
1 Inleiding  

De invoering van zelfstandig leren vergt een verandering in de didactiek van docenten. De 
verandering behelst voor de meeste docenten een overgang van traditionele instructie en frontaal 
onderwijzen vanuit een docent gestuurd model, naar een meer leerling gestuurd model waarbij de 
docent functioneert als coach en begeleider van leerprocessen van leerlingen. Hoewel de meeste 
docenten het belang van zelfstandig leren onderschrijven, is niet altijd even duidelijk hoe in de 
onderwijspraktijk invulling kan worden gegeven aan zelfstandig leren. Bovendien is de invulling mede 
afhankelijk van de visie van de school, de vaksectie of sector, en de docent, en zal dan ook vaak per 
school, en wellicht ook per vaksectie of sector en docent verschillen.  

Het leren begeleiden van zelfstandig leren door docenten kan worden ondersteund door zelfreflectie, 
feedback van collega’s, en ondersteuning door het schoolbeleid (bijvoorbeeld door de keuze voor 
bepaalde vormen van professionalisering). Met het oog op ondersteuning voor docenten heeft ISOR 
(Instituut voor Onderwijsresearch) verschillende observatielijsten ontwikkeld, bedoeld voor gebruik bij 
reflectie, en feedback door docenten. Verder is het de bedoeling dat de instrumenten kunnen worden 
gebruikt door het schoolmanagement. Aan de hand van de resultaten na afname van de instrumenten 
kan ze zicht krijgen op de stand van zaken ten aanzien van het begeleiden van zelfstandig leren. De 
resultaten kan men gebruiken voor het nemen van beslissingen ten aanzien van het schoolbeleid en 
professionalisering van docenten.  

 De instrumenten zijn ontwikkeld in samenwerking met een school voor voortgezet onderwijs 
(aangeduid als school A) en een school voor middelbaar beroepsonderwijs (aangeduid als school B). 
De instrumenten zijn gebaseerd op literatuuronderzoek naar het begeleiden van zelfstandig leren, een 
empirisch onderzoek uitgevoerd in 1999 op school A naar de didactiek van docenten bij zelfstandig 
lereni[i][i], overleg met coördinatoren tweede fase van school A en beleidsmedewerkers onderwijs van 
school B. In zomer 1999 is een basisinstrument ontwikkeld. Naar aanleiding van een analyse van de 
visie van de betrokken scholen is voor elke school een aparte variant van het instrument ontwikkeld. 
Op beide scholen is in najaar 1999 een delphi-onderzoek gehouden, op basis waarvan het instrument 
verder is ontwikkeld. In winter 2000 is het instrument uitgeprobeerd door docenten en leerlingen van 
scholen A en B. Enkele deelnemers hebben het instrument op kwaliteit beoordeeld.  

De indeling van deze handreiking is als volgt. In het volgende hoofdstuk wordt een overzicht gegeven 
van de ontwikkelde instrumenten en personen die kunnen worden betrokken bij de afname van de 
instrumenten. In het derde hoofdstuk worden suggesties gegeven voor het gebruik van de 
instrumenten. In hoofdstuk vier worden de inhoud en opbouw van het eerste instrument 
gepresenteerd. Dit instrument heeft betrekking op leerfuncties, sturing van het leerproces, en 
begeleidingsstrategieën. De observatiecategorieën worden uitgebreid omschreven. Het vijfde 
hoofdstuk geeft een toelichting op het tweede instrument. De bedoeling met dit instrument is dat 
docenten een inschatting maken van de zelfstandigheid van leerlingen voor de les. Ook kunnen 
leerlingen een inschatting maken van zichzelf. In het zesde hoofdstuk wordt het onderzoek besproken.  

 
 

 
 
                                                 
i[i][i] Schaaf, M.F. van der, en Stokking, K.M. (1999). Vaardig in het begeleiden van zelfstandig leren? 
Constructie van een monitoringinstrument ten behoeve van het begeleiden van zelfstandig werken en 
leren van leerlingen door docenten. Resultaten van de eerste onderzoeksfase. Utrecht: ISOR. 

 

 

 



                                                                                                                                                         
2 Overzicht van instrumenten en betrokken personen    

In het onderzoek zijn twee instrumenten ontwikkeld met parallelversies voor docenten, collega’s en 
leerlingen. Het eerste instrument is ontwikkeld voor zowel school A als school B. Het tweede 
instrument is ontwikkeld voor school B.    

Het eerste instrument heeft betrekking op drie zaken die bij het begeleiden van leerlingen tegelijkertijd 
optreden: 

a.  leerfuncties of leeractiviteiten die bij zelfstandig leren aan de orde zijn;    
b. de vraag wie de leerfuncties of leeractiviteiten aanstuurt, of te wel de mate waarin sturing van 

het leerproces wordt overgedragen aan leerlingen (is sprake van docentsturing, gedeelde 
sturing, of leerlingsturing?);    

c. de mate waarin de docent begeleidingsstrategieën hanteert die metacognitieve vaardigheden 
van leerlingen bevorderen.  

