 3 4 4 3 4  

I Observatie lk gr 1/2         4 4 4 4 4 
 Beg.gespr lk gr 1/2  4    4  4      
 Observatie lk gr 3         3 3 3 3 3 
 Beg.gespr lk gr 3  3    3  3      
 Observatie lk gr 4         1 1 1 1 1 
 Beg.gespr lk gr 4  1    1  1      

 
Op alle drie de scholen zijn door de begeleiders observaties en 
begeleidingsgesprekken gedaan in de groepen 1 tot en met 4. Op school I zijn 
alle onderwerpen op leerkrachtniveau in de observaties en/of 
begeleidingsgesprekken meegenomen. Bij de scholen G en H zijn alle 
onderwerpen op leerkrachtniveau, behalve het werken met het differentiatie-
model, aan de orde gekomen. De begeleiding op het individuele 
leerkrachtniveau voldoet hiermee in voldoende mate aan het 
implementatiecritierium. 
 
Samenvattend concluderen we dat de begeleiding op de scholen uit de derde 
tranche na drie jaar werken met Flexit op directie- en leerkrachtniveau 
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voldoen aan het derde criterium voor voldoende implementatie van de 
begeleidingsstrategie. Op teamniveau zijn nog niet alle onderwerpen aan de 
orde geweest en de scholen voldoen dus nog niet aan dit criterium. 
 
Werkvormen 
Schema 10.2 geeft een overzicht van de te hanteren werkvormen. 
 
Schema 10.2 Begeleidingsinterventies
1. Theorie-overdracht 
2. Demonstratie van vaardigheden 
3. Oefenen van vaardigheden 
4. Discussie en reflectie 
5. Voortgangsbespreking 
6. Evaluatie 
7. Klassebezoek en feedback 
8. Confrontatie 

 
Tabel 10.6 laat zien welke werkvormen er door de begeleiders zijn ingezet na 
drie projectjaren. 
 
Tabel 10.6  Begeleidingsinterventies na drie projectjaren bij de scholen uit de 

derde tranche 
School 1 2 3 4 5 6 7 8 

G 
 
H 
 
I 

X 
 
X 
 
X 

X 
 
X 
 
X 

X 
 
X 
 
X 

X 
 
X 
 
X 

X 
 
X 
 
X 

X 
 
X 
 
X 

X 
 
X 
 
X 

X 
 
X 
 
X 

 
Op alle drie de scholen zijn door de begeleiding na drie jaar alle interventies 
ingezet om Flexit te implementeren. De scholen voldoen dus aan het vierde 
criterium van voldoende implementatie. 
 
 
10.3 Implementatie van de invoeringsstrategie 
 
Invoeren van Flexit vraagt om een systematische aanpak. Scholen moeten 
leren een vernieuwing projectmatig aan te pakken. De schoolleider en de 
interne Flexit-coördinator zijn met name verantwoordelijk voor dit deel van de 
vernieuwing Flexit. In de begeleiding wordt daarom ook aandacht besteed aan 
het ondersteunen van de implementatie van de invoeringsstrategie oftewel 
projectmatig werken. 
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Bij een projectmatige aanpak maken we onderscheid in de uitwerking van het 
project in een plan en in de aansturing en bewaking van het 
implementatieproces door de schoolleiding.  
 
De uitwerking van het project 
Aan de hand van de meerjarenplanning van de school wordt per projectjaar 
een draaiboek/ activiteitenplan ontwikkeld in samenspraak met de begeleider 
en de regiegroep. In het draaiboek/ plan is het tijdspad opgenomen, 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. Aan de interne Flexit-coördinator is een vragenlijst 
voorgelegd om te weten in welke mate de scholen een plan voor het Flexit-
project hebben uitgewerkt. 
 
Tabel 10.7  Projectmatig werken: uitwerking in een plan op de derde tranche 

scholen 

 2000 – 2001 
maart 

2001 – 2002 
maart 

2002 – 2003 
maart 

Uitwerking in plannen .64 (.18) .67 (.14) .73 (.24) 

 
De derde tranche scholen hebben het project in het eerste schooljaar in 
redelijke mate uitgewerkt in een plan. Er is een activiteitenplan gemaakt, 
waarin de tijdsplanning, de onderwerpen, de betrokkenen en de 
evaluatiemomenten zijn uitgewerkt. Alleen de tussentijdse momenten om de 
modulen te evalueren zijn nauwelijks opgenomen in de planning. Verder 
worden er nauwelijks streefdoelen gesteld voor lezen. Er is op de scholen geen 
meerjarenplanning voor Flexit, die een relatie heeft met andere 
vernieuwingsactiviteiten binnen de school.  
In het tweede jaar stijgt de score licht en in het derde jaar groeit deze verder 
door. Scholen zijn streefdoelen gaan stellen per groep en er is een 
meerjarenplanning uitgewerkt. Gezien een spreiding van .24 zijn er wel 
verschillen tussen scholen. Op twee scholen is het project in het derde jaar in 
goede mate uitgewerkt. De uitwerking op school I blijft achter. De school stelt 
streefdoelen en er is een meerjarenplanning uitgewerkt. In het activiteitenplan 
voor het derde jaar is echter niet opgenomen wanneer er evaluatie-momenten 
zijn en wie waar verantwoordelijk voor is. 
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Coördinatie en bewaking van de uitvoering van het project 
Om ervoor te zorgen dat het project op koers blijft in de school is het 
noodzakelijk dat de schoolleiding zicht blijft houden op het verloop van het 
implementatieproces. Het geven sturing en het bewaken van het project 
vormen hierbij belangrijke activiteiten. Om dit mogelijk te maken moet aan 
een aantal voorwaarden zijn voldaan. Zo is het belangrijk dat er een interne 
Flexit-coördinator wordt aangesteld, die hiervoor uren krijgt en voor wie de 
taken duidelijk zijn vastgelegd. Om goed te kunnen functioneren als interne 
Flexit-coördinator is het noodzakelijk dat er duidelijkheid wordt gecreëerd 
over zijn of haar rol in het project. Aan zowel de schoolleider als de interne 
Flexit-coördinator is een vragenlijst voorgelegd waarin we de mate van 
coördinatie van het project nagaan. 
Daarnaast wordt de voortgang van het project zowel door de schoolleider als 
de interne coördinator bewaakt. De schoolleider onderneemt 
bewakingsactiviteiten gericht op de individuele leerkracht, het team en externe 
contacten. Daarnaast voert hij algemene activiteiten uit. De interne Flexit-
coördinator is meer gericht op de inhoudelijke bewaking van het project, naast 
algemene activiteiten om de voortgang te volgen. De mate van bewaking is bij 
beide personen nagegaan door middel van een schriftelijke vragenlijst.  
 
Activiteiten door de schoolleider 
Tabel 10.8  Projectmatig werken door de schoolleider op de derde tranche 

scholen 
 2000/ 2001 

maart 
2001/2002 

maart 
2002/2003 

maart 

Coördinatie structuur 3.67 (.58) 3.33 (.58) 4.00 (.00) 

Begeleiding van het team .64 (.13) .61 (.02) .64 (.05) 

Begeleiding van ind. leerkrachten .44 (.17) .50 (.20) .52 (.13) 

Activiteiten gericht op externe contacten .73 (.07) .73 (.18) .78 (.10) 

Activiteiten t.a.v. aansturen, evalueren en 
bewaken .56 (.13) .57 (.10) .62 (.14) 

 
Door de schoolleiders van de derde tranche scholen wordt vanaf het begin van 
het project gezorgd voor een structuur om het Flexit-project te coördineren. Er 
is een interne coördinator aangesteld, voor wie gezorgd is dat de taken helder 
zijn en dat er uren ter beschikking zijn gesteld om de taken goed uit te voeren. 
In het derde jaar is de score optimaal. 
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Wat betreft de bewakingsactiviteiten zien we dat de scores bij activiteiten om 
het team te begeleiden stabiel blijven gedurende de drie projectjaren. Er 
worden vrij vaak activiteiten uitgevoerd. Dit geldt in mindere mate voor de 
bewakingactiviteiten gericht op de individuele leerkracht. Aan het begin van 
het project deden de schoolleiders zelden klassenbezoeken of spraken ze 
leerkrachten aan op hun vorderingen. In het tweede jaar geven de schoolleiders 
aan de activiteiten gericht op de leerkracht vrij regelmatig te doen, evenals in 
het derde jaar. In de komende projectjaren mag de begeleiding van de 
individuele leerkrachten geïntensiveerd worden. 
Activiteiten gericht op externe contacten worden in alle drie de projectjaren 
vaak gedaan door de schoolleiders. Ze hebben gesprekken met de adviseurs en 
zijn ook aanwezig bij de netwerkbijeenkomsten die er voor de schoolleiders 
georganiseerd worden. 
In de eerste twee projectjaren hebben de schoolleiders regelmatig activiteiten 
uitgevoerd om de voortgang van het project aan te sturen, te bewaken en te 
evalueren. Activiteiten die de schoolleiders vaak doen zijn: het lezen van 
verslagen over Flexit en terugkomen op gemaakte afspraken over het project. 
Het bewaken van de tijdlijn en het maken van aantekeningen over het 
implementatieproces zijn activiteiten die ze zelden doen. In het derde jaar 
stijgt de score licht, maar de schoolleiders zullen in het vervolg van het project 
meer activiteiten dienen te ondernemen om zicht te hebben op de voortgang 
van het project. 
 
Activiteiten door de interne Flexit-coördinator 
Tabel 10.9  Projectmatig werken door de interne Flexit-coördinator op de 

derde tranche scholen 
 2000/2001 

maart 
2001/2002 

maart 
2002/2003 

maart 

Coördinatie structuur .94 (.10) .94 (.10) .83 (.29) 

Inhoudelijke bewakingsactiviteiten .49 (.08) .50 (.15) .50 (.15) 

Activiteiten t.a.v. aansturen, evalueren en 
bewaken .64 (.14) .58 (.05) .58 (.25) 

 
Voor de interne Flexit-coördinatoren van de derde tranche scholen is vanaf het 
begin van het project duidelijk wat van hen verwacht wordt. In het derde jaar 
daalt de score van .94 naar .83. De spreiding wordt echter groter. Dit wordt 
veroorzaakt doordat er op school I een nieuwe interne Flexit-coördinator is 
aangesteld. Hij geeft aan voor hem de taken nog niet geheel helder zijn in het 
kader van het project. 
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In het eerste projectjaar geven de coördinatoren aan vrij regelmatig 
inhoudelijke bewakingsactiviteiten uit te voeren. Ze organiseren regelmatig 
bijeenkomsten voor leerkrachten om ervaringen uit te wisselen over Flexit, 
maar doen in mindere mate klassenbezoeken of het bespreken van de 
klassenbezoeken die door de externe begeleider zijn gedaan. In het tweede en 
derde jaar zien we dat hier weinig verandering in is gekomen. Activiteiten om 
de inhoud van het project aan te sturen en te bewaken zouden in het vervolg 
vaker gedaan mogen worden. 
Aan het begin van het project werd er vrij vaak activiteiten gedaan om het 
project aan te sturen, te bewaken en te evalueren, zoals het controleren of 
afspraken werden nagekomen. In het tweede en derde jaar daalt de score echter 
licht. Ook hier zouden de coördinatoren in het vervolg zich meer op mogen 
richten.  
 
 
10.4 Samenvatting en conclusies  
 
In dit hoofdstuk zijn we nagegaan in hoeverre de begeleiding voldoet aan de 
vier criteria voor voldoende begeleiding: voldoende tijd; begeleiding op alle 
niveaus; aandacht voor alle onderwerpen uit het draaiboek op elk van de 
onderscheiden niveaus; mix van begeleidingsinterventies.  
De stand van zaken op de derde tranche scholen wordt bekeken na drie jaar. 
Daarnaast hebben we een beschrijving gemaakt van de mate van 
implementatie van de invoeringsstrategie. 
 
Begeleidingsstrategie 
In tabel 10.10 wordt een samenvattend overzicht gegeven van de mate waarin 
voldaan is aan de begeleidingscriteria. 
 
Tabel 
10.10  

De mate waarin op de scholen voldaan is aan de begeleidingscriteria 
in de implementatieperiode na drie jaar 

 G H I 
1. Geïnvesteerde tijd + + + 

2. Verschillende niveaus + + + 

3. Alle onderwerpen aan bod    

Op directie-niveau + + + 

Op team-niveau - - - 

Op individueel leerkrachtniveau + + + 

4.Verschillende typen begeleidingsinterventies + + + 
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Op basis van de tabel moeten we constateren dat geen van de drie scholen aan 
alle criteria voor voldoende implementatie van de begeleidingsstrategie 
voldoet. 
Door alle drie de scholen wordt wel voldaan aan het eerste criterium van 
voldoende begeleiding, namelijk het criterium tijd. Ook aan het tweede 
criterium, begeleiding op alle drie de niveaus, wordt door alle drie de scholen 
voldaan. 
Bij het derde criterium, alle onderwerpen aan bod, is door de scholen op 
directie- en leerkrachtniveau voldoende aandacht besteed aan alle 
onderwerpen. Op teamniveau is dit echter nog niet het geval. Met name de 
onderwerpen op leerkrachtniveau mogen tijdens teambijeenkomsten vaker aan 
bod komen in het vierde jaar. 
Aan het vierde criterium, een mix van begeleidingsinterventies, wordt door 
alle scholen na drie jaar voldaan. 
 
Invoeringsstrategie 
Op twee van de drie derde tranche scholen is het project is goede mate in 
plannen uitgewerkt. Op school I is de uitwerking van het meerjarenplan voor 
Flexit nog een aandachtspunt voor het vierde jaar. 
De schoolleiders hebben er elk projectjaar voor gezorgd dat de voorwaarden 
om het project aan te kunnen sturen gerealiseerd zijn. De voortgang van het 
project wordt in redelijke mate bewaakt door de schoolleider. De schoolleiders 
onderhouden in goede mate de externe contacten in het kader van Flexit. 
Activiteiten die echter betrekking hebben op de begeleiding van individuele 
leerkrachten, het team en het aansturen, bewaken en evalueren van de totale 
voortgang mogen geïntensiveerd worden in het komende projectjaar. 
Voor de interne Flexit-coördinatoren is vanaf het begin duidelijk wat van ze 
wordt verwacht om het Flexit-project te coördineren. Door de aanstelling van 
een nieuwe coördinator op school I is de score in het derde jaar licht gedaald. 
De interne coördinatoren geven aan vrij regelmatig de inhoud en de voortgang 
van het project te bewaken. Toch dienen ze zich in het komende jaar nog 
intensiever met de voortgang van het project te bemoeien. De intensiteit van de 
bewakingsactiviteiten kan verhoogd worden op het niveau van de algemene 
voortgang en het implementatieproces van de leerkrachten. 
 
Uit de bovenstaande samenvatting blijkt dat de begeleidings- en 
invoeringsstrategie in het vierde jaar nog aangescherpt moet worden om 
eventuele effecten op leerkrachtniveau toe te schrijven aan de geboden 
ondersteuning door de adviseurs en de schoolleiding. Zowel de adviseurs als 
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de schoolleider en interne Flexit-coördinatoren hebben nog maar één jaar om 
de begeleidings- en invoeringsstrategie te optimaliseren.  
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Hoofdstuk 11 
 
IMPLEMENTATIE OP SCHOOL- EN LEERKRACHTNIVEAU OP DE 
DERDE TRANCHE SCHOLEN 
 
 
11.1 Inleiding 
 
Implementatie van het Flexit-project op leerkrachtniveau vraagt een bepaalde 
mate van schoolontwikkeling. In het project wordt dan ook integraal gewerkt 
aan aspecten van schoolontwikkeling en de invoering van adaptief onderwijs. 
Er wordt onder andere gewerkt aan de algemene kwaliteitszorg van de school, 
zoals het stellen van doelen en het versterken van het evaluerend vermogen. 
Daarnaast wordt gewerkt aan de kwaliteitszorgactiviteiten die gericht zijn op 
de kernelementen van Flexit: planning van de leerstof, organisatie van de 
differentiatie en werken met een toetskalender. Ook het onderwijskundig 
leiderschap van de schoolleiding en het schoolklimaat zijn belangrijke 
voorwaarden die van invloed zijn op de implementatie van adaptief onderwijs 
in het handelen van de leerkracht. In paragraaf 11.2 wordt ingegaan op de mate 
van implementatie van de bovenstaande activiteiten op de derde tranche 
scholen. De gegevens zijn verzameld aan de hand van schriftelijke 
vragenlijsten bij de schoolleider, de interne Flexit-coördinatoren en de 
leerkrachten van de groepen 1 tot en met 4. Tevens is gebruik gemaakt van 
informatie die door de adviseurs tijdens de terugkomdagen is gegeven.  
In de paragrafen daarna wordt ingegaan op de mate van implementatie van 
adaptief onderwijs op de derde tranche scholen. Bij het implementeren van het 
Flexit-project op leerkrachtniveau gaat het om de kenmerken van adaptief 
onderwijs. Deze kenmerken zijn het planmatig werken bij voorbereidend, 
technisch en begrijpend lezen, het geven van kwalitatief goede instructie, het 
efficiënt benutten en indelen van de instructietijd, de organisatie van het 
onderwijsleerproces en pedagogische vaardigheden. Op deze scholen loopt het 
onderzoek naar de implementatie van adaptief onderwijs nu drie jaar en zijn er 
zes metingen uitgevoerd. Elke meting bestaat uit een vragenlijstafname en een 
observatie van een (voorbereidend) leesles, waarbij zowel het instructiedeel als 
het verwerkingsdeel geobserveerd is. In paragraaf 11.3 bespreken we de 
criteria die we aan de implementatie op leerkrachtniveau gesteld hebben. In de 
daarop volgenden paragrafen worden de resultaten op de kenmerken van 
adaptief onderwijs beschreven. Elke paragraaf wordt afgesloten met een korte 
samenvatting van de aandachtspunten. 
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In paragraaf  11.5  wordt een aantal conclusies getrokken ten aanzien van de 
implementatie op school- en leerkrachtniveau. 
 
 
11.2 Implementatie van Flexit op schoolniveau 
 
11.2.1 Algemene kwaliteitszorg 
 
Doelen stellen 
Flexit is erop gericht de leerlingprestaties bij taal en lezen te verbeteren. Het is 
de bedoeling dat scholen systematisch naar dit doel toewerken door te werken 
aan de ontwikkeling van de school in zijn geheel en aan de kwaliteit van het 
onderwijs en de leerkrachtvaardigheden.  
Elke school maakt bij de start van elk projectjaar een plan waarin de doelen 
die de school met het project wil bereiken zijn beschreven. Deze doelen zijn 
vooral gericht op het realiseren van doelen op school- en leerkrachtniveau. De 
projectactiviteiten van de begeleiders en de scholen worden hieraan 
gekoppeld. Einddoelen op leerlingniveau zijn niet in de plannen opgenomen. 
Wel stellen scholen streefdoelen per leerjaar, met name voor technisch lezen. 
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende 
streefdoelen die de scholen in de groepen 1 tot en met 4 stellen. 
 
Tabel 11.1  Streefdoelen op leerlingniveau op Flexit-scholen in schooljaar 2002 - 

2003 
School Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 

G Doelen beginnende 
geletterdheid 

Doelen beginnende 
geletterdheid 

Min. C-niveau bij de 
DMT 
AVI-2 beheersniveau 

Min. C-niveau bij de 
DMT 
AVI-6 beheersniveau 

H Tussen- en eindoelen 
taal halen 

Tussen- en eindoelen 
taal halen 

Geen concrete 
streefdoelen  
(Doelen methode 
Veilig Leren Lezen) 

Geen concrete 
streefdoelen  
(Doelen methode Wie 
Dit Leest) 

I Nvt Curriculum 
schoolrijpheid niv. 4/5 

A-groep: AVI-4 
B-groep: AVI-2/3 
C-groep: AVI-1 

A-groep: AVI-7 
B-groep: AVI-5 
C-groep: AVI-3 

 
Op twee scholen (school G en H) worden de doelen in groep 1/2 gekoppeld 
aan de tussen- en einddoelen voor beginnende geletterdheid die opgesteld zijn 
door het Expertise Centrum Nederland. Op school I zijn de doelen in groep 2 
gekoppeld aan het Curriculum Schoolrijpheid.  
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Op twee scholen (school G en I) zijn de streefdoelen in groep 3 en 4 gekoppeld 
aan methode-onafhankelijke toetsen, de DMT uit het Cito-leerlingvolgsysteem 
en de AVI-toetsen. Bij school G gelden de doelen voor alle leerlingen, terwijl 
school I een onderverdeling heeft gemaakt in drie niveaus van leerlingen. De 
A-groep bestaat uit de bovengemiddelde leerlingen, de B-groep bestaat uit de 
gemiddelde leerlingen en de C-groep bestaat uit de zwakke leerlingen. De 
doelen voor de C-groep zijn echter te laag gesteld. Binnen het Flexit-project 
proberen we door middel van convergente differentiatie alle leerlingen een 
streefdoel te laten bereiken aan het eind van elke groep, zodat ze goed 
voorbereid zijn voor het leesniveau wat in de volgende groep gevraagd wordt. 
Eind groep 3 ligt dit streefdoel op AVI-niveau 2 en eind groep 4 op AVI-
niveau 5. Het is goed om in de school hier opnieuw een discussie over te 
voeren. Op school H zijn de doelen gekoppeld aan de methode. 
 
Evaluerend vermogen 
Om schoolverbetering te realiseren is het belangrijk dat de school op 
regelmatige basis controleert of de gestelde doelen gehaald worden en indien 
nodig ingrijpt: het evaluerend vermogen. Het betreft hier het volgen van de 
leerlingresultaten en het proces van onderwijsverbetering. Om het evaluerend 
vermogen van de school te meten is een vragenlijst voorgelegd aan de 
schoolleider (Boersma, 1993). 
 
Tabel 11.2  Evaluerend vermogen 
 2000 – 2001 

maart 
2001 – 2002 

maart 
2002 – 2003 

maart 

3e tranche (n = 3) .79 .79 .85 

 
De scholen uit de derde tranche ondernemen bij de start van het project vaak 
activiteiten om de resultaten op school- en leerkrachtniveau te evalueren. In 
het tweede jaar blijft de score op hetzelfde niveau. In het derde jaar stijgt de 
score naar .85. Dit betekent dat de scholen heel vaak activiteiten ondernemen 
om zichzelf te evalueren. 
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11.2.2 Implementatie van Flexit als model voor omgaan met verschillen 
 
Het Flexit-project kent drie kernelementen:  

 Organisatie van de differentiatie om de instructie voor zwakke 
leerlingen te intensiveren; 

 Planning en ordening van de leerstof; 
 Werken met een toetskalender die geïntegreerd wordt in de planning. 

Door Houtveen, e.a. (2002) worden de kernelementen uitgebreid beschreven. 
In het onderstaande wordt de implementatie van elk van deze elementen op de 
derde tranche scholen beschreven. 
 
Vormgeving van het differentiatie-model 
De organisatie van de differentiatie heeft betrekking op het differentiatie-
model dat gekozen is door het team. Differentiatie is nodig om de instructie en 
oefening goed af te kunnen stemmen op de leerbehoeften van de leerlingen. 
Bij Flexit wordt uitgegaan van heterogene leerjaargroepen waarbij zo lang 
mogelijk gewerkt wordt aan convergente differentiatie. Het accent ligt op de 
instructie waarop aansluitend adequate oefenstof wordt aangeboden 
(Houtveen, e.a., 2002). 
In de onderstaande tabel wordt in beeld gebracht met welk differentiatie-model 
de teams van de derde tranche scholen zijn gaan werken in het project. 
 

Tabel 11.3  Vormgeving van het differentiatie-model 

 G H I 
Groep 1/2 Werken in grote groep – 

kleine groep (wordt steeds 
structureler) 

Werken in grote groep – 
kleine groep 

Werken in drie groepen 
(driestromenland) 

Groep 3 Werken met het kopgroep – 
volggroepmodel 

Werken in grote groep – 
kleine groep indien nodig, 
ook rt door IFC’er en 
leerkracht 

Werken in drie groepen 
(driestromenland) 

Groep 4 Werken met het kopgroep - 
volggroepmodel 

Werken in grote groep – 
kleine groep indien nodig, 
ook rt door IFC’er en 
leerkracht 

Werken in drie groepen 
(driestromenland) 

 
In school G is door de leerkrachten van groep 1/2 gekozen voor het grote 
groep – kleine groep model. Ze gaan dit model steeds structureler inzetten 
tijdens voorbereidend taal/leesactiviteiten. In groep 3 en 4 wordt gewerkt met 
het kopgroep – volggroep model wat ook wordt gebruikt op de 
ontwikkelschool.  

 180 



De leerkrachten van school H zijn begonnen met het kopgroep – volggroep 
model. Het bleek lastig dit model in combintatiegroepen te hanteren. De 
leerkrachten hebben daarna gekozen voor het grote groep – kleine groep 
model. De leerkrachten van groep 1/2 hanteren het model vaak tijdens de 
taalactiviteiten. De leerkracht van groep 3/4 zet het model indien nodig in. De 
groepen zijn klein en de verlengde instructie is daardoor vaak gericht op 1 of 2 
leerlingen. Daarnaast wordt er door de leerkracht tijdens het half uur 
zelfstandig werken per dag extra instructie gegeven. Ook wordt rt gegeven 
door de IFC’er.  
Op school I is gekozen voor het differentiatie-model: driestromenland. Binnen 
een jaargroep wordt de leerlingen ingedeeld in drie niveaus. Er is een A-
stroom die meer leerstof aangeboden krijgen dan de gemiddelde groep (B-
stroom) en er is een C-stroom die minder leerstof aangeboden krijgen. De 
leerkracht geeft elke les instructie aan deze drie niveaus. 
Samenvattend kunnen we concluderen dat het werken met een differentiatie-
model binnen de derde tranche scholen steeds vastere vormen begint te krijgen 
binnen de leeslessen. Scholen hebben bewuste keuzes gemaakt voor het te 
gebruiken differentiatie-model. Het wordt echter nog niet door alle 
leerkrachten structureel ingezet tijdens de (voorbereidend) leeslessen.  
 
Planning van de leerstof 
In het onderstaande wordt een bijschrijving gegeven van de stand van zaken 
ten aanzien van de ontwikkeling van het plannen van de leerstof voor 
voorbereidende taal/leesactiviteiten en (voortgezet) technisch lezen in de 
groepen 1 tot en met 4. Eerst gaan we in op de maatregelen waarin op 
schoolniveau gezorgd wordt voor een planmatig aanbod en samenhang. 
 
Planmatig aanbod, volgen van leerlingen en samenhang 
Het planmatig werken op schoolniveau wordt onderscheiden in het aanbod en 
het volgen van leerlingen. Activiteiten bij het planmatig werken met het 
aanbod gaat het om activiteiten als het vastleggen van de basisstof voor alle 
leerlingen, het vastleggen van aparte leerstof die voor groepen leerlingen 
verschillend is, het vastleggen van minimumdoelen voor zwakke leerlingen en 
het verdelen van de leerstof per leerjaar. Bij het planmatig volgen van de 
leerlingen gaat het om het werken met een leerlingvolgsysteem, het tenminste 
vier keer jaar houden van groeps- en leerlingbesprekingen op basis van de 
groepsoverzichten. Om inzicht te krijgen in de mate van planmatig werken is 
aan de interne Flexit-coördinator een vragenlijst voorgelegd. 
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Verder wordt geprobeerd een geïntegreerd taalbeleid te realiseren door een 
samenhangend curriculum aan te bieden waarbij het NT2-onderwijs, de 
OALT-lessen en remedial teaching (RT) vanuit dezelfde uitgangspunten en 
aanpak gegeven wordt als het reguliere taalonderwijs in de groep. De diverse 
betrokkenen dienen de planning, het aanbod en de instructie op elkaar af te 
stemmen. Aan de interne Flexit-coördinator is hierover een schaal voorgelegd. 
 
Tabel 11.4  Planmatig werken en samenhang op schoolniveau bij de derde 

tranche scholen (n =3) 
 2000/2001 

maart 
2001/2002 

maart 
2002/2003 

maart 

Planmatig aanbod 1.00 1.00 1.00 

Planmatig werken bij het volgen van leerlingen .89 1.00 .89 

Samenhang in het onderwijsaanbod  .33 .33 .50 

 
De scores in de tabel zijn gestandaardiseerd en kunnen liggen tussen 0 en 1.  
De derde tranche scholen werken vanaf het begin van het project vanuit een 
planmatig aanbod. Ze hebben de basisstof voor alle leerlingen vastgelegd, 
evenals de leerstof die specifiek is voor bepaalde leerlingen. Er zijn 
minimumdoelen gesteld voor de zwakke leerlingen en de leerstof is per 
leerjaar verdeeld. Dit blijft ook zo in de twee daarop volgende jaren. Ook het 
planmatig volgen van de leerlingen zit aan het begin van het project op een 
goed niveau. In het tweede jaar is het optimaal georganiseerd op de scholen. In 
het derde jaar zakt de score terug naar het niveau van het eerste jaar. 
Op de scholen uit de derde tranche is het vanwege de leerlingpopulatie niet 
noodzakelijk om OALT-lessen te geven. Dat neemt niet weg dat er niet 
gewerkt dient te worden aan een samenhangend curriculum waarin de aanpak 
en het aanbod van de reguliere lessen en bijvoorbeeld RT worden 
geïntegreerd. In de eerste twee projectjaren is er nauwelijks sprake van 
samenhang. In het derde jaar stijgt de score naar .50. Op twee scholen is 
samenhang gecreëerd door leerstof uit verschillende materialen en methoden te 
combineren. Op één school wordt aangegeven dat er nog helemaal geen 
samenhang is. 
 
Uitwerking van de planning en ordening van de leerstof 
De maatregelen op schoolniveau ondersteunen de uitwerking van de planning 
en ordening van de leerstof die de leerkrachten in de groep gebruiken om de 
leerstof af te stemmen op de behoeften van de leerlingen. In tabel 11.5 wordt 

 182 



een overzicht gegeven van de uitwerking van de planning en ordening van de 
leerstof in de drie groepen. 
 
Tabel 11.5  Uitwerking van de modulering bij (voorbereidend) technisch lezen 
 G H I 
Groep 1/2 Vier modules van 10 weken 

gevuld met thema’s (basis is 
Schatkist en Taalplezier Cito)

Er is een jaarplanning 
gemaakt met 15 thema’s, 
leerkrachten werken er niet 
structureel mee (basis is 
schatkist) 

Curriculum Schoolrijpheid 
deel 2a (auditieve training) is 
gemoduleerd en per thema 
uitgewerkt 

Groep 3 Vier modules van 10 weken 
op basis van VLL 

De leerkracht heeft een 
weekplanning gemaakt bij de 
methode VLL. Jaarplanning 
is in ontwikkeling. 

Veilig Leren Lezen is 
gemoduleerd in drie niveaus. 

Groep 4 Vier modules van 10 weken 
op basis van Leeswerk, 
Leeszin en Taalactief 
(volggroep start schooljaar 
met kern 11 en 12 uit VLL) 

De leerkracht heeft een 
weekplanning gemaakt bij de 
methode WDL. Jaarplanning 
is in ontwikkeling. 

Leestheater en Goed Gelezen 
zijn gemoduleerd en de 
planning is gekoppeld aan de 
drie niveaus. 

 
De scholen G en I hebben beide in de loop van het project voor alle drie de 
groepen modules ontwikkeld. De modulering in de groepen 1/2 geldt voor alle 
leerlingen en voor de leerlingen van de groepen 1 en 2 zijn aparte oefeningen 
opgenomen. In de groepen 3 en 4 van school G zijn er op basis van de 
methode modulen gemaakt voor de kop- en de volggroep. Op school I zijn er 
modules gemaakt voor drie niveaugroepen. 
Op school H is voor elke groep een jaarplanning gemaakt. De leerkracht van 
groep 1/2 werkt echter nauwelijks met de gemaakte planning. Ze houdt zich 
wel aan de thema’s. Ze is op dit moment wel bezig met het maken van een 
planning voor voorbereidende rekenactiviteiten. De leerkracht van groep 3/4 
werkt met weekplanningen, waarin ze het thema, de doelen en de activiteiten 
aan elkaar koppelt. Op deze manier ontstaat een jaarplanning die volgend jaar 
weer herzien kan worden.  
 
Materialen zelfstandig werken 
Tabel 11.6 geeft een overzicht van de wijze waarop de scholen de materialen 
bij het zelfstandig werken hebben uitgewerkt, zodat de leerkracht tijd heeft om 
met een andere instructiegroep aan de slag te gaan.  
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Tabel 11.6  Uitwerking van materialen bij zelfstandig werken 
 G H I 
Groep 1/2 Werken met de keuzelijn 

waarin de activiteiten voor 
zelfstandig werken zijn 
vastgelegd. 

De materialen zijn in 
ontwikkeling. In het derde 
jaar is nagedacht over een 
schoollijn voor zelfstandig 
werken. 

Materialen voor zelfstandig 
werken zijn uitgewerkt bij de 
modulen voor de drie 
niveaugroepen. 

Groep 3 Materialen voor zelfstandig 
werken zijn uitgewerkt bij de 
modules. VLL vormt de 
basis. 

De materialen zijn in 
ontwikkeling. In het derde 
jaar is nagedacht over een 
schoollijn voor zelfstandig 
werken. 

Materialen voor zelfstandig 
werken zijn uitgewerkt bij de 
modulen voor de drie 
niveaugroepen. 

Groep 4 Materialen voor zelfstandig 
werken zijn uitgewerkt bij de 
modules. Leeswerk, Leeszin 
en Taalactief vormen  de 
basis. 

De materialen zijn in 
ontwikkeling. In het derde 
jaar is nagedacht over een 
schoollijn voor zelfstandig 
werken. 

Materialen voor zelfstandig 
werken zijn uitgewerkt bij de 
modulen voor de drie 
niveaugroepen. 

 
De leerkrachten van de groepen 1/2 van school G hebben de keuzelijn 
ontwikkeld (zie Houtveen, e.a., 2002) waarmee wekelijks de activiteiten voor 
zelfstandig werken voor de leerlingen wordt vastgelegd. Terwijl de leerlingen 
zelfstandig werken heeft de leerkracht tijd om aan een kleine groep 
(verlengde) instructie te geven. In de groepen 3 en 4 hebben de leerkrachten 
bij de modulen ook overzichten gemaakt met de oefeningen en activiteiten die 
de leerlingen tijdens het zelfstandig werken kunnen doen. De methoden 
vormen hier ook de basis voor. 
Op school H zijn de materialen voor zelfstandig werken nog in ontwikkeling. 
In het derde jaar stond het thema exploratieve leeromgeving centraal, evenals 
het ontwikkelen van een schoollijn voor zelfstandig werken. In dit jaar is een 
concept op papier gezet en dit wordt in het vierde jaar ingevoerd. 
Op school I hebben de leerkrachten van de groepen 1 tot en met 4 bij de 
modulering ook materialen ontwikkeld die de leerlingen zelfstandig kunnen 
maken terwijl de leerkrachten instructie geven aan de verschillende 
instructiegroepen. 
Overzien we het plannen en ordenen van de leerstof door de derde tranche 
scholen dan kunnen we concluderen dat op de scholen G en I de modulering 
en de materialen voor zelfstandig werken in goede mate zijn uitgewerkt. Op 
school H zijn aanzetten gedaan, maar de uitwerking van dit kernelement 
voldoet op dit moment nog niet. In het vierde jaar dient dit verder uitgewerkt 
te worden. 
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Werken met de toetskalender 
Een derde kenmerk van de organisatorische vormgeving van Flexit is het 
werken met een toetskalender die geïntegreerd wordt in de modulering. Deze 
toetskalender is een hulpmiddel om de vorderingen van de leerlingen nauw te 
kunnen volgen, zodat problemen vroegtijdig gesignaleerd worden. Er is voor 
het project een toetskalender opgesteld. In tabel 11.7 wordt een overzicht 
gegeven van de toetsen die wel en niet door de scholen worden afgenomen. 
 
Tabel 11.7  Aname van toetsen op de derde tranche scholen 
Maand Toets Groep School 

   G H I 

Juni/ 
Sept 

Begrippentoets 2 
3 

X n.a. n.a. 

DMT (B4) 4 X X X Okt 
AVI 4 X X X 

Nov Woordenschat (M4) 4 X n.a. n.a. 
DMT (B3) 3 X X X 
Woordenschat (M3) 3 X n.a. n.a. 

Dec 

Luisteren (M4) 4 n.a. n.a. n.a. 
Taal voor Kleuters (M1) 1 n.a. X X 
Taal voor Kleuters (M2) 2 X X X 

Jan 

Luisteren (M3) 3 n.a. n.a. n.a. 
Febr Lezen met Begrip (SBR) (M4) 4 X X X 

AVI 3 X X X 
AVI 4 X X X 
DMT (M3) 3 X X X 

Maart 

DMT (M4) 4 X X X 
Woordenschat (E3) 3 X n.a. n.a. April 
Woordenschat (E4) 4 X n.a. n.a. 
Luisteren (M3) 3 n.a. n.a. n.a. 
Luisteren (M4) 4 n.a. n.a. n.a. 
DMT (E3) 3 X X X 
DMT (E4) 4 X X X 
Lezen met begrip  (SBR) (E3) 3 X X X 
Begrijpend Lezen (E4) 4 X X X 
AVI 3 X X n.a. 
AVI 4 X X n.a. 
Taal voor Kleuters (E1) 1 X X X 

Mei/ 
juni 

Taal voor Kleuters (E2) 2 n.a.¹ X X 
N.B. X= de toets wordt afgenomen, n.a. = de toets wordt niet afgenomen. 
¹ De toetsen Taal voor Kleuters worden aan het einde van het schooljaar niet bij alle leerlingen afgenomen. 
De toets wordt alleen afgenomen bij de leerlingen die in januari een score op D- of E-niveau hadden. 
 
In de groepen 1/2 staat de toets Taal voor Kleuters op alle drie de scholen op 
de toetskalender. In januari nemen de scholen H en I de toets zowel in groep 1 
als 2 af. School G neemt de toets alleen in groep 2 af. Aan het einde van het 
schooljaar nemen alle drie de scholen de toets in groep 1 af. School H en I 
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nemen de toets ook in groep 2 af. School G doet dit alleen bij de D- en E-
leerlingen. School G neemt op dat moment wel de begrippentoets af bij alle 
leerlingen van groep 2. Dit doen de andere twee scholen niet.  
De Drie-Minuten-Toets wordt in de groepen 3 en 4 op alle drie de scholen op 
alle drie de momenten afgenomen. Daarnaast wordt voor technisch lezen de 
AVI-toets afgenomen. Op school G en H wordt deze toets in groep 3 en 4 op 
alle momenten afgenomen. Op school I staat de toets in mei/ juni niet op de 
toetskalender.  
Ook de toetsen voor begrijpend lezen worden door alle drie de scholen in 
groep 3 en 4 gedaan.  
De toets woordenschat wordt alleen in groep 3 en 4 van school G gedaan, op 
de beide andere scholen niet. De toets Luisteren wordt in groep 3 en 4 op geen 
enkele school afgenomen. 
 
 
11.2.3 Onderwijskundig leiderschap 
 
Onderwijskundig leiderschap door de schoolleiding 
De schoolleider speelt een belangrijke rol in het project. Hij heeft het overzicht 
over het verloop van het project en weet op welke aspecten het project 
bijgestuurd moet worden om adaptief onderwijs te realiseren. De 
organisatorische kwaliteiten van de schoolleider zijn bevraagd onder de 
noemer van projectmatig werken (zie hoofdstuk 4). De mate waarin de 
schoolleider tevens onderwijskundig leider is, wordt in het onderzoek 
vastgesteld aan de hand van de Onderwijskundig Leiderschapsschaal van Van 
de Grift & Akkermans (1991). Deze schaal bestaat uit vijftien uitspraken, 
waarmee nagegaan kan worden wat de kwaliteit is van het onderwijskundig 
leiderschap van de schoolleiding in de ogen van de leerkrachten. Landelijk 
voert de schoolleiding 11 van de 15 activiteiten uit (score van 1.42) (Van de 
Grift & Houtveen, 1999).  
 
Tabel 11.8 Onderwijskundig leiderschap 

 Meting 1 
Sept ‘00 

Meting 2 
Maart ‘01 

Meting 3 
Sept ‘01 

Meting 4 
Maart ‘02 

Meting 5 
Sept ‘02 

Meting 6 
Maart ‘03 

3e tranche  .75 (9) 1.64 (11) .13 (7) 1.57 (11) 1.41 (11) 1.62 (11) 

N.B.: De getallen tussen haakjes geven het aantal activiteiten aan die door de schoolleiding worden 
uitgevoerd.  
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De schoolleiding van de derde tranche scholen voert aan het begin van het 
project 9 van de 15 activiteiten uit.  Het gaat om de activiteiten: De 
leerkrachten kunnen bij de schoolleiding terecht als ze problemen van 
leerlingen willen bespreken, de schoolleider doet actief mee aan de keuze van 
nieuwe onderwijsmethoden en geeft leerkrachten het gevoel dat hun werk 
belangrijk is. De schoolleiding zorgt ervoor dat teamvergaderingen 
waardevolle onderwijskundige bijeenkomsten zijn en geeft hoge prioriteit aan 
onderwijsmethoden, die tot een verbetering van de leerresultaten van alle 
leerlingen kunnen leiden. Verder zorgt de schoolleiding voor een op leren 
gericht schoolklimaat, toont waardering voor leerkrachten die hun werk goed 
doen en bespreekt tijdig de problemen die kunnen optreden bij de uitvoering 
van hun werk op school. Ook informeert de schoolleiding de leerkrachten over 
nieuwe onderwijsmethoden en instructiematerialen. Het benadrukken van het 
volgen van de leerlingen, het wijzen op nieuwe ideeën om de prestaties van 
leerlingen te verbeteren, het geven van advies over het verbeteren van de 
prestaties van zwakke leerlingen en het begeleiden van de leerkrachten hierbij 
wordt volgens de leerkrachten nog in mindere mate gedaan door de 
schoolleiding. Bij de tweede meting geven de leerkrachten aan dat ze 11 van 
de 15 activiteiten uitvoeren. Bij de derde meting daalt het aantal activiteiten 
wat de schoolleiding uitvoert fors naar 7 activiteiten. Vanaf de vierde meting 
geven de leerkrachten weer aan dat de schoolleiding 11 van de 15 activiteiten 
uitvoert. Er vindt dus geen verdere ontwikkeling plaats bij de schoolleiding ten 
aanzien van het onderwijskundig leiderschap. 
 
Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat de schoolleiding met name gericht is 
op activiteiten die het onderwijsleerproces in de groepen voorwaardelijk 
ondersteunen. Er is, volgens de leerkrachten, nog onvoldoende aandacht van 
de schoolleiding voor het implementatieproces in de groepen en het adviseren 
en begeleiden van leerkrachten om de leerlingprestaties te verbeteren. 
 
Ondersteuning bij de vormgeving van Flexit door de interne Flexit-
coördinator 
Leerkrachten hoeven Flexit niet alleen te ontwikkelen in hun school. De 
interne Flexit-coördinator heeft tijd gekregen in de vorm van formatie om 
leerkrachten hierbij te ondersteunen. Activiteiten in dit kader zijn: het 
schrijven en herschrijven van modulen, het verzamelen van evaluatie-gegevens 
over modulen, het formuleren van opdrachten voor zelfstandig werken en het 
zoeken van materialen hiervoor en het verzamelen van instrumenten om de 
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vorderingen van de leerlingen te observeren of te toetsen. Aan de interne 
Flexit-coördinator is hierover een vragenlijst voorgelegd. 
 
Tabel 11.9  Ondersteuning bij de vormgeving door de interne Flexit-

coördinator 
 2000/2001 

maart 
2001/2002 

maart 
2002/2003 

maart 
3e tranche (n = 3) .47 .67 .80 

 
De interne coördinatoren van de derde tranche scholen voeren in het eerste jaar 
47 procent van de activiteiten uit. Ze geven inhoudelijke ondersteuning aan de 
leerkrachten, verzamelen evaluatie-gegevens over het programma, nemen 
beslissingen over bijstellingen van het programma en adviseren leerkrachten 
van groep 3 en 4 over geschikte leerlingtoetsen in het kader van Flexit. Het 
aanreiken van criteria voor een passend vervolgaanbod aan het einde van een 
module op basis van de leerlingresultaten, het formuleren van opdrachten voor 
zelfstandig werken en het schrijven van nieuwe versies van modulen zijn 
activiteiten die zij niet uitvoeren. In het tweede jaar gaan ze bijna 70 procent 
van de activiteiten uitvoeren. Ze helpen de leerkrachten bijvoorbeeld bij het 
verzamelen van materialen voor zelfstandig werken. In het derde jaar stijgt de 
score nog verder. Het formuleren van opdrachten voor zelfstandig werken en 
het herschrijven van modulen is iets wat de coördinatoren nog steeds niet 
doen. Dit zien we als een taak voor de leerkrachten.  
 
 
11.2.4 Functioneel werkklimaat 
 
In het project wordt er vanuit gegaan dat wanneer leerkrachten ervaren dat er 
op de school een goede schoolorganisatie en schoolcultuur is, dit een positieve 
uitwerking heeft op de implementatie van het Flexit-project. Het gaat hier met 
andere woorden om de mate waarin de leerkrachten het schoolklimaat 
waarderen als zijnde functioneel voor hun beroepsuitoefening. Om dit in kaart 
te brengen is aan de leerkrachten de schaal ‘functioneel werkklimaat’ 
voorgelegd uit de DIS (Boersma, 1993).  
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Tabel 11.10 Functioneel werkklimaat 
 Meting 1 

Sept ‘00 
Meting 2 
Maart ‘01 

Meting 3 
Sept ‘01 

Meting 4 
Maart ‘02 

Meting 5 
Sept ‘02 

Meting 6 
Maart ‘03 

3e tranche  .49 .55 .50 .54 .49 .50 

 
Bij de start van het project geven de leerkrachten van de derde tranche scholen 
aan dat zo’n 50 procent van de activiteiten die genoemd worden in het 
instrument op hun werksituatie van de toepassing zijn.  De schoolleiding 
draagt zorg voor een goed samenwerkend team, neemt suggesties en ideeën 
van leerkrachten over de sfeer en het werkklimaat serieus en houden 
functioneringsgesprekken. Het informeren bij leerkrachten over hun werk, het 
doen van klassenbezoeken en het geven van hulp bij de invoering van 
verbeteringsactiviteiten wordt volgens de leerkrachten in mindere mate 
gedaan. Bij de tweede meting aan het einde van het eerste projectjaar stijgt de 
score licht. De leerkrachten ervaren dan regelmatig ondersteuning. Gedurende 
het tweede en derde jaar verandert het functioneel werkklimaat nauwelijks 
volgens de leerkrachten. 
 
 
11.3 Implementatiecriteria op leerkrachtniveau 
 
Van de aspecten van adaptief onderwijs, die als effectmaten in ons onderzoek 
zijn opgenomen, verwachten we uiteindelijk effecten op de leerlingprestaties. 
Dit roept de vraag op in welke mate deze leerkrachtvaardigheden 
geïmplementeerd moeten zijn om effecten te kunnen verwachten. Per 
effectmaat criteria voor voldoende implementatie ontwikkeld. Dit zijn de 
volgende: 
 
Diagnostische vaardigheden 
Planmatig werken > .75 
 
Didactische vaardigheden 
Instructie kwaliteit > .75 
Instructie- en leertijd > .80 %, waarvan ongeveer 30 %  
 instructie aan een subgroep 
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Organisatorische vaardigheden 
Organisatie van de instructie > .90 
Exploratieve leeromgeving > .90 
Planning van de leerstof > .75 
 
Pedagogische vaardigheden 
Zelfstandige leerhouding > .75 
Bevorderen zelfvertrouwen 
en competentie > .90 
 
Bij het opstellen van deze criteria speelden twee overwegingen een rol. De 
eerste is, dat uit de innovatieliteratuur bekend is, dat alleen van een hoge mate 
van implementatie van vernieuwingen in het handelen van de leerkracht, 
verbetering van leerlingresultaten te verwachten is. Een vernieuwing die voor 
driekwart (.75) is geïmplementeerd lijkt dan een ondergrens. 
Sommige elementen van adaptief onderwijs die in het Flexit-project worden 
geïmplementeerd zijn echter niet nieuw. Bijvoorbeeld, omdat ze aansluiten bij 
wat landelijk in het kader van WSNS wordt nagestreefd. Bij sommige van 
deze elementen zien we dan ook, dat hierop bij aanvang van het project al 
hoog gescoord wordt. Niet alleen door de aan Flexit deelnemende scholen, 
maar ook op de scholen uit de vergelijkingsgroep. Willen de Flexit-scholen op 
deze aspecten significant hoger scoren dan de vergelijkingsgroep, dan zal hun 
implementatieniveau zeer hoog moeten liggen. Om deze reden is op enkele 
aspecten gekozen voor een implementatiecriterium dat boven de negentig 
procent ligt. 
 
De scholen uit de derde tranche moeten aan het eind van het schooljaar 2003 - 
2004 voldoen aan de bovenstaande criteria van voldoende implementatie om 
effecten op leerlingniveau te mogen verwachten. Voor de scholen is dan een 
implementatieperiode van vier jaar verstreken. In het onderstaande beschrijven 
we hoe ver de scholen gevorderd zijn na respectievelijk drie jaar. We 
vergelijken de score op de laatste meting van een kenmerk van adaptief 
onderwijs met het bijbehorende implementatiecriterium. 
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11.4 Implementatie op leerkrachtniveau  
 
11.4.1 Diagnostische vaardigheden: Planmatig werken  
 
De eerste effectvariabele is de mate van planmatig werken bij respectievelijk 
voorbereidend, technisch en begrijpend lezen. De schalen die de 'mate van 
planmatig werken' meten, zijn gebaseerd op het model voor planmatig werken 
van Kool en Van der Leij (1985). In de onderstaande tabel zijn per schaal de 
gemiddelde scores weergegeven. De scores op de schalen zijn 
gestandaardiseerd, door de score van de leerkracht op een schaal te delen door 
de maximaal mogelijke score. Hierdoor komt de score te liggen tussen 0 en 1.  
 

Tabel 11.11 Mate van planmatig werken door de derde tranche scholen 
  Meting 1 

Sept ‘00 
Meting 2 
Maart ‘01 

Meting 3 
Sept ‘01 

Meting 4 
Maart ‘02 

Meting 5 
Sept ‘02 

Meting 6 
Maart ‘03 

 groep v.l./ 
t.l. 

b.l v.l./ 
t.l. 

b.l v.l./ 
t.l. 

b.l v.l./ 
t.l. 

b.l v.l./ 
t.l. 

b.l v.l./ 
t.l. 

b.l 

1/2 .33  .32  .36  .68  .63  .71  
3 .93 .70 .95 .90 .88 .90 1.00 .88 .99 .67 1.00 .60 

1. Doelen 
stellen 

4 .53 .37 .75 .67 .65 .60 .78 .60 .95 .90 .98 .85 
1/2 .35  .25  .39  .46  .44  .37  
3 .85 .28 .93 .73 .90 .79 .85 .70 .82 .60 .81 .63 

2. Signaleren 
van problemen 

4 .80 .52 .89 .79 .87 .80 .90 .86 .93 .85 .94 .81 
1/2 .35  .31  .60  .53  .61  .56  
3 .47 .27 .71 .63 .57 .54 .66 .58 .59 .48 .58 .52 

3. Reflectie op 
het gegeven 
onderwijs 4 .35 .24 .71 .72 .50 .50 .55 .50 .79 .74 .84 .72 

1/2 .34  .16  .43  .48  .44  .19  
3 .80 .63 .85 .80 .85 .69 .88 .68 .96 .58 .92 .63 

4. Werken met 
een groepsplan 

4 .70 .50 .73 .73 .60 .63 .90 .67 .93 .85 1.00 .81 
1/2 .58  .82  .83  .80  .69  .70  
3 .95 .20 .60 .20 1.00 .50 .60 .20 .67 .00 .67 .17 

5. Werken met 
een 
handelingsplan 4 .85 .30 .92 .17 .90 .20 .90 .17 .90 .80 .88 .75 

1/2 .38  .45  .51  .52  .40  .40  
3 .42 .35 .52 .36 .40 .20 .35 .26 .41 .22 .35 .25 

6. Planmatig 
handelen in het 
team 4 .32 .26 .54 .38 .58 .29 .51 .44 .57 .49 .58 .46 
N.B.  In de kolom v.l./t.l.  hebben de scores ten aanzien van groep 1/2 betrekking op het voorbereidend lezen 
(v.l.) en de scores ten aanzien van de groepen 3 en 4 hebben betrekking op het technisch lezen (t.l.). b.l. staat 
voor begrijpend lezen.  
 
In het eerste jaar waren er 26 leerkrachten betrokken bij het onderzoek (15 
leerkrachten van groep 1/2, 5 van groep 3 en 6 van groep 4). In het tweede jaar 
waren er 24 leerkrachten betrokken (12 van groep 1/2, 6 van groep 3 en 6 van 
groep 4). In het derde jaar doen er 21 leerkrachten mee aan het onderzoek (11 
van groep 1/2, 6 van groep 3 en 4 van groep 4). 
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In het onderstaande wordt eerst ingegaan op de resultaten bij groep 1/2, daarna 
worden de resultaten bij groep 3 en 4 beschreven.  
 
In groep 1/2 zit geen van de zes effectmaten bij planmatig werken bij de zesde 
meting op het niveau van voldoende implementatie. Het stellen van doelen en 
het werken met een handelingsplan komt in de richting van voldoende 
implementatie. Al is de score bij het werken met een handelingsplan wel 
teruggezakt in de loop van het project. Bij de overige effectmaten, signaleren, 
reflecteren op het eigen onderwijs, het werken met een groepsplan en het 
planmatig werken in het team zien we nauwelijks een ontwikkeling of soms 
zelfs een terugval van de score. Het planmatig werken blijft in groep 1/2 het 
komende jaar nog een duidelijk aandachtspunt. 
Drie van de zes effectmaten zitten bij planmatig werken bij technisch lezen bij 
groep 3 op het niveau van voldoende implementatie. Dit betreffen doelen 
stellen, signaleren en het werken met een groepsplan. Het reflecteren op het 
gegeven onderwijs zit al gedurende het gehele project op hetzelfde niveau. Dit 
geldt ook voor het werken met een handelingsplan en planmatig werken in het 
team. Deze drie effectmaten vormen dus nog aandachtspunten voor het 
komende jaar. 
Bij begrijpend lezen is nog geen enkele effectmaat in voldoende mate 
geïmplementeerd. De scores bij doelen stellen en het signaleren dalen in het 
derde jaar zelfs ten opzichte van het tweede jaar. De overige vier effectmaten 
blijven op een vergelijkbaar niveau als in het tweede jaar. Aan het planmatig 
werken bij begrijpend lezen moet in groep 3 dus nog nadrukkelijk aandacht 
worden besteed. 
Bij het planmatig werken bij technisch lezen in groep 4 zitten vijf van de zes 
effectmaten op het niveau van voldoende implementatie. Doelen stellen, het 
signaleren en het werken met een groepsplan zitten dicht tegen of op het 
niveau van optimale implementatie (1.00). Het reflecteren op het gegeven 
onderwijs en het werken met een handelingsplan zijn in ruime mate 
geïmplementeerd. Alleen planmatig werken in het team blijft achter. Dit blijft 
gedurende het gehele project op hetzelfde niveau.  
Bij het planmatig werken bij begrijpend lezen zijn vier van de zes effectmaten 
in voldoende mate geïmplementeerd. Het gaat om het stellen van doelen, het 
signaleren en het werken met een groeps- en handelingsplan. De effectmaat 
reflecteren op het gegeven onderwijs zit dicht tegen het niveau van voldoende 
implementatie aan. Ook bij begrijpend lezen blijft het planmatig werken in het 
team achter. 
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Samenvattend kunnen we concluderen dat het planmatig werken bij 
voorbereidend lezen in de groepen 1/2 van de derde tranche scholen nog 
onvoldoende geïmplementeerd is. Het komende jaar blijven alle zes de 
aspecten van planmatig werken een aandachspunt in de begeleiding. 
Het planmatig werken is in groep 3 zowel bij technisch als begrijpend lezen 
nog in onvoldoende mate geïmplementeerd. Bij technisch lezen is het doelen 
stellen, signaleren en werken met een groepsplan in hoge mate gerealiseerd, 
maar het reflecteren, het werken met een handelingsplan en het planmatig 
werken in het team vragen nog aandacht in het komende jaar. Bij begrijpend 
lezen vragen alle effeffectmaten nog verdere uitwerking. 
In groep 4 is het planmatig werken bij zowel technisch als begrijpend lezen 
ruim voldoende geïmplementeerd. Alleen het planmatig werken in het team is 
bij beide vakgebieden nog een aandachtspunt. 
 
 
11.4.2 Didactische vaardigheden: Werken volgens het Interactief 

Gedifferentieerd Directe Instructiemodel  (IGDI) 
 
De tweede effectvariabele is de mate waarin leerkrachten het Interactieve, 
Gedifferentieerde Directe Instructiemodel (IGDI-model) hanteren. Dit is in 
kaart gebracht met de in hoofdstuk 4 beschreven observatieschaal voor het 
meten van de mate van het werken volgens het IGDI-model.  
 
Tabel 11.12 Mate van werken volgens het IGDI-model door de derde tranche 

scholen 
 
IGDI-model 

Meting 1 
Sept ‘00 

Meting 2 
Maart ‘01 

Meting 3 
Sept ‘01 

Meting 4 
Maart ‘02 

Meting 5 
Sept ‘02 

Meting 6 
Maart ‘03 

Groep 1/2 .33 .42 .41 .50 .57 .66 

Groep 3 .39 .52 .51 .62 .65 .70 

Groep 4 .38 .51 .55 .50 .56 .65 
N.B.: In het eerste jaar waren er 26 leerkrachten betrokken bij het onderzoek (15 leerkrachten van groep 1/2, 
5 van groep 3 en 6 van groep 4). In het tweede jaar waren er 24 leerkrachten betrokken (12 van groep 1/2, 6 
van groep 3 en 6 van groep 4). In het derde jaar doen er 21 leerkrachten mee aan het onderzoek (11 van 
groep 1/2, 6 van groep 3 en 4 van groep 4). 
 
Tabel 11.12 geeft inzicht in de mate waarin de leerkrachten van de derde 
tranche werken volgens het IGDI-model.  
Bij de start van het project werkten de leerkrachten van de groepen /12 
gemiddeld soms volgens het IGDI-model. Bij de zesde meting zien we dat de 
leerkrachten vrij vaak volgens het model zijn gaan werken. Bij de leerkrachten 
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van de groepen 3 en 4 is een vergelijkbare ontwikkeling waar te nemen. Ook 
hier werken de leerkrachten bij de meting in maart 2003 vrij vaak volgens het 
model. 
In alle groepen ontwikkelen de leerkrachten zich in het werken volgens het 
IGDI-model. De gemiddelde scores gaan in de richting van voldoende 
implementatie.  
 
 
11.4.3 Didactische vaardigheden: instructietijd en taakgerichte leertijd   
 
De derde effectmaat is de hoeveelheid tijd die aan instructie bij voorbereidend, 
technisch en/of begrijpend lezen wordt besteed en de tijd die de leerlingen 
daadwerkelijk taakgericht bezig zijn. Eén van de kernaspecten van Flexit is dat 
de instructie- en leertijd voor de zwakke leerlingen wordt uitgebreid. Dit kan 
door te werken met een differentiatie-model waarbij na de groepsinstructie 
extra instructie gegeven wordt aan de zwakke leerlingen of waarbij de groep 
gesplitst wordt in twee of drie subgroepen. In de loop van het project moeten 
we dan ook een verschuiving zien van de tijd besteed aan de hele groep naar 
tijd besteed aan een subgroep leerlingen. 
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Tabel 11.13 Hoeveelheid instructie in percentage bij derde tranche scholen 

 Meting 1 
Sept ‘00 

Meting 2 
Maart ‘01 

Meting 3 
Sept ‘01 

Meting 4 
Maart ‘02 

Meting 5 
Sept ‘02 

Meting 6 
Maart ‘03 

Groep 1/2       
Hoeveel instructietijd       
Instructietijd 73 69 76 74 71 73 
Management 27 31 24 26 29 27 
Doelgroep       
Hele groep 67 48 45 48 42 37 
Afzonderlijke instructiegroep 15 11 27 25 35 28 
Individuele leerling 15 36 25 21 19 32 
Buiten de instructiegroep 1 0 0 4 3 1 
Leerlinggedrag       
Taakgericht 85 82 74 86 83 86 
Groep 3       
Hoeveel instructietijd       
Instructietijd 73 77 80 75 70 78 
Management 27 23 20 25 30 22 
Doelgroep       
Hele groep 42 57 37 28 19 37 
Afzonderlijke instructiegroep 1 10 39 51 55 40 
Individuele leerling 51 32 21 14 25 21 
Buiten de instructiegroep 3 0 0 4 1 1 
Leerlinggedrag       
Taakgericht 79 77 78 88 72 90 
Groep 4       
Hoeveel instructietijd       
Instructietijd 76 77 79 74 72 76 
Management 24 23 21 26 28 24 
Doelgroep       
Hele groep 65 64 50 30 16 47 
Afzonderlijke instructiegroep 0 13 30 39 58 23 
Individuele leerling 26 19 14 29 22 28 
Buiten de instructiegroep 6 2 2 0 3 0 
Leerlinggedrag       
Taakgericht 85 85 81 77 74 88 
N.B.: In het eerste jaar waren er 26 leerkrachten betrokken bij het onderzoek (15 leerkrachten van groep 1/2, 
5 van groep 3 en 6 van groep 4). In het tweede jaar waren er 24 leerkrachten betrokken (12 van groep 1/2, 6 
van groep 3 en 6 van groep 4). In het derde jaar doen er 21 leerkrachten mee aan het onderzoek (11 van 
groep 1/2, 6 van groep 3 en 4 van groep 4). 
 
De leerkrachten van de groepen 1/2 besteden bij de zesde meting 73 procent 
van de lestijd aan instructie-activiteiten. Hiermee voldoen ze nog niet aan het 
implementatiecriterium van 80 procent. Er wordt nog veel tijd aan 
management-activiteiten besteed.  
Vanaf het tweede jaar wordt meer gewerkt met een subgroep. Maar het 
implementatiecriterium van 30 procent wordt nog niet gehaald bij de zesde 
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meting. De tijd besteedt aan individuele leerlingen blijft hoog. Na de klassikale 
of subgroepinstructie besteden de leerkrachten veel tijd aan het werk zetten en 
houden van individuele leerlingen. 
De taakgerichtheid van de leerlingen blijft hoog gedurende het project, met 
uitzondering van de derde meting. 
 
In de groepen 3 en 4 wordt respectievelijk 78 en 76 procent van de les besteed 
aan instructie-activiteiten. Het criterium van 80 procent wordt door de 
leerkrachten nog niet gehaald.  
Bij de start van het project wordt voor klassikale instructie gegeven met veel 
tijd voor individuele momenten. In de loop van het project zien we dat de tijd 
voor de hele groep afneemt ten gunste van de tijd die besteed wordt aan 
instructie aan een subgroep. In groep 3 wordt het implementatiecriterium van 
30 procent gehaald (40 procent). In groep 4 is dit niet het geval (23 procent). 
De tijd die leerkrachten aandacht hebben voor individuele leerlingen blijft 
echter hoog. Dit is geen wenselijke ontwikkeling.  
De taakgerichtheid van de leerlingen is zowel in groep 3 als 4 goed.  
  
Samenvattend kunnen we concluderen dat geen van de groepen al voldoet aan 
het criterium van voldoende instructietijd. Er wordt nog veel tijd besteed aan 
management-activiteiten. De instructietijd kan bij de leerkrachten van groep 1 
tot en met 4 nog geoptimaliseerd worden.  
De leerkrachten van groep 1/2 zijn in de loop van het project meer met het 
model grote groep – kleine groep gaan werken. Het implementatiecriterium 
van 30 procent is echter nog niet bereikt. Ook in groep 4 is het criterium nog 
niet bereikt. Voor deze leerkrachten is de verdere ontwikkeling van het werken 
met een subgroep nog een aandachtspunt. In groep 3 is het criterium al wel 
gehaald. 
 
 
11.4.4 Organisatorische vaardigheden: Organisatie van het 

onderwijsleerproces  
 
Onder organisatorische vaardigheden zijn drie effectmaten opgenomen, te 
weten ‘organisatie van de instructie’, ‘de mate waarin de leerkracht een 
exploratieve leeromgeving realiseert’ en ‘planning van de leerstof’. De eerste 
twee zijn in kaart gebracht door middel van observaties. De derde via een 
schriftelijke vragenlijst.  
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Tabel 11.14  Organisatorische vaardigheden bij de derde tranche scholen 

 Groep Meting 1 
Sept ‘00 

Meting 2 
Maart ‘01

Meting 3 
Sept ‘01 

Meting 4 
Maart ‘02

Meting 5 
Sept ‘02 

Meting 6 
Maart ‘03 

1/2 .77 .79 .68 .77 .78 .98 
3 .77 .80 .71 .90 .80 .99 

1. Organisatie 
van de instructie 

4 .81 .83 .74 .63 .69 .98 
1/2 .66 .75 .62 .78 .79 .98 
3 .62 .69 .69 .82 .76 .97 

2. Exploratieve 
leeromgeving 

4 .39 .68 .60 .53 .73 .94 
1/2 .22 .28 .40 .42 .38 .33 
 t.l. b.l. t.l. b.l. t.l. b.l. t.l. b.l. t.l. b.l. t.l. b.l. 
3 .37 .22 .57 .53 .61 .56 .60 .60 .60 .53 .60 .56 

3. Planning van 
de leerstof 

4 .32 .29 .53 .53 .61. .52 .61 .56 .63 .65 .64 .59 
N.B.: t.l. = technische lezen en b.l. = begrijpend lezen 
In het eerste jaar waren er 26 leerkrachten betrokken bij het onderzoek (15 leerkrachten van groep 1/2, 5 van 
groep 3 en 6 van groep 4). In het tweede jaar waren er 24 leerkrachten betrokken (12 van groep 1/2, 6 van 
groep 3 en 6 van groep 4). In het derde jaar doen er 21 leerkrachten mee aan het onderzoek (11 van groep 
1/2, 6 van groep 3 en 4 van groep 4). 
 
In alle drie de groepen worden de lessen aan het begin van het project goed 
georganiseerd. De leerkrachten maken in de loop van het project een mooie 
ontwikkeling door. Bij de laatste meting zitten de gemiddelde scores in alle 
groepen dicht tegen het niveau van optimale implementatie (1.00).  
Bij het creëren van een exploratieve leeromgeving zien we een vergelijkbare 
ontwikkeling in alle drie de groepen ten opzichte van de eerste meting. Bij de 
zesde meting liggen de gemiddelde scores bij elke groep boven het 
implementatiecriterium van .90. 
 
De leerkrachten van de groepen 1/2 werd aan het begin van het project de 
leerstof nog niet ingepland. In het tweede jaar zien we dat de planning een 
aandachtspunt is in de scholen gezien de stijging van de gemiddelde scores. In 
het derde jaar is echter weer een terugval te zien. In de vragenlijsten van de 
interne Flexit-coördinatoren wordt door hen aangegeven dat aan de planning 
van de leerstof gewerkt is en dat deze in gebruik is bij de leerkrachten. De 
gemiddelde score wijst echter uit dat dit niet zo door de leerkrachten wordt 
ervaren. Het plannen van de leerstof blijft dus een aandachtspunt voor de 
begeleiding in het komende jaar. 
In de groepen 3 en 4 zagen in het eerste jaar een ontwikkeling bij de planning 
van de leerstof bij zowel technisch als begrijpend lezen. Vanaf het tweede jaar 
is de ontwikkeling bij beide vakgebieden echter stil blijven liggen. De scores 
zitten zowel in groep 3 als 4 nog niet op het niveau van voldoende 
implementatie. Ook in deze groepen blijft de planning een aandachtspunt. 
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De effectmaten ‘organisatie van de instructie’ en ‘exploratieve leeromgeving’ 
zitten in elke groepen op het niveau van voldoende implementatie. Het is 
belangrijk dat de leerkrachten in het komende jaar eraan werken dit niveau 
vast te houden. 
Bij het plannen van de leerstof is het niveau van voldoende implementatie in 
geen enkele groep gehaald. Dit is zeker nog een aandachtspunt voor de 
begeleiding in het komende projectjaar.  
 
 
11.4.5 Pedagogische vaardigheden  
 
De vijfde en zesde effectmaat hebben betrekking op de pedagogische 
vaardigheden van de leerkracht. De eerste betreft het bevorderen van een 
zelfstandige leerhouding. Dit is nagegaan met behulp van een schriftelijke 
vragenlijst. De tweede betreft de mate waarin de leerkracht het zelfvertrouwen 
en de competentiegevoelens van leerlingen bevordert. Dit is vastgesteld door 
middel van observaties.  
 

Tabel 11.15  Pedagogische vaardigheden bij de derde tranche scholen 
 Groep Meting 1 

Sept ‘00 
Meting 2 
Maart 
‘01 

Meting 3 
Sept ‘01 

Meting 4 
Maart 
‘02 

Meting 5 
Sept ‘02 

Meting 6 
Maart 
‘03 

1/2 .40 .64 .63 .57 .61 .59 
3 .46 .46 .44 .42 .46 .45 

1. Bevorderen van een 
zelfstandige 
leerhouding 4 .32 .41 .39 .42 .49 .50 

1/2 .77 .81 .74 .85 .79 .95 
3 .67 .82 .73 .82 .78 .91 

2. Bevorderen van 
zelfvertrouwen en 
competentiegevoelens 4 .75 .76 .68 .66 .76 .78 

N.B.: In het eerste jaar waren er 26 leerkrachten betrokken bij het onderzoek (15 leerkrachten van groep 1/2, 
5 van groep 3 en 6 van groep 4). In het tweede jaar waren er 24 leerkrachten betrokken (12 van groep 1/2, 6 
van groep 3 en 6 van groep 4). In het derde jaar doen er 21 leerkrachten mee aan het onderzoek (11 van 
groep 1/2, 6 van groep 3 en 4 van groep 4). 
 
In de groepen 1 tot en met 4 werd bij de start van het project nauwelijks 
gewerkt aan het bevorderen van een zelfstandige leerhouding bij de leerlingen. 
In groep 1/2 stijgt de score flink bij de tweede meting, maar daarna vindt er in 
het project geen verdere ontwikkeling plaats. In groep 3 blijft de score 
gedurende alle drie de projectjaren op hetzelfde niveau. Maar de gemiddelde 
score zit nog niet op het niveau van voldoende implementatie. Bij de 
leerkrachten van groep 4 zien we een gestage ontwikkeling gedurende het 
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project. Maar ook hier is het niveau van voldoende implementatie nog niet 
bereikt. Het bevorderen van de zelfstandige leerhouding is in alle drie de 
groepen van de derde tranche scholen nog een aandachtspunt. 
 
Het niveau ten aanzien van het bevorderen van zelfvertrouwen en 
competentiegevoelens bij de leerlingen was bij aanvang van het project al goed 
bij de leerkrachten van alle drie de groepen. Bij de leerkrachten van groep 1 tot 
en met 3 zien we bij de zesde meting een mooie stijging naar het niveau van 
voldoende implementatie (.90). Bij de leerkrachten van groep 4 blijft de 
gemiddelde score bij de zesde meting op hetzelfde niveau als aan het begin 
van het project.  
Het bevorderen van de zelfstandige leerhouding blijft in alle drie de groepen 
een aandachtspunt gezien de gestage ontwikkeling die de gemiddelde scores 
laten zien. Het niveau van voldoende implementatie is nog niet bereikt. 
Bij het bevorderen van het zelfvertrouwen en competentiegevoelens zitten de 
leerkrachten van groep 1 tot en met 3 op het niveau van voldoende 
implementatie. Zij moeten dit niveau proberen vast te houden het komende 
jaar. In het groep 4 is het bevorderen van het zelfvertrouwen nog een 
aandachtspunt. 
 
 
11.5 Samenvatting en conclusie 
 
In dit hoofdstuk hebben we de bevindingen met betrekking tot de 
implementatie van Flexit op school- en leerkrachtniveau op de derde tranche 
scholen beschreven.  
 
 
11.5.1 Implementatie op schoolniveau 
 
Wat betreft de algemene kwaliteitszorg hebben de scholen uit de derde tranche 
in het kader van het project vooral concrete doelen op school- en 
leerkrachtniveau gesteld. De doelen van de gemeente op leerlingniveau zijn 
niet overgenomen. Op twee scholen worden wel concrete streefdoelen gesteld 
die gekoppeld zijn aan een methode-onafhankelijke toets. Op de derde school 
zijn de doelen gekoppeld aan de methoden. Het evaluerend vermogen zit op 
een goed niveau. 
Wat betreft de vormgeving van het Flexit-model voor omgaan met verschillen 
zien we dat het differentiatie-model op de scholen voor de derde tranche een 
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vaste vorm begint te krijgen in het derde jaar. Scholen hebben bewust keuzes 
gemaakt voor een bepaald model. Het model kan door de leerkrachten nog wel 
structureler worden gehanteerd. 
Ten aanzien van de planning en ordening van de leerstof zijn de genomen 
maatregelen ten aanzien van het planmatig aanbod en het volgen van de 
leerlingen goed. Er wordt alleen weinig samenhang gecreëerd. De uitwerking 
van de modulering en de materialen voor zelfstandig werken door de 
leerkrachten is op twee scholen goed. Zij hebben dit kernelement in voldoende 
mate uitgewerkt. Op één school is dit element echter nog in ontwikkeling. In 
het derde jaar zijn wel voorbereidende stappen gezet. Deze zullen in het vierde 
jaar gerealiseerd moeten worden. 
Het derde kernelement, de toetskalender, is goed uitgewerkt op de scholen. 
Alle scholen nemen de toetsen voor voorbereidend, technisch en begrijpend 
lezen af op de aangegeven momenten. Ze hebben voldoende gegevens om de 
leerlingen aan de hand van methode-onafhankelijke toetsen te volgen. Toetsen 
voor woordenschat en luisteren worden in mindere mate tot niet afgenomen. 
 
Het onderwijskundig leiderschap van de schoolleiding van de derde tranche 
scholen is nog onvoldoende gericht op het ondersteunen van het 
implementatieproces in de groepen. De schoolleiding begeleidt en adviseert de 
leerkrachten nog niet om de leerlingprestaties te verbeteren. De interne Flexit-
coördinatoren zijn in de loop van het project steeds meer activiteiten gaan 
ondernemen om de leerkrachten te ondersteunen bij de implementatie van het 
Flexit-model. 
De leerkrachten ervaren het functioneel werkklimaat als redelijk. We zien 
echter weinig ontwikkeling in de waardering van de leerkrachten ten aanzien 
van het werkklimaat. Het is dan ook nog verre van optimaal. 
 
 
11.5.2 Implementatie op leerkrachtniveau 
 
Op basis van de resultaten kan een aantal opmerkingen gemaakt worden over 
het implementatieproces van adaptief onderwijs op de scholen. De elementen 
van adaptief onderwijs in Flexit zijn het planmatig werken, de kwaliteit van de 
instructie, het optimaliseren en intensiveren van de instructietijd, de 
organisatorische en pedagogische vaardigheden. In tabel 11.6 wordt van de 
derde tranche scholen per groep aangegeven hoeveel van de vier elementen na 
drie jaar gewerkt te hebben aan het  Flexit-project zijn geïmplementeerd. Elk 
element is weer verdeeld in een aantal effectmaten. Er zijn in totaal veertien 
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effectmaten voor voorbereidend en technisch lezen en zeven voor begrijpend 
lezen. 
 
Tabel 11.16  Mate van implementatie van de effectmaten op de derde tranche 

scholen 
Effectmaten Groep 1/2 Groep 3 Groep 4 
 Voorbereidend lezen Tech. 

lezen 
Begr. 
lezen 

Tech. 
lezen 

Begr. 
lezen 

Diagnostische vaardigheden       
Doelen stellen - + - + + 
Signaleren van problemen - + - + + 
Reflectie op het gegeven onderwijs - - - + - 
Werken met een groepsplan - + - + + 
Werken met een handelingsplan - - - + + 
Planmatig werken in het team - - - - - 
      
Didactische vaardigheden      
Instructiekwaliteit (werken met het 
IGDI-model) 

- -  -  

Instructietijd - -  -  
Instructietijd besteed aan een 
subgroep 

- +  -  

      
Organisatorische vaardigheden      
Organisatie van de instructie + +  +  
Exploratieve leeromgeving + +  +  
Planning van de leerstof - - - - - 
      
Pedagogische vaardigheden      
Zelfstandige leerhouding - -  -  
Bevorderen van het zelfvertrouwen 
en competentie 

+ +  -  

Totaal aantal geïmplementeerde 
effectmaten 

3 7 0 7 4 

N.B.: + = in voldoende mate geïmplementeerd, - = niet geïmplementeerd. 
 
Op de derde tranche scholen hebben de leerkrachten van de groepen 1/2 na 
drie jaar drie van de veertien jaar effectmaten in voldoende mate 
geïmplementeerd.  
In groep 3 zijn er bij technisch lezen zeven van de veertien effectmaten in 
overeenstemming met de criteria van voldoende implementatie. Bij begrijpend 
lezen is geen enkele effectmaat in voldoende mate geïmplementeerd. 
In groep 4 zitten zeven van de veertien effectmaten na drie jaar op het niveau 
van voldoende implementatie. Bij begrijpend lezen gaat het om vier van de 
zeven effectmaten. 
De scholen uit de derde tranche hebben nog één jaar om de mate van 
implementatie van adaptief onderwijs te optimaliseren. Gezien het niveau van 

 201 



implementatie gaat het erom spannen of de experimentele groep en de 
controlegroep in voldoende mate van elkaar verschillen om mogelijke effecten 
op leerlingniveau te kunnen aantonen. Voor bijvoorbeeld de implementatie 
van adaptief onderwijs bij begrijpend lezen in groep 3 wordt dit heel moeilijk. 
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Hoofdstuk 12 
 
OPZET VAN HET ONDERZOEK BIJ DE LEERLINGEN VAN DE 
VOLGSCHOLEN 
 
 
12.1 Inleiding 
 
In dit laatste deel worden de leerlingresultaten gepresenteerd op het gebied van 
taal en lezen in de groepen 1 tot en met 4 van de eerste, tweede en derde 
tranche scholen. Gedurende de implementatie van het Flexit-project leveren de 
scholen leerlinggegevens aan, zodat we ook de mogelijkheid hebben om 
tussentijdse ontwikkelingen op leerlingniveau in kaart te brengen.  
In hoofdstuk 13 worden de resultaten van de leerlingen op de volgscholen per 
toets beschreven.  
 
 
12.2 Opzet van het leerlingonderzoek 
 
Het stedelijk project Flexit is gericht op het verbeteren van het omgaan met 
verschillen tussen leerlingen op de scholen in de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
Uiteindelijk moet dit leiden tot structurele verbetering van de leerlingresultaten 
over de jaren heen. Daarbij kan gedacht worden aan het terugdringen van het 
aantal uitvallers (D- en E-leerlingen), aan het verhogen van de gemiddelde 
score en/of aan verkleining van de verschillen tussen de leerlingen, tot 
uitdrukking komend in de spreiding van de scores op een bepaalde toets. Ook 
zou zittenblijven en verwijzing naar de speciale scholen voor basisonderwijs in 
de loop van het project kunnen verminderen. Tegen deze achtergrond worden 
door de onderzoekers bij de scholen de door de school zelf afgenomen 
toetsgegevens opgevraagd. Jaarlijks worden deze geordend, zodat een beeld 
ontstaat van de ontwikkeling. De onderzoekers zijn hierbij afhankelijk van 
hetgeen de scholen aanleveren. 
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Hoofdstuk 13 
 
LEERLINGVORDERINGEN OP DE VOLGSCHOLEN 
 
 
13.1 Inleiding 
 
In het effectonderzoek, waarbij gewerkt wordt met een quasi experimentele 
opzet, wordt de vraag beantwoord of het werken volgens Flexit betere 
leerlingresultaten te zien geeft in vergelijking tot een controlegroep scholen 
die niet met Flexit werkt. Dit onderzoek vindt plaats nadat Flexit in voldoende 
mate op leerkrachtniveau geïmplementeerd is. 
In de tussentijd worden door de scholen wel leerlinggegevens aangeleverd, 
zodat de mogelijkheid ontstaat eventuele ontwikkeling in leerlingresultaten 
tussentijds in kaart te brengen. 
In dit hoofdstuk worden, voor zover de gegevens beschikbaar zijn, de 
leerlingvorderingen op het gebied van taal en lezen in de groepen 1 tot en met 
4 van de scholen beschreven. Eerst wordt de inhoud van elke toets, waarvan 
we resultaten beschrijven, kort besproken (paragraaf 13.2). Daarna worden de 
resultaten op de verschillende toetsen voor taal en lezen van groep 1 tot en met 
4 gepresenteerd. 
 
Bij het beschrijven van de resultaten maken we gebruik van de indeling in 
niveaus zoals deze door het Cito gehanteerd worden. De niveauscores worden 
door het Cito als volgt omschreven: 
A: goed tot zeer goed (25 % van de hoogst scorende leerlingen) 
B: ruim voldoende tot goed (25 % net boven het landelijk gemiddelde) 
C: matig tot voldoende (25 % net onder het landelijk gemiddelde) 
D: zwak tot matig (15 % ruim onder het landelijk gemiddelde) 
E: zwak tot zeer zwak (10 % laagst scorende leerlingen). 
Een gemiddelde school scoort tussen de bovengrens van het B- en de 
ondergrens van het C-niveau. Een school zit boven het landelijk gemiddelde, 
als deze op het A-niveau scoort. Een school op D- of E-niveau scoort zwak.  
Het Cito heeft deze niveau-indeling ontwikkeld zodat een school zich kan 
vergelijken met andere scholen in Nederland. Scholen kunnen echter 
verschillen in leerlingpopulatie, bijvoorbeeld een school met veel allochtone 
leerlingen. Deze verschillen komen tot uiting in een ‘schoolscore’. De 
schoolscore wordt berekend aan de hand van de leerlinggewichten. Wanneer 
een school een schoolscore heeft van 116 of hoger dan kan deze school 
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gebruik maken van een niveau-indeling die specifiek voor deze scholen 
ontwikkeld is. Bij elke school wordt in de beschrijving ten aanzien van 
gemiddelde score aangegeven welke niveau-indeling gebruikt wordt. 
 
 
13.2 Beschrijving van de toetsen 
 
In het onderstaande worden kort de toetsen besproken, waarvan we de 
resultaten bespreken. Alle toetsen zijn onderdeel van het Cito 
leerlingvolgsysteem. 
 
Taal voor Kleuters 
De toets Taal voor Kleuters is ontworpen door Van Kuyk (1996). Er is een 
toets voor  groep 1 en een toets voor groep 2. In de toetsen zijn aspecten van 
de taalontwikkeling (conceptueel bewustzijn) en de ontluikende  geletterdheid 
(metalinguïstisch bewustzijn) opgenomen. Het aspect taalontwikkeling is 
onderverdeeld in passieve woordenschat en kritisch luisteren. Dit is het 
herkennen van begrippen en het begrijpen van korte teksten. Onder het aspect 
ontluikende geletterdheid vallen schriftoriëntatie, klank en rijm, laatste en 
eerste woord horen en auditieve synthese. In de toets voor groep 1 is alleen het 
aspect taalontwikkeling opgenomen. Deze toets bestaat uit 48 opgaven. In de 
toets voor groep 2 zijn beide aspecten opgenomen (56 opgaven). De toets kan 
individueel of groepsgewijs worden afgenomen. Voor beide groepen is er een 
normering voor afname in januari en mei/juni. 
 
Drie-Minuten-Toets 
De Drie-Minuten-Toets (DMT) heeft als doel vast te stellen hoe goed een 
leerling losse woorden van uiteenlopende moeilijkheidsgraad kan verklanken 
(Verhoeven, 1992a). 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 staan andere 
éénlettergrepige woorden en op leeskaart 3 staan twee- of meerlettergrepige 
woorden. De kaarten worden individueel afgenomen. Volgens de handleiding 
wordt de DMT in groep 3 afgenomen in december (alleen kaart 1), in maart 
(kaart 1 en 2) en in juni (alle drie de kaarten). In groep 4 is er een normering 
voor de maanden oktober, maart en juni. In groep 4 worden alle drie de 
kaarten afgenomen. 
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Lezen met begrip 
De toetsen uit het pakket Lezen met Begrip zijn ontwikkeld door Verhoeven 
(1992b). Het pakket bestaat uit twee delen: een schaal Betekenisrelaties (SBR) 
en een schaal Verwijsrelaties (SVR). Er wordt alleen gerapporteerd over de 
SBR. De SBR geeft een algemeen beeld van de vorderingen in begrijpend 
lezen in de aanvangsfase van het leesonderwijs. Er is een toets die eind groep 3 
(mei/juni) wordt afgenomen. Deze toets bestaat uit 27 vragen over 
zinsbetekenis en betekenisrelaties tussen zinnen. Daarnaast is er een toets die 
medio groep 4 (februari) wordt afgenomen. Deze toets kan ook in mei worden 
afgenomen bij alle leerlingen of alleen de leerlingen die uitvielen (D/E-niveau) 
op de medio-meting. De SBR in groep 4 bestaat uit zes verhaaltjes die gevolgd 
kunnen worden door 30 vragen gericht op de woord- en zinsbetekenis, de 
betekenisrelaties tussen zinnen, verwijsrelaties en de thematische betekenis 
van een tekst. De toetsen kunnen groepsgewijs afgenomen worden. 
 
Woordenschattoets 
De woordenschattoets maakt het mogelijk om bij benadering de passieve 
woordenschat van individuele leerlingen te schatten en de groei van deze 
woordenschat in de loop van groep 3 en 4 vast te leggen (Verhoeven, 1996). 
De toets bestaat uit 50 vragen en kan groepsgewijs worden afgenomen. De 
afnamemomenten volgens de handleiding zijn in groep 3 in december en april 
en in groep 4 in november en april. 
 
Luisteren 
De toetsen uit het pakket Luisteren meten de vaardigheid in het luisteren naar 
gesproken taal. Luisteren wordt in dit kader omschreven als het proces 
waardoor aan gesproken taal betekenis wordt verleend (Krom, 1996). De 
toetsen bestaan uit meerkeuze-vragen die door de leerkracht worden 
voorgelezen. Ze worden groepsgewijs afgenomen. In groep 3 kan de toets 
volgens de handleiding afgenomen worden in januari en mei. In januari bestaat 
de toets uit 44 vragen en in mei uit 50 vragen. De antwoordmogelijkheden 
bestaan uit drie of vier plaatjes. In groep 4 worden de toetsen volgens de 
handleiding in december en mei afgenomen. Op beide toetsmomenten bestaat 
de toets uit 56 opgaven. De antwoordmogelijkheden bestaan uit woorden of 
zinsdelen. 
 
Opbouw van de tabellen 
In de volgende paragrafen beschrijven we de resultaten van de negen scholen 
op elke toets apart. We presenteren van elke toets de resultaten die behaald 
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zijn aan het einde van het schooljaar. We starten met de toetsen in groep 1 en 2 
en vervolgens worden de resultaten op de taal/leestoetsen in groep 3 en 4 
besproken. In elke tabel staan de volgende gegevens: 

 het aantal leerlingen (N); 
 de gemiddelde score en het bijbehorende niveau volgens de normering 

van het Cito (er wordt gewerkt met de normering die past bij de 
schoolscore van de school). De scholen A, B, C en E hebben een 
schoolscore van 116 of hoger. Zij worden indien mogelijk vergeleken 
met de landelijke gegevens van scholen met een zelfde 
leerlingpopulatie; 

 het percentage uitvallende leerlingen (D- en E-leerlingen). De niveau-
verdeling per school is gebaseerd op de algemene normering en niet op 
de normering die geldt voor scholen met een schoolscore van 116 of 
hoger. 

We vergelijken van de scholen waarover we van gegevens beschikken de 
gemiddelde scores bij de eindmeting van elke toets over de schooljaren heen.  
 
 
13.3 Resultaten in groep 1 
 
In groep 1 staat alleen de toets Taal voor Kleuters op de Flexit-toetskalender. 
De toets wordt zowel in januari als in mei/juni afgenomen. We presenteren 
alleen de resultaten van de meting in mei/ juni. Er wordt een vergelijking 
gemaakt met de landelijke gegevens, aangezien er bij deze toets geen 
vergelijking gemaakt kan worden met scholen die een schoolscore van 116 of 
hoger hebben. De resultaten worden per school gepresenteerd in tabel 13.1.  
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Tabel 13.1  Resultaten op de toets Taal voor Kleuters in groep 1 in de periode mei/ juni 
(E1) over meerdere schooljaren 

 School 

 A B C D 

Schooljaar n Gem/ 
niveau 

% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau 
% 
d/e 

1996 - 1997             

1997 – 1998 17 60.9 
C 41.2          

1998 - 1999 34 59.2 
D 35.3 10 51.0 

E 100    45 65.7 
B 4.4 

1999 - 2000 32 63.9 
B 31.2 10 56.2 

D 60    43 71.6 
A 4.6 

2000 - 2001 22 61.3 
C 45.5 14 49.3 

E 92.8       

2001 - 2002 33 53.4 
E 78.8 32 52.1 

E 65.6 24 66.1 
B 16.7 44 69.5 

B 6.8 

2002 - 2003 27 62.3 
C 32.2 21 61.33 

C 47.6       

N. B. Aan het einde van het schooljaar ligt de gemiddelde score in groep 1 tussen 62.9 en 63.0.   
 
 
Vervolg  
Tabel 13.1 
 School 

 E F  G H I 

 n Gem/ 
niveau

% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau 
% 
d/e 

                

                

                

       51 62.4 
C 29.4       

       43 62.8 
C 25.6 8 65.9 

B 37.5 26 64.2 
B 11.5 

 27 51.2 
E 81.5 23 62.7 

C 26 54 66.4 
B 16.7 13 65.2 

B 7.7    

       52 64.6 
B 21.1 11 62.8 

C 9.1 36 62.6 
C 25 

N. B. Aan het einde van het schooljaar ligt de gemiddelde score in groep 1 tussen 62.9 en 63.0.   
 
In alle schooljaren ligt de gemiddelde score in groep 1 van school A rond of op 
de score van een gemiddelde school. Er is sprake van een licht stijgende trend 
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tot en met ‘99/’00, daarna daalt de score weer onder een gemiddelde school. In 
‘01/’02 zien we een uitschieter naar beneden (E-niveau). In het daarop 
volgende schooljaar stijgt de score weer naar het gemiddelde niveau. 
Tot en met schooljaar ‘01/’02 zitten de gemiddelde scores van groep 1 van 
school B onder het gemiddelde van een doorsnee-school (D- of E-niveau). In 
schooljaar ’02/’03 zien we een flinke stijging van de score naar het C-niveau. 
Dit is een mooie ontwikkeling. 
Op school C is het niet gebruikelijk om Taal voor Kleuters in groep 1 aan het 
einde van het schooljaar af te nemen. Ze nemen de toets dan alleen af bij de D- 
en E-leerlingen. Alleen in het schooljaar 2001 – 2002 is de toets wel bij alle 
leerlingen afgenomen. De school scoort hier boven het landelijk gemiddelde 
(B-niveau). 
Ook school D scoort op de drie metingen waarover we van gegevens 
beschikken ruim boven het landelijk gemiddelde. 
Op de scholen E en F is het net als op school C niet gebruikelijk om de toets 
aan het einde van het schooljaar in groep 1 af te nemen. In het jaar ‘01/’02 is 
de toets wel afgenomen bij alle leerlingen. De gemiddelde score van school E 
zit ver onder de landelijke normscore. Op school F ligt de gemiddelde score 
dicht tegen het landelijk gemiddelde aan. 
In groep 1 van school G wordt in de schooljaren ‘99/’00 en ‘00/’01 rond het 
landelijk gemiddelde gescoord. In de twee daarop volgende schooljaren stijgen 
de scores tot boven de normgroepscores. 
Op school H liggen de gemiddelde scores in de jaren ‘00/’01 en ‘01/’02 boven 
het landelijk gemiddelde, op B-niveau. In schooljaar ‘02/’03 daalt de 
gemiddelde score tot op het landelijke gemiddelde. Op school I zien we een 
vergelijkbare ontwikkeling als bij school H.  
 
 
13.4 Resultaten in groep 2 
 
In groep 2 staat de toets Taal voor Kleuters ook op de toetskalender en wordt 
afgenomen in de maanden januari en mei/juni. We presenteren alleen de 
resultaten van de metingen in mei/juni. Er wordt een vergelijking gemaakt met 
de landelijke gegevens, aangezien er bij deze toets geen vergelijking gemaakt 
kan worden met scholen die veel leerlingen met een allochtone achtergrond 
hebben. In tabel 13.2 worden de resultaten per school weergegeven.  
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Tabel 13.2  Resultaten op de toets Taal voor Kleuters in groep 2 in de periode mei/ juni 
(E2) over meerdere schooljaren 

 School 

 A B C D 

Schooljaar n Gem/ 
niveau 

% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau 
% 
d/e 

1996 - 1997 28 71.6 
C 25          

1997 – 1998 30 71.2 
C 20 12 59.8 

E 66.6       

1998 - 1999 30 70.9 
C 30          

1999 - 2000 38 73.8 
B 15.8       58 77.1 

A 13.8 

2000 - 2001 48 77.4 
A 10.4 9 61.8 

E 88.8       

2001 - 2002 23 67.78 
D 39.1 15 63.3 

E 73.3 27 72.0 
C 29.6 41 78.6 

A 0 

2002 - 2003 29 77.9 
A 13.7 27 71.9 

C 25.9       

N.B. Eind groep 2 ligt de landelijk gemiddelde score tussen 73.0 en 73.1. 
 
 
Vervolg  
Tabel 13.2 
 School 

 E F  G H I 

 n Gem/ 
niveau

% 
d/e n Gem/ 

niveau 
% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau 
% 
d/e 

                

                

                

             34 74.1 
B 17.6 

          16 77.9 
A 6.3    

 15 61.7 
E 100 12 71.5 

C 58.3    8 74.3 
B 37.5    

          15 79.1 
A 0 19 74.3 

B 5.3 

N.B. Eind groep 2 ligt de landelijk gemiddelde score tussen 73.0 en 73.1. 
 
De gemiddelde scores zijn op school A in groep 2 in mei/ juni overeenkomstig 
de score van een gemiddelde school uit de norm-groep. Er is sprake van een 
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stijgende trend tot en met schooljaar ‘00/’01. In schooljaar ’01/’02 is sprake 
van een flinke terugval van de gemiddelde score naar het D-niveau. In ‘02/’03 
zien we de gemiddelde score weer stijgen naar het A-niveau. Een duidelijke 
verklaring is voor de uitschieter in ‘01/’02 niet te geven. 
In groep 2 van school B wordt tot en met schooljaar ‘01/’02 ver onder het 
landelijk gemiddelde gescoord. De gemiddelde score stijgt elk jaar wel licht. 
In het ‘02/’03 zien we een flinke stijging naar een score dicht tegen het 
landelijk gemiddelde aan. Hier is sprake van een positieve ontwikkeling. 
Op school C is het niet gebruikelijk om Taal voor Kleuters in groep 2 aan het 
einde van het schooljaar af te nemen. Ze nemen de toets dan alleen af bij de D- 
en E-leerlingen. Alleen in het schooljaar 2001 – 2002 is de toets wel bij alle 
leerlingen afgenomen. De school scoort hier rond het landelijk gemiddelde (C-
niveau). 
In groep 2 van school D wordt in de schooljaren waar we gegevens over 
beschikken ruim boven de gemiddelde score van de normgroep. De school 
scoort zowel in ‘99/’00 als in ‘01/’02 op A-niveau. 
Op de scholen E, F en G is het net als op school C niet gebruikelijk om de 
toets aan het einde van het schooljaar in groep 2 af te nemen. In ‘01/’02 is de 
toets wel afgenomen bij alle leerlingen. De gemiddelde score van school E zit 
ver onder de landelijke normscore. Op school F ligt de gemiddelde score dicht 
tegen het landelijk gemiddelde aan. Op school G is de toets op dat moment 
niet bij alle leerlingen afgenomen. 
De gemiddelde scores van groep 2 op school H liggen vanaf het jaar ‘00/’01 
ruim boven de gemiddelde score van de normgroep. Ook op school I liggen de 
gemiddelde scores op de twee metingen waarvan we over gegevens 
beschikken boven het landelijk gemiddelde (B-niveau). 
 
 
13.5 Resultaten in groep 3 
 
In deze paragraaf bespreken we de resultaten van leerlingen uit groep 3 op de 
Drie-Minuten-Toets (DMT), de toets Lezen met Begrip (SBR), de 
woordenschattoets en de toets Luisteren. Bij elke toets is er, naast de 
normering voor alle scholen, een normering beschikbaar voor scholen met veel 
leerlingen van allochtone achtergrond. Bij de scholen A, B, C en E zal deze 
laatste normering gebruikt worden. 
De resultaten op de vier toetsen zullen na elkaar besproken worden. 
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Drie-Minuten-Toets (DMT) 
In tabel 13.3 worden per school de beschikbare resultaten van de afname van 
de drie kaarten van de DMT in groep 3 aan het einde van het schooljaar 
gepresenteerd.  
 

Tabel 13.3  Resultaten op de Drie-Minuten-Toets (DMT) in groep 3 in de periode 
mei/juni (E3) over meerdere schooljaren 

 School 

 A B C D 

Schooljaar n Gem/ 
niveau 

% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau 
% 
d/e 

1996 – 1997       1 
                           2 
                           3 

13 53.3 A 
33.5 A 

0 
0 

         

1997 – 1998       1 
                           2 
                           3 

32 48.0 A 
34.1 A 
22.8 A  

15.6 
12.6 
3.4 

11  
16.3 D 
10.1 D 

 
36.4 
18.2

      

1998 – 1999       1 
                           2 
                           3 

   16 26.3 E 
12.9 E 
7.9   E 

50 
62.5 
41.2

   20 
 

46.3 A 10 

1999 – 2000       1 
                           2 
                           3 

   13  15.4 
30.8

28 40.6 B 
27.3 B 
16.3 B 

25 
25 
28.6

41 49.5 A 
31.5 A 
36.3 A 

9.7 
6.1 
0 

2000 – 2001       1 
                           2 
                           3 

   11 33.5 C 
21.6 C 

27.3 
27.3

31 49.8 A 
34.2 A 
21.9 A 

6.5 
19.4 
19.3

33 37.5 C 
24.8 B 
17.8 B 

24.2 
20.8 
0 

2001 – 2002       1 
                           2 
                           3 

44 47.6 A 
29.3 B 
16.6 B 

6.8 
9.1 
11.3 

15 39.5 B 
23.1 C 
14.5 C 

6.7 
13.3 
6.7 

21 41.0 B 
26.8 B 
17.3 B 

4.8 
4.8 
0 

   

2002 – 2003       1 
                           2 
                           3 

21 48.8 A 
29.9 A 
15.8 B 

9.6 
9.6 
9.6 

15 28.5 E 
17.1 C 
10.5 D 

47 
40 
33.3

26 44.6 B 
31.9 A 
20.3 A 

19.2 
7.7 
11.5

   

N.B. Op een gemiddelde school in Nederland lezen leerlingen in groep 3 in mei/juni op kaart 1 gemiddeld 
tussen de 39.2 en 39.3 woorden, op kaart 2 tussen 24.0 en 24.1 en op kaart 3 tussen de 15 en 15.1 woorden. 
Op een school met een hoge schoolscore wordt aan het eind van het jaar op kaart 1 gemiddeld tussen 39.2 en 
39.3, op kaart 2 tussen 24 en 24.1 en op kaart 3 tussen 15 en 15.1 woorden gelezen. 
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Vervolg  
Tabel 13.3 
 School 

 E F  G H I 

 n Gem/ 
niveau 

% 
d/e n Gem/ 

niveau 
% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau 
% 
d/e 

                

 
24 41.0 B 

31.6 A 
18.5 B 

16.7 
20.8 
16.7 

            

 
16 35.2 C 

21.5 C 
11.9 C 

6.3 
6.3 
6.3 

21 47.8 A 
30.8 A 
18.9 B 

4.8 
14.3
19.1

         

 
17 34.0 C 

22.5 C 
11.0 C 

35.3 
11.8 
41.2 

   37 47.0 A 
31.6 A 

8.1 
10.8

9 44.0 B 
28.9 B 
19.2 A 

0 
0 
0 

40 46.7 A 
32.8 A 

12.5 
15 

 
15 30.1 D 

19.3 C 
10.5 D 

40 
33.3 
40 

23 
 

42.5 B 
26.1 B 
15.0 C 

13 
17.3
21.7

48 43.4 B 
28.7 B 
18.4 B 

25.1 
14.9 
9.5 

10 34.6 C 
27.2 B 
19.0 A 

20 
0 
0 

   

 
16 29.8 D 

17.9 C 
10.7 D 

50 
43.8 
37.6 

18 50.7 A 
36.3 A 
23.3 A 

0 
0 
0 

51 
 
(40)

38.3 C 
22.7 C 
17.8 B 

33.4 
42.8 
27.5

   26 45.6 B 
30.4 A 
21.7 A 

11.5 
7.7 
4.5 

 
15 30.4 D 

17.5 C 
8.5   E 

40 
33.4 
26.7 

11 34.5 C 
19.7 C 
9.8   D 

27.3
36.4
45.5

51 41.9 B 
28.4 B 
15.9 B 

11.8 
13.7 
17.6

6 52.5 A 
35.2 A 
23.3 A 

0 
0 
0 

42 
 
(36)

53.6 A 
37.6 A 
24.1 A 

11.9 
9.5 
2.8 

N.B. Op een gemiddelde school in Nederland lezen leerlingen in groep 3 in mei/juni op kaart 1 gemiddeld 
tussen de 39.2 en 39.3 woorden, op kaart 2 tussen 24.0 en 24.1 en op kaart 3 tussen de 15 en 15.1 woorden. 
Op een school met een hoge schoolscore wordt aan het eind van het jaar op kaart 1 gemiddeld tussen 39.2 en 
39.3, op kaart 2 tussen 24 en 24.1 en op kaart 3 tussen 15 en 15.1 woorden gelezen. 
 
In groep 3 van school A wordt op alle drie de kaarten over de vier jaren waar 
we gegevens van hebben op de afname aan het einde van het schooljaar boven 
de gemiddelde normscore gescoord van scholen met een schoolscore hoger 
dan 116.  
Op school B zien we in het jaar ‘97/’98, het jaar voor de start van het project, 
en in ‘98/’99 het eerste projectjaar liggen de gemiddelde scores op de drie 
kaarten van de DMT onder het gemiddelde niveau van de normgroep. Vanaf 
‘00/’01 stijgen de gemiddelde scores op de drie kaarten naar het gemiddelde 
niveau van scholen met veel allochtone leerlingen. In het schooljaar ‘02/’03 
zien we een terugval bij de gemiddelde scores op de drie kaarten.  
De gemiddelde scores op de drie kaarten bij groep 3 van school C liggen in de 
vier jaren waarvan we over gegevens beschikken ruim boven het gemiddelde 
van een school met een hoge schoolscore.  
De resultaten van school D worden vergeleken met een doorsnee-school in 
Nederland. In schooljaar ‘98/’99 en ‘99/’00 wordt op de afgenomen kaarten 
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ruim boven het landelijk gemiddelde gescoord. In het schooljaar ‘00/’01 dalen 
de gemiddelden. Op kaart 1 wordt op C-niveau gescoord en op de kaarten 2 en 
3 op B-niveau. 
Op school E zien we dat de scores in groep 3 in het schooljaar ‘97/’98, een jaar 
vóór het project, boven het gemiddelde zat van een school met een hoge 
schoolscore. In de jaren tijdens het project scoort de school op de drie kaarten 
onder de gemiddelde score van de normgroep. Mogelijk is de leerlingpopulatie 
van school E steeds zwaarder geworden. 
De resultaten van de scholen F, G, H en I worden vergeleken met een 
doorsnee-school in Nederland. Op school F zien we dat de gemiddelde scores 
op de drie kaarten van de DMT van de jaren ‘98/’99 tot en met ‘01/’02 ruim 
boven het landelijk gemiddelde werd gescoord. In het schooljaar ‘02/’03 is 
echter een daling van de scores waar te nemen. De gemiddelde scores op de 
drie kaarten dalen tot onder het landelijke gemiddelde. 
Op school G liggen de gemiddelde scores bij het merendeel van de kaarten op 
de verschillende metingen boven het landelijk gemiddelde. Alleen in het 
schooljaar ‘01/’02 zitten de gemiddelde scores op kaart 1 en 2 net onder dit 
gemiddelde. Het gemiddelde van kaart 3 zit op B-niveau, maar deze kaart is 
niet afgenomen bij 11 zwakkere leerlingen.  
Ook op school H zien we dat de gemiddelde scores op de drie kaarten over de 
meerdere schooljaren boven het landelijke gemiddelde zitten. De school kent 
een gering percentage uitvallers op de DMT in groep 3. Een zelfde beeld zien 
we bij de gemiddelde scores op de drie kaarten bij groep 3 van school I. 
 
Lezen met Begrip (Schaal Betekenisrelaties) 
De resultaten op de toets Lezen met Begrip (SBR) worden per school in tabel 
13.4 weergegeven, zo mogelijk over meerdere schooljaren.  
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Tabel 13.4  Resultaten op de toets Lezen met Begrip (Schaal Betekenisrelaties) in groep 
3 in periode mei/juni (E3) over meerdere schooljaren 

 School 

 A B C D 

Schooljaar n Gem/ 
niveau 

% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau 
% 
d/e 

1996 - 1997 29 94.2 A 24.1          

1997 – 1998 32 93.2 A 12.5          

1998 - 1999 36 93.0 A 16.7 9 90.1 C 33.3 27 92.5 A 25.9 21 100.8 
A 

19.1 

1999 - 2000    12 91.2 B 16.7 30 92.7 A 30 33  91.5 C 24.3 

2000 - 2001    12 90.3 C 41.6 31 94.7 A 16.1 42 95.2 B 19 

2001 - 2002       21 94.8 A 9.5 50 96.3 A 4 

2002 - 2003 20 92.5 A 25 14 90.5 C 50 26 93.7 A 11.5    

N.B. Gemiddeld scoren leerlingen op een doorsnee-school aan het einde van groep 3 (juni) op de toets 
Lezen met Begrip (SBR) een schaalscore tussen de 93.4 en 93.5. Op een school met een schoolscore van 
116 of hoger scoren leerlingen op de toets Lezen met Begrip (SBR) aan het einde van groep 3 (juni) 
gemiddeld tussen 90.9 en 91.  
* Op school B is de toets Lezen met Begrip (SBR) tot en met het schooljaar 2000 – 2001 steeds in 
september van het volgende schooljaar afgenomen bij de leerlingen uit de kopgroep. De leerlingen zitten 
dan in groep 4.  
** In het schooljaar 2001 – 2002 is de toets Lezen met Begrip (SBR) alleen bij de kop- en de basisgroep 
afgenomen. Bij de leerlingen uit de volggroep is de toets niet afgenomen. 
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Vervolg  
Tabel 13.4 
 School 

 E F  G H I 

 n Gem/ 
niveau 

% 
d/e n Gem/ 

niveau 
% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau 
% 
d/e 

                

 23 92.3 B 17.3             

 15 92.9 A 26.7 21 100.5 
A 

0          

 16 86.8 E 56.3 23 96.2 A 21.7 37 94.9 B 21.6 9 96.2 A 11.1 37 98.9 A 8.1 

 16 100.3 
A 

0 20 100.5 
A 

0 48 94.0 B 27.1 9 93.9 B 22.2    

 16 88.4 D 56.3 18 102.7 
A 

0 42 
** 

95.6 A 11.9    25 98.0 A 8 

 16 84.9 E 68.7    51 96.1 A 15.7 7 98.3 A 14.3 42 95.7 A 9.6 

N.B. Gemiddeld scoren leerlingen op een doorsnee-school aan het einde van groep 3 (juni) op de toets 
Lezen met Begrip (SBR) een schaalscore tussen de 93.4 en 93.5. Op een school met een schoolscore van 
116 of hoger scoren leerlingen op de toets Lezen met Begrip (SBR) aan het einde van groep 3 (juni) 
gemiddeld tussen 90.9 en 91.  
* Op school B is de toets Lezen met Begrip (SBR) tot en met het schooljaar 2000 – 2001 steeds in 
september van het volgende schooljaar afgenomen bij de leerlingen uit de kopgroep. De leerlingen zitten 
dan in groep 4.  
** In het schooljaar 2001 – 2002 is de toets Lezen met Begrip (SBR) alleen bij de kop- en de basisgroep 
afgenomen. Bij de leerlingen uit de volggroep is de toets niet afgenomen. 
 
Van school A beschikken we van de toets Lezen met Begrip eind groep 3 over 
gegevens van twee jaar vóór de start van het project, het eerste en het vijfde 
projectjaar. In elk van deze jaren zitten de gemiddelde schaalscores op het A-
niveau. Het percentage uitvallende leerlingen blijft onder de landelijke norm. 
Op school B zien we dat de gemiddelde schaalscores in groep 3 tijdens het 
project op of rond het gemiddelde zitten van de normgroep van scholen met 
veel allochtone leerlingen. De toets wordt tot en met het schooljaar ‘00/’01 
afgenomen in september in plaats van in juni. De gemiddelde score blijft 
stabiel in de loop van de projectjaren. 
De gemiddelde schaalscores van school C blijven gedurende het project ruim 
boven het gemiddelde niveau van scholen met een schoolscore van 116 of 
hoger. De scores zitten steeds op A-niveau. 
In groep 3 van school D wordt op drie van de vier jaren waar we gegevens 
over hebben boven het landelijke gemiddelde van een doorsnee-school 
gescoord. Alleen in schooljaar ‘99/’00 ligt deze score onder dit niveau en 
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wordt op C-niveau gescoord. Het percentage uitvallers ligt steeds onder de 
norm van 25 procent. 
In de scores van groep 3 van school E zijn op de toets Lezen met Begrip 
(SBR) schommelingen waar te nemen. In de twee jaren vóór het project liggen 
de gemiddelde schaalscores boven het gemiddelde niveau van de normgroep 
van scholen met een hoge schoolscore. In ‘99/’00 daalt de gemiddelde 
schaalscore flink onder dit gemiddelde. In het jaar daarna zien we echter een 
flinke stijging van de score, om in de jaren ‘01/’02 de gemiddelde scores weer 
onder het gemiddelde niveau te zien dalen. Er is geen duidelijke verklaring 
voor deze schommelingen te geven. 
De gemiddelde schaalscores eind groep 3 op de toets Lezen met Begrip (SBR) 
van de scholen F, G, H en I worden vergeleken met een gemiddelde 
Nederlandse school. Op school F zien we dat de gemiddelde scores op ruim 
boven het gemiddelde uitkomen. Dit geldt ook voor de schooljaren waar we 
van de scholen G, H en I van eind groep 3 gegevens van hebben. 
 
Woordenschattoets 
In tabel 13.5 worden per school de beschikbare resultaten op de 
woordenschattoets afgenomen in groep 3 aan het einde van het schooljaar 
gepresenteerd.  
 

Tabel 13.5  Resultaten op de woordenschattoets in groep 3 in de periode april/ mei (E3) 
over meerdere schooljaren 

 School 

 A B C D 

Schooljaar n Gem/ 
niveau 

% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau 
% 
d/e 

1996 - 1997             

1997 – 1998 17 37.4 B 41.2          

1998 - 1999 36 38.6 B 22.3       40 38.3 D 27.5 

1999 - 2000 20 37.5 B 40       29 39.9 C 20.7 

2000 - 2001 31 37.3 B 32.2 10 30.8 D 60    64 42.0 B 6.3 

2001 - 2002    16 32.7 C 68.8    52 40.4 C 9.6 

2002 - 2003 19 35.3 C 57.9 15 28.5 D 80    55 42.1 B 1.8 

N.B. Gemiddeld scoren leerlingen van groep 3 van een doorsnee-school op de woordenschattoets op de 
eind-meting tussen de 41 en 41.1. Een gemiddelde score van een school met een schoolscore van 116 of 
hoger ligt eind groep 3 tussen 35.5 en 35.6 op de woordenschattoets. 
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Vervolg  
Tabel 13.5 
 School 

 E F  G H I 

 n Gem/ 
niveau 

% 
d/e n Gem/ 

niveau 
% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau 
% 
d/e 

                

                

                

 16 31.6 D 75.1             

 13 31.6 D 77             

 16 31.6 D 87.5 18 41.9 B 5.6          

 16 30.8 D 75 11 43.3 A 0          

N.B. Gemiddeld scoren leerlingen van groep 3 van een doorsnee-school op de woordenschattoets op de 
eind-meting tussen de 41 en 41.1. Een gemiddelde score van een school met een schoolscore van 116 of 
hoger ligt eind groep 3 tussen 35.5 en 35.6 op de woordenschattoets. 
 
Op school A scoren de leerlingen op de woordenschattoets aan het eind van 
het schooljaar op vier achtereenvolgende jaren vanaf ‘97/’98 gemiddeld boven 
het gemiddelde voor een normgroep met veel allochtone leerlingen. In het 
schooljaar ‘02/’03 zit de gemiddelde score tegen het gemiddelde van de 
normgroep aan. 
Van school B hebben we vanaf ‘00/’01 gegevens ontvangen van de 
woordenschattoets. De leerlingen van groep 3 scoren gemiddeld onder het 
gemiddelde van een school met een hoge schoolscore.  
De gemiddelde scores van school D stijgen in de loop van het project. Vóór de 
start van het project werd door de leerlingen van groep 3 op de 
woordenschattoets onder het gemiddelde van een doorsnee-school in 
Nederland gescoord. In het eerste jaar (‘99/’00) lag de score dicht tegen het 
landelijke gemiddelde aan. In het jaar daarop stijgt de gemiddelde score boven 
het landelijke gemiddelde. In ‘01/’02 valt de score terug naar het landelijk 
niveau, om in ‘02/’03 weer boven het landelijke gemiddelde uit te stijgen. Het 
aantal uitvallende leerlingen daalt in de loop van het project. 
Op school E wordt over de vier schooljaren waarover we van gegevens 
beschikken heel stabiel gescoord. De gemiddelde score ligt in groep 3 op de 
woordenschatttoets onder het gemiddelde van een school met een hoge 
schoolscore (D-niveau).  
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We zien verder dat op school F de gemiddelde score ruim boven het landelijke 
gemiddelde ligt in de schooljaren ‘01/’02 en ‘02/’03.  
Van de scholen C, G, H en I hebben we geen gegevens ontvangen van de 
woordenschattoets in groep 3. Op school G wordt de toets wel in november 
afgenomen bij alle leerlingen. In mei wordt de toets alleen afgenomen bij de 
leerlingen die bij de medio-meting uitvielen. 
 
Luisteren 
In tabel 13.6 zijn de resultaten per school op de toets Luisteren af te lezen die 
aan het einde van schooljaar wordt afgenomen bij de leerlingen van groep 3. 
Dit doen we zo mogelijk van meerdere schooljaren. 
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Tabel 13.6  Resultaten op de toets Luisteren in groep 3 in de periode mei/juni (E3) over 
meerdere schooljaren 

 School 

 A B C D 

Schooljaar n Gem/ 
niveau 

% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau 
% 
d/e 

1996 - 1997 16 99.5 A 27.5          

1997 – 1998             

1998 - 1999 32 98.8 B 34.3          

1999 - 2000             

2000 - 2001 28 101.1 
A 

17.8          

2001 - 2002 42 99.7 A 42.9 15 100.5 
A 

40 21 102.0 
A 

23.8 52 101.2 
C 

23 

2002 - 2003 19 99.2 B 42.1 14 97.6 C 57.2 26 101.1 
A 

23    

N.B. Op een doorsnee-school in Nederland scoren leerlingen eind groep 3 op de toets Luisteren gemiddeld 
tussen 101.6 en 101.7. Leerlingen uit groep 3 op een school met een schoolscore van 116 of hoger scoren 
gemiddeld tussen 97.6 en 97.7. 
 
 
Vervolg  
Tabel 13.6 
 School 

 E F  G H I 

 n Gem/ 
niveau 

% 
d/e n Gem/ 

niveau 
% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau 
% 
d/e 

                

                

                

                

                

 16 96.9 C 68.8 18 106.9 
A 

5.6          

                

N.B. Op een doorsnee-school in Nederland scoren leerlingen eind groep 3 op de toets Luisteren gemiddeld 
tussen 101.6 en 101.7. Leerlingen uit groep 3 op een school met een schoolscore van 116 of hoger scoren 
gemiddeld tussen 97.6 en 97.7. 
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Ten aanzien van de toetsresultaten op de toets Luisteren bij de leerlingen van 
groep 3 op school A kunnen we stellen dat zij in alle schooljaren waarvan we 
gegevens hebben boven het gemiddelde scoren van een school met een hoge 
schoolscore.  
School B heeft de toets Luisteren voor het eerst in schooljaar ‘01/’02 
afgenomen bij de leerlingen in groep 3. In dat jaar werd er gemiddeld ruim 
boven het gemiddelde van een normgroep met veel allochtone leerlingen 
gescoord. In het jaar ‘02/’03 wordt door de leerlingen van school B precies op 
het gemiddelde van de normgroep gescoord. 
Ook school C heeft de toets voor het eerst in schooljaar ‘01/’02 afgenomen. 
De leerlingen van groep 3 scoorden ruim boven het gemiddelde van een school 
met een hoge schoolscore. In het schooljaar ‘02/’03 werd eveneens op het A-
niveau gescoord. 
Op de scholen D, E en F heeft de toets Luisteren geen vaste plaats op de 
toetskalender. In het schooljaar ‘01/’02 is de toets eenmalig afgenomen bij de 
leerlingen van groep 3. Op school D werd rond het landelijke gemiddelde van 
alle scholen gescoord. De leerlingen van school E scoorden eveneens rond het 
gemiddelde. Er is bij school E een vergelijking gemaakt met scholen die ook 
veel allochtone leerlingen hebben. Op school F werd ruim boven het landelijke 
gemiddelde gescoord vergeleken met alle scholen in Nederland. 
Op de scholen G, H en I is de toets Luisteren in groep 3 niet afgenomen. 
 
 
13.6 Resultaten in groep 4 
 
In groep 4 worden dezelfde toetsen afgenomen als in groep 3. Het betreft hier 
de Drie-Minuten-Toets (DMT), de toets Lezen met Begrip (SBR), de 
woordenschattoets en de toets Luisteren. Bij elke toets is er, naast de 
normering voor alle scholen, een normering beschikbaar voor scholen met veel 
leerlingen van allochtone achtergrond. Bij de scholen A, B, C en E zal deze 
laatste normering gebruikt worden. In deze paragraaf bespreken we de 
resultaten van leerlingen uit groep 4. De resultaten op de vier toetsen zullen na 
elkaar besproken worden. 
 
Drie-Minuten-Toets (DMT) 
Tabel 13.7 geeft per school zicht op de resultaten op de drie kaarten van de 
DMT die in groep 4 zijn afgenomen in de periode mei/juni. Er worden indien 
mogelijk meerdere schooljaren gepresenteerd. 
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Tabel 13.7  Resultaten op de Drie-Minuten-Toets (DMT) in groep 4 in de periode 
mei/juni (E4) over meerdere schooljaren 

 School 

 A B C D 

Schooljaar n Gem/ 
niveau 

% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau 
% 
d/e 

1996 – 1997       1 
                           2         
                           3 

            

1997 – 1998       1 
                           2 
                           3 

            

1998 – 1999       1 
                           2 
                           3 

            

1999 – 2000       1 
                           2 
                           3 

            

2000 – 2001       1 
                           2 
                           3 

      31 68.7 B 
59.3 B 
44.3 B 

33.3 
26.7 
29 

48  
 
41.2 D 

 
 
39.6 

2001 – 2002       1 
                           2 
                           3 

13 64.5 D 
47.6 D 
37.2 D 

38.5 
38.5 
46.2 

9 62.6 D 
49.2 D 
33.1 D 

44.4 
44.4 
44.4

26 74.6 A 
63.5 A 
49.7 A 

20 
11.5 
23.3

   

2002 – 2003       1 
                           2 
                           3 

42 69.4 B 
57.6 B 
40.5 C 

19 
28.5 
35.7 

12 74.3 A 
65.4 A 
46.9 A 

25 
32 
26.9

24 67.9 C 
55.3 C 
40.2 C 

25 
32 
26.9

   

N.B. Op een doorsnee school in Nederland lezen leerlingen van groep 4 gemiddeld aan het einde van het 
jaar op kaart 1 tussen 72.3 en 72.4 woorden, op kaart 2 tussen 60.3 en 60.4 en op kaart 3 tussen 46.7 en 46.8 
woorden.Gemiddeld lezen leerlingen van groep 4 op een school met een schoolscore van 116 of hoger aan 
het einde van het jaar op kaart 1 tussen 68.3 en 68.4 woorden, op kaart 2 tussen 56.6 en 56.7 en op kaart 3 
tussen 43.4 en 43.5 woorden. 
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Vervolg  
Tabel 13.7 
 School 

 E F  G H I 

 n Gem/ 
niveau 

% 
d/e n Gem/ 

niveau 
% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau 
% 
d/e 

                

                

 
   24 83.7 A 

70.3 A 
54.1 A 

0 
0 
4.2 

         

                

 
   23 69.0 C 

61.4 B 
45.5 C 

21.7
17.4
17.4

39 75.8 B 
63.5 B 
48.1 B 

22.9 
20.5 
25.7

      

 
18 70.3 B 

59.2 B 
41.2 C 

33.3 
33.3 
38.9 

24 72.9 B 
61.8 B 
45.7 B 

12.5
16.7
25 

49 70.4 C 
59.9 C 
45.3 C 

24.5 
22.5 
24.5

   37 79.2 A 
65.0 B 
53.5 A 

16.2 
8.1 
18.9 

 
21 64.9 C 

53.6 C 
34.6 D 

33.3 
23.8 
42.8 

16 78.4 A 
65.1 B 
49.1 B 

6.3 
6.3 
0 

55 67.3 D 
57.1 C 
42.8 D 

30.6 
28.5 
28.5

   25 77.1 A 
63.7 B 
47.3 B 

16 
16 
20 

N.B. Op een doorsneeschool in Nederland lezen leerlingen van groep 4 gemiddeld aan het einde van het jaar 
op kaart 1 tussen 72.3 en 72.4 woorden, op kaart 2 tussen 60.3 en 60.4 en op kaart 3 tussen 46.7 en 46.8 
woorden.Gemiddeld lezen leerlingen van groep 4 op een school met een schoolscore van 116 of hoger aan 
het einde van het jaar op kaart 1 tussen 68.3 en 68.4 woorden, op kaart 2 tussen 56.6 en 56.7 en op kaart 3 
tussen 43.4 en 43.5 woorden. 
 
De leerlingen van groep 4 van school A scoren in schooljaar ‘01/’02 op alle 
drie de kaarten van de DMT onder het gemiddelde van de normgroep met een 
schoolscore van 116 of hoger. In het daarop volgende schooljaar stijgen de 
gemiddelde scores op elke kaart tot rond en boven het gemiddelde van deze 
normgroep. 
Op school B zien we een vergelijkbaar beeld bij de leerlingen van groep 4. In 
schooljaar ‘02/’03 stijgen de gemiddelde scores op de drie kaarten ruim boven 
het gemiddelde van scholen met veel allochtone leerlingen. Hier is sprake van 
een mooie ontwikkeling ten opzichte van het schooljaar ‘01/’02.  
Op school C scoren de leerlingen van groep 4 in de schooljaren ‘00/’01 en 
‘01/’02 op alle drie de kaarten ruim boven het gemiddelde van de normgroep 
met veel allochtone leerlingen. In ‘02/’03 dalen de gemiddelde scores. De 
scores van de leerlingen liggen op de drie kaarten dan dicht tegen het 
gemiddelde van de normgroep aan. 
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Van school D hebben we onvoldoende gegevens op de DMT om een goed 
beeld te kunnen geven. 
De gemiddelde scores op de drie kaarten van de leerlingen van groep 4 op 
school E zaten in schooljaar ‘01/’02 tegen of boven het gemiddelde van de 
scholen met een hoge schoolscore. In het jaar daarna dalen de gemiddelde 
scores licht. Ze liggen op alle drie de kaarten net onder het gemiddelde van de 
normgroep. 
De leerlingen van groep 4 van school D scoren op de drie kaarten vóór en 
tijdens het project voornamelijk ruim boven het gemiddelde van een doorsnee-
school. Alleen in het schooljaar ‘00/’01 werd op kaart 1 en 3 net onder het 
landelijke gemiddelde gescoord. 
Op school G zien we dat door de leerlingen van groep 4 in schooljaar ‘00/’01 
boven het landelijke gemiddelde werd gescoord op de drie kaarten. In de twee 
daarop komende jaren is een daling in de gemiddelde scores op de drie kaarten 
te constateren. In ‘01/’02 daarna dalen de gemiddelde scores licht. Ze liggen 
dan tegen het landelijke gemiddelde aan. In ‘02/’03 dalen de scores wat 
verder. 
School H neemt de DMT in groep 4 in oktober en maart bij alle leerlingen af. 
In mei/juni toetsen ze alleen de uitvallende leerlingen. Vandaar dat we geen 
gegevens van deze school kunnen presenteren. 
Op school I wordt door de leerlingen van groep 4 in beide schooljaren 
waarover we van gegevens beschikken op de drie kaarten ruim boven het 
landelijke gemiddelde van alle scholen in Nederland gescoord. 
 
Lezen met Begrip (SBR)  
De toets Lezen met Begrip (SBR) kan op twee momenten afgenomen worden, 
namelijk in februari en in mei/juni. De meeste scholen nemen de toets in 
mei/juni alleen maar af bij de leerlingen die in februari op D- of E-niveau 
scoorden. Om toch gegevens over de hele groep te kunnen presenteren maken 
we gebruik van de resultaten uit februari. In tabel 13.8 zijn de resultaten per 
school weergegeven.  
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Tabel 13.8  Resultaten op de toets Lezen met Begrip (Schaal Betekenisrelaties) in groep 
4 in de periode februari/ maart (M4) over meerdere schooljaren 

 School 

 A B C D 

Schooljaar n Gem/ 
niveau 

% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau 
% 
d/e 

1996 – 1997             

1997 – 1998    20 95.3 E 60       

1998 - 1999       31 100.7  
A 25.8    

1999 - 2000 33 100.6 
A 24.3    27 98.8 B 25.9    

2000 - 2001 32 98.7 B 31.3    31 99.3 B 22.6 36 101.7 
A 11.1 

2001 - 2002 47 98.5 B 34.1 12 95.7 D 50    38* 102.3 
A 5.5 

2002 - 2003    13 101.5 
A 7.7 24 100.8 

A 8.4    

N.B.: In groep 4 scoren leerlingen van een doorsnee-school in Nederland op de toets Lezen met Begrip 
(SBR) in februari tussen de 99.5 en 99.6. N.B. Op een school met een schoolscore van 116 of hoger liggen 
de gemiddelde schaalscores  in februari tussen de 98.1 en 98.2.  
* In het schooljaar 2001 – 2002 beschikken we bij school D van één van de drie groepen 4 alleen over de 
niveaus en niet over de schaalscores op de toets. 
** In het schooljaar 2002 – 2003 is de toets Lezen met Begrip (SBR) M4 alleen bij de leerlingen uit de kop- 
en basisgroep afgenomen en niet bij de leerlingen uit de volggroep. 
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Vervolg  
Tabel 13.8 
 School 

 E F  G H I 

 n Gem/ 
niveau 

% 
d/e n Gem/ 

niveau 
% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau 
% 
d/e 

                

                

 25 100.2 
A 

16             

    24 103.7 
A 

0 43 102.3 
A 

9.3       

    23 102.7 
A 

26.1 44 102.6 
A 

4.6 10 100.2 
B 

10    

 17 101.9 
A 

5.9    49 102.4 
A 

6.1 9 102.2 
A 

11.1 37 102.7 
A 

18.9 

 21 97.6 C 47.6 16 103.8 
A 

6.3 36 
** 

102.2 11.2 14 99.9 B 21.4 25 102.8 
A 

12  

N.B.: In groep 4 scoren leerlingen van een doorsnee-school in Nederland op de toets Lezen met Begrip 
(SBR) in februari tussen de 99.5 en 99.6. N.B. Op een school met een schoolscore van 116 of hoger liggen 
de gemiddelde schaalscores  in februari tussen de 98.1 en 98.2.  
* In het schooljaar 2001 – 2002 beschikken we bij school D van één van de drie groepen 4 alleen over de 
niveaus en niet over de schaalscores op de toets. 
** In het schooljaar 2002 – 2003 is de toets Lezen met Begrip (SBR) M4 alleen bij de leerlingen uit de kop- 
en basisgroep afgenomen en niet bij de leerlingen uit de volggroep. 
 
Op school A wordt door de leerlingen van groep 4 in de drie schooljaren waar 
we resultaten van hebben boven het gemiddelde niveau van de scholen met 
een hoge schoolscore gescoord op de begrijpend leestoets.  
Vóór het project (‘97/’98) werd door de leerlingen van groep 4 op school B 
ruim onder het gemiddelde van de normgroep met veel allochtone leerlingen 
gescoord. In het schooljaar ‘01/’02 blijft de gemiddelde score gelijk aan die 
van ‘97/’98. In het schooljaar ‘02/’03 zien we een flinke stijging van de 
gemiddelde score. De score zit dan ruim boven het gemiddelde van de 
normgroep. Hier zien we een mooie ontwikkeling op de scores van de toets 
Lezen met Begrip. 
De gemiddelde scores van de leerlingen van groep 4 van school C blijven 
zowel vóór als tijdens het project redelijk stabiel. De scores liggen elk 
schooljaar boven het gemiddelde van de normgroep met een hoge schoolscore. 
In de schooljaren ‘98/’99 en ‘02/’03 zelfs ruim boven het gemiddelde. 
Op school D wordt door de leerlingen van groep 4 in de beide schooljaren 
waar we resultaten van hebben ruim boven het landelijke gemiddelde 
gescoord.  
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Op school E werd in het jaar vóór het project en in ‘01/’02 door de leerlingen 
van groep 4 ruim boven het gemiddelde van een normgroep met veel 
allochtone leerlingen gescoord. In het schooljaar ‘02/’03 zien we een daling 
van de gemiddelde score. De score licht in dit jaar tegen het gemiddelde van 
de normgroep aan. 
De gemiddelde scores van school F op de toets Lezen met Begrip leggen we 
naast die van een doorsnee-school in Nederland. De leerlingen van groep 4 
blijven tijdens het project heel stabiel scoren. De gemiddelde scores liggen 
ruim boven het landelijke gemiddelde.  
Ook de scholen G, H en I kunnen we vergelijken met een doorsnee-school. Op 
alle drie de scholen zien we dat de gemiddelde scores op de toets Lezen met 
Begrip boven of ruim boven het landelijke gemiddelde. 
 
Woordenschattoets 
De resultaten op de woordenschattoets, in mei afgenomen in groep 4, worden 
in tabel 13.9 gepresenteerd. Indien het mogelijk is laten we over meerdere 
schooljaren gegevens zien. 
 
 

Tabel 13.9  Resultaten op de woordenschattoets in groep 4 in de periode april/mei (E4) 
over meerdere schooljaren 

 School 

 A B C D 

Schooljaar n Gem/ 
niveau 

% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau 
% 
d/e 

1996 – 1997             

1997 – 1998 22 41.8 B 45.5          

1998 - 1999             

1999 - 2000 38 44.0 B 21.1       48 42.4 D 39.6 

2000 - 2001 31 40.9 C 58.1       35 43.8 D 17.1 

2001 - 2002    10 35.6 D 80       

2002 - 2003 45 41.8 B 44.5 12 42.0 B 50    56 44.6 C 14.3 

N.B. In groep 4 scoren leerlingen op een doorsnee-school in april gemiddeld tussen 45.2 en 45.3 op de 
woordenschattoets. Leerlingen van groep 4 op een school met een schoolscore van 116 of hoger scoren aan 
het einde van het jaar gemiddeld tussen 41.3 en 41.4 
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Vervolg  
Tabel 13.9 
 School 

 E F  G H I 

 n Gem/ 
niveau 

% 
d/e n Gem/ 

niveau 
% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau 
% 
d/e 

                

                

                

                

       36 45.2 C 11.1       

    24 43.4 D 29.2          

 20 36.3 D 90 16 44.8 C 18.8          

N.B. In groep 4 scoren leerlingen op een doorsnee-school in april gemiddeld tussen 45.2 en 45.3 op de 
woordenschattoets. Leerlingen van groep 4 op een school met een schoolscore van 116 of hoger scoren aan 
het einde van het jaar gemiddeld tussen 41.3 en 41.4 
 
 
Van school A beschikken we over gegevens van de woordenschattoets van één 
jaar vóór het project en drie jaren tijdens het project. Uit de gemiddelde scores 
is op te maken dat de leerlingen van groep 4 rond of boven het gemiddelde van 
de normgroep met veel allochtone leerlingen scoren.  
Op school B wordt door de leerlingen van groep 4 in het schooljaar ‘01/’02 
onder het gemiddelde niveau van de normgroep met een hoge schoolscore 
gescoord. In het schooljaar ‘02/’03 zien we een mooie stijging van de scores. 
De scores liggen dan boven het gemiddelde van de normgroep.  
Bij school D liggen de scores in het eerste en tweede jaar van het project onder 
het niveau van een gemiddelde Nederlandse school. In het tweede jaar zien we 
wel een flinke daling van het aantal uitvallende leerlingen. In het schooljaar 
‘02/’03 zit de gemiddelde dicht tegen het landelijke gemiddelde aan. 
Op school E was het de gewoonte om de woordenschattoets alleen medio van 
het jaar af te nemen. In het schooljaar ‘02/’03 hebben ze de toets ook aan het 
einde van het schooljaar afgenomen. De leerlingen van groep 4 scoorden onder 
het gemiddelde van een school met een hoge schoolscore.  
School F is vanaf schooljaar ‘01/’02 begonnen met de afname van de 
woordenschattoets. In ‘01/’02 werd door de leerlingen van groep 4 onder het 
gemiddelde van een doorsnee-school gescoord. In schooljaar ‘02/’03 ligt de 
gemiddelde score dicht tegen het landelijke gemiddelde aan. 
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De woordenschattoets wordt op school G meestal alleen medio het schooljaar 
afgenomen bij alle leerlingen. In mei worden alleen de uitvallende leerlingen 
nogmaals op hun woordenschat getoetst. In het schooljaar ‘00/’01 is de toets in 
mei afgenomen bij alle leerlingen. Er werd precies op het landelijke 
gemiddelde gescoord. 
Van de scholen C, H en I beschikken niet over gegevens op de 
woordenschattoets. 
 
Luisteren 
De resultaten op de toets Luisteren in groep 4 worden per school weergegeven 
in tabel 13.10. Zo mogelijk presenteren we resultaten over meerdere 
schooljaren. 
 
 

Tabel 13.10  Resultaten op de toets Luisteren in groep 4 in de periode mei/juni (E3) over 
meerdere schooljaren  

 School 

 A B C D 

Schooljaar n Gem/ 
niveau 

% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau 
% 
d/e 

1996 – 1997             

1997 – 1998 24 106.6 
A 

33.3          

1998 - 1999             

1999 - 2000 12 108.9 
A 

8.3          

2000 - 2001 33 102.7 
D 

57.6          

2001 - 2002    6 105.3 
B 

33.4 30 108.9 
A 

13.3 60 108.7 
B 

25 

2002 - 2003 41 105.2 
B 

46.4 12 104.6 
C 

41.6 25 107.5 
A 

24    

N.B. Op een doorsnee-school in Nederland scoren leerlingen van groep 4 op de eind-meting van de toets 
Luisteren gemiddeld tussen 108.5 en 108.6. In groep 4 van een school met een schoolscore van 116 of hoger 
scoren leerlingen aan het eind van het jaar gemiddeld tussen 104.8 en 104.9 op de toets Luisteren. 
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Vervolg  
Tabel 13.10 
 School 

 E F  G H I 

 n Gem/ 
niveau 

% 
d/e n Gem/ 

niveau 
% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau
% 
d/e n Gem/ 

niveau 
% 
d/e 

                

                

                

                

                

 17 102.7 
D 

47 24 115.6 
A 

4.2          

                 

N.B. Op een doorsnee-school in Nederland scoren leerlingen van groep 4 op de eind-meting van de toets 
Luisteren gemiddeld tussen 108.5 en 108.6. In groep 4 van een school met een schoolscore van 116 of hoger 
scoren leerlingen aan het eind van het jaar gemiddeld tussen 104.8 en 104.9 op de toets Luisteren. 
 
 
Op school A heeft de toets een vaste plaats op de toetskalender. In de 
schooljaren ‘97/’98 en ‘99/’00 werd door de leerlingen van groep 4 op de toets 
Luisteren ruim boven het gemiddelde gescoord van een school met een 
schoolscore van 116 of hoger. In schooljaar ‘00/’01 zien we een flinke daling 
van de gemiddelde score naar een niveau onder het gemiddelde van de 
normgroep. In ‘02/’03 stijgt de score weer. De gemiddelde score ligt dan 
boven het gemiddelde van een school uit de normgroep. 
School B heeft de toets Luisteren voor het eerst in schooljaar ‘01/’02 
afgenomen bij de leerlingen in groep 4. In dat jaar werd er gemiddeld boven 
het gemiddelde van een normgroep met veel allochtone leerlingen gescoord. In 
het jaar ‘02/’03 wordt door de leerlingen van school B rond het gemiddelde 
van de normgroep gescoord. 
Ook school C heeft de toets voor het eerst in schooljaar ‘01/’02 afgenomen. 
De leerlingen van groep 4 scoorden ruim boven het gemiddelde van een school 
met een hoge schoolscore. In het schooljaar ‘02/’03 werd eveneens op A-
niveau gescoord. 
Op de scholen D, E en F heeft de toets Luisteren geen vaste plaats op de 
toetskalender. In het schooljaar ‘01/’02 is de toets eenmalig afgenomen bij de 
leerlingen van groep 4. Op school D werd boven het landelijke gemiddelde 
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van alle scholen gescoord. De leerlingen van school E scoorden onder het 
gemiddelde van een school met veel allochtone leerlingen. Op school F werd 
ruim boven het landelijke gemiddelde gescoord vergeleken met alle scholen in 
Nederland. 
Op de scholen G, H en I is de toets Luisteren in groep 4 niet afgenomen. 
 
 
13.7 Tot slot 
 
Het analyseren van leerlingresultaten, verzameld en in beeld gebracht op 
bovenstaande wijze, heeft zo zijn beperkingen. Er kunnen alleen uitspraken 
gedaan worden over tendensen in de ontwikkelingen van de leerlingen over de 
jaren heen. Echter uitspraken doen over tendensen van leerlingvorderingen op 
de Flexit-scholen is moeilijk omdat niet alle scholen systematisch gegevens 
hebben kunnen aanleveren over alle toetsen. We sluiten dit hoofdstuk daarom 
af met het schetsen van een totaalbeeld op elke toets in het schooljaar 2002 – 
2003.  
 
Op de toets Taal voor Kleuters wordt in de groepen 1 en 2 van de Flexit-
scholen waar we gegevens van hebben gemiddeld op of boven het landelijk 
gemiddelde gescoord. 
Wat betreft de resultaten van groep 3 scoren de leerlingen van vijf Flexit-
scholen boven of ruim boven het landelijk gemiddelde op alle drie de kaarten 
van de Drie-Minuten-Toets (DMT). Bij twee scholen is de normering 
gehanteerd voor scholen met veel leerlingen met een allochtone achtergrond. 
Eén school scoort op het landelijke gemiddelde voor een doorsnee 
Nederlandse school en twee scholen scoren onder of ver onder het landelijk 
gemiddelde voor scholen met een hoge schoolscore. Op de toets Lezen met 
Begrip scoren de leerlingen van groep 3 van vijf Flexit-scholen ruim boven het 
landelijke gemiddelde. Bij twee scholen is de normering gehanteerd voor 
scholen met veel leerlingen van een allochtone achtergrond. Eén school met 
een hoge populatie allochtone leerlingen scoort ver onder het landelijke 
gemiddelde. Van vijf scholen beschikken we over de resultaten op de 
woordenschattoets. Van de vijf scholen scoren drie scholen op of boven het 
landelijk gemiddelde, waarvan bij één school de normering voor scholen met 
een hoge schoolscore is gebruikt. Twee scholen scoren gemiddeld onder het 
landelijk gemiddelde voor scholen met een hoge schoolscore. Op de drie 
Flexit-scholen waar de luistertoets is afgenomen scoren de leerlingen van 
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groep 3 op of boven het landelijk gemiddelde. Bij alle drie de scholen is de 
normering voor scholen met veel allochtone leerlingen gebruikt. 
Wanneer we de leerlingresultaten van de leerlingen van groep 4 op de Flexit-
scholen over schooljaar 2002 – 2003 bekijken dan ontstaat het volgende beeld. 
Op de DMT scoren vier scholen boven of ruim boven het landelijke 
gemiddelde op alle drie de kaarten, waarvan twee scholen een schoolscore 
hebben van 116 of hoger. Twee scholen scoren op het landelijke gemiddelde 
op de drie kaarten. Beide scholen hebben veel allochtone leerlingen. Op één 
school wordt op de drie kaarten onder of op het gemiddelde van een doorsnee 
Nederlandse school gescoord. Alle zeven scholen waarvan we gegevens 
hebben, scoren op de toets Lezen met Begrip gemiddeld op of ruim boven het 
landelijke gemiddelde. Bij drie scholen is de normering voor scholen met een 
hoge schoolscore gehanteerd. Bij de woordenschattoets zien we dat van de vijf 
scholen die gegevens hebben aangeleverd er vier op of net boven het landelijk 
gemiddelde scoren. Op één scholen ligt de gemiddelde score van de leerlingen 
van groep 4 net onder het landelijk gemiddelde. Bij drie van de vijf scholen is 
de normering voor scholen met een schoolscore van 116 of hoger gehanteerd. 
Op de drie scholen waar de luistertoets is afgenomen scoren de leerlingen op 
of boven het gemiddelde voor scholen met veel allochtone leerlingen.  
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HAMBAKEN  Module 3.3 l. 

KL.WK S.WK LEZEN TAAL/OET ZWALUW REKENEN. SCHRIJVEN 

 21 
NVLL kern 7 
 
blok 1 + 2 

NVLL 
+Schatkist 
 
Dieren 
stapelverhaal 

 
blok 7 
 
dag 1 t/m 5 

 

 22 
NVLL kern 7 
 
blok 3 + 4 

NVLL 
+Schatkist 
 
Dieren 
stapelverhaal 

 
blok 7 
 
 dag 6 t/m 10 

 

 23 
NVLL kern 7 
 
blok 5 + 7 

NVLL 
+Schatkist 
 
Poezen 

 

blok 7 
 
dag 11 t/m 15 
toets 

 

 
24 
 
OV 7 

NVLL kern 7 
 
blok 7 + 8 

NVLL 
+Schatkist 
 
Poezen 

toets DMT 
B3 
 
toets AVI 

blok 6 
 
dag 16 t/m 20 
 

 

 25 
NVLL kern 8 
 
blok 1 + 2 

NVLL 
+Schatkist 
 
Boeken 

DLE 1 t/m 
13 
 
week 1 

blok 8 
 
dag 1 t/m 5 
 

 

 26 
NVLL kern 8 
 
blok 3 + 4 

NVLL 
+Schatkist 
 
koken 

DLE 1 t/m 
13 
 
week 2 

blok 8 
 
dag 6 t/m 10 

 

 27 
NVLL kern 8 
 
blok 5 + 6 

NVLL 
+Schatkist 
 
vrienden 

DLE 1 t/m 
13 
 
week 3 

blok 8 
 
dag 11 t/m 15 
toets 

 

 
28 
 
OV8 

NVLL kern 8 
 
blok 7 + 8 

NVLL 
+Schatkist 
 
vrienden 

DLE 1 t/m 
13 
 
week 4 

blok 8 
 
dag 16 t/m 20 
 

 

 29 
 

NVLL kern 7 + 
8 
 
herhaling 

NVLL 
+Schatkist 
 
vrienden 

toets DMT 
B3 
(herhaling) 
toets AVI 

blok 7 + 8 
 
herhaling 

 

 30 reserve reserve reserve reserve reserve 

 32 RAPPORT 3     
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Kl. 
Week 

Kring-
activiteit 

Tekenen / 
handvaardigheid 

Spel en 
beweging 

Muziek en 
expressie 

Ontwikkelings-
materiaal  

21 stapelgedicht
2-23 

stripverhaal 
tekenen 2-23 
lammetje met watten 

lopen 
trekken / duwen 

Ik hoor de 
vogels 
in het riet 

Ik fiets op het plein 

22 

Dieren-
geluiden 

verhaal 
 

kuikentje van 
pompoen 
konijn kleurplaat  

ritmische 
vormen 
 
diepspringen 

Weet je hoe 
de merel 
zingt? 

D. Door weer en 
wind 

Ik loop en fiets  

23 

gedicht 4-42 
Poes heeft 
pijn 
gedicht 2-33 

poes met houtskool rollen 
werpen / vangen De lapjeskat 1. Het regent 

 

24 

Miauw-
gesprek 

2-33 
 

mandje voor poes 
vouwen 
lapjeskat plakken 2-
33 

steunspringen 
duikelen 
 

Mijn hondje, 
mijn poesje 
Het kattenlied 

2. Het sneeuwt 
 

25 

minibieb 
maken 
wat en hoe in 
de bieb 

boekje maken  
3-13 

balanceren 
 
heffen / dragen 

B met een AA 
Ik heb een 
leesboek 

E. Naar de 
overkant 

1. Hoe steek ik 
over  

26 

kookboeken 
 

soep koken 
tafel dekken 

koksmuts van 
papier 
kleurplaat eten met 
stof 

klauteren 
 
touwklimmen 

Wat eten ze in 
Engeland? 

Ik steek over op het 
plein 

27 dramatiseren 
3-33 

vriendschaps- 
bandje vlechten 

zwaaien 
 
loopspelen 

Ik mag 
logeren 

Ik steek over op 
straat 

28 

verhaal /boek 
over 
vrienden 
gesprek: 
je beste 
vriend 

vriendenboekje 
maken 3-32 
 
 

bal- en 
 
loopspelen 

Okidokipokip
om 

2. Kan ik nu 
oversteken? 

 

29 Raadspelletje 
3-33 

teken je 
vrienden 3-33 

apenkooi-circuit 
 
observatie 

Hanneke en 
Ton 

Kan ik nu 
oversteken op 
straat? 

30 reserve reserve reserve reserve reserve 
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Bijlage 2 
 
VOORBEELD VAN EEN WEEKOVERZICHT 
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HAMBAKENSCHOOL  FLEXIT  weekprogramma 3.3.01 

Vakgebied Kopgroep Volggroep 

Technisch lezen 
kern blok 1 + 2 
 
thema: dieren 

kern 4: huis, hek en weg (1/2) 
 
thema: dieren 

Schrijven 

WOORDSTROOM 1 b, blz1,2,3 
starten met schrijfschrift en schrift: 
ik,  rik, 
 mik, sik, 
maan, baan, aan, 
 gaan, 
roos, rook 

letterstroom 1 b blz 1,3,4 
1 d blz 19 

Rekenen blok 7 dag 1 t/m 5 blok 7 dag 1 t/m 5 

Taal + kring 

thema: dieren 
stapelverhaal 
Schatkist voorleesboek 1: Maartje en Sebastiaan 
Schatkist voorleesboek 2: Wat 'n dieren 

Oet leesboek 7 
dierensprookje in eigen taal 

Tekenen 
Handvaardigheid 

dierenmemory maken 

Muziek   
Expressie 

een hele kist vol liedjes: 
- dieren, dieren, niets is ons te dol 
- alle dieren hebben feest 

Spel 
Beweging 

lopen 
trekken/duwen 
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