De docent kan het instrument voor zichzelf gebruiken. Mogelijkerwijs laat hij een collega (in geval van 
klassenconsultatie) een parallelversie bij hem afnemen. Tevens is het mogelijk na de les leerlingen 
een vragenlijst te laten invullen over de leerfuncties waaraan volgens hen aandacht is besteed in de 
les, en de mate waarin de docent deze volgens hen heeft gestuurd. 

Het tweede instrument heeft betrekking op het inschatten van de zelfstandigheid van leerlingen. Een 
gedachte achter het onderzoek is dat de sturing die de docent geeft idealiter aansluit bij het 
zelfstandigheidsniveau van de leerlingen. Met andere woorden, het heeft geen zin leerlingen onnodig 
aan de hand te houden of in het diepe te gooien. Door de resultaten van dit instrument (de inschatting 
die de docent maakt van het zelfstandigheidsniveau van leerlingen) naast de resultaten van het eerste 
instrument te leggen kan worden nagegaan of de docent leerlingen begeleidt op een wijze die past bij 
de mate waarin hij leerlingen zelfstandig acht. Ook kunnen leerlingen worden gevraagd naar de mate 
waarin zij zichzelf zelfstandig vinden. Het is dan ook interessant om de inschatting van de docent te 
vergelijken met de inschatting die leerlingen van zichzelf maken.  

In figuren 1 en 2 wordt de inhoud van de instrumenten samengevat. Aangegeven wordt op welke 
onderdelen de instrumenten betrekking hebben. Met kruisjes wordt aangegeven welke personen 
betrokken kunnen zijn bij de evaluatie (de docent, een collega, of de leerlingen). Voor elk van de 
personen is per instrument een aparte versie van een observatielijst ontwikkeld (zie bijlagen 1 tot en 
met 5).  

 Figuur 1: instrument 1 ‘leerfuncties, sturing van het leerproces en begeleidingsstrategieën’  

  Docent*  Collega**  
INSTRUMENT 1: 
Leerfuncties, sturing van het leerproces en begeleidingsstrategieën   
Deel 1 
1.        Oriënteren  

    

a)        Verhelderen van leerdoelen en leerstof  x x 
b)        Activeren van voorkennis x x 
2.        Strategie bepalen en plannen     
a)        Bepalen van de leeractiviteiten en werkvormen  x x 
b)        Bepalen van het tempo en de planning x x 
3.        Beheersen van gevoelens tijdens het leren     
a)        Motiveren, concentreren, inspannen x x 
b)        Attribueren, zelfwaarderen  x x 



                                                                                                                                                         
4.        Kennisverwervende vaardigheden  x x 
5.        Kennisverwerkende vaardigheden  x x 
6.        Kennistoepassende vaardigheden x x 
7.        Kennisintegrerende vaardigheden  x x 
8.      Uitvoeren      
a)        Voortgang van het leren bewaken  x x 
b)        Bijsturen van het leerproces x x 
9.      Evalueren x x 
      
Deel 2       
1.        Voordoen aan leerlingen en daarbij de belangrijkste denkstappen vertellen (modelleren)  x x 
2.        Ondersteunen  x x 
3.        Leerlingen laten vertellen hoe ze een opdracht aanpakken (articuleren) x x 
4.        Reflecteren x x 
5.        Samenwerking tussen leerlingen bevorderen  (x) x 

 *) In de try-out is het item ‘samenwerking tussen leerlingen bevorderen’ alleen  opgenomen in de evaluatielijst voor 
docenten van school A    
**) Vanwege het geringe aantal deelnemers aan klassenconsultaties in de try-out kon de psychometrische kwaliteit van 
deze variant niet worden berekend    
***) Uit de try-out blijkt dat de psychometrische kwaliteit van de items tussen haakjes onvoldoende was.  

Figuur 2: instrument 2 ‘inschatten van de zelfstandigheid van leerlingen’    

     Docent*    Leerling  
INSTRUMENT 2: Inschatten van de zelfstandigheid van leerlingen      
1a)    Verhelderen van leerdoelen en leerstof  x x 
1b)    Activeren van voorkennis  x x 
2a)    Bepalen van de leeractiviteiten en werkvormen  x x 
2b)    Bepalen van het tempo en de planning  x   
3a)    Motiveren, concentreren, inspannen x x 
3b)    Attribueren, zelfwaarderen  x x 
4)       Kennisverwervende vaardigheden  x   
5)       Kennisverwerkende vaardigheden  x   
6)       Kennistoepassende vaardigheden x   
7)       Kennisintegrerende vaardigheden x   
8a)    Voortgang van het leren bewaken x x 
8b)    Bijsturen van het leerproces x   
9)      Evaluatie, reflectie, terugkoppeling en beoordeling  x x 

 *) Vanwege het geringe aantal deelnemers aan de try-out kon de psychometrische kwaliteit van deze variant niet 

worden berekend    



                                                                                                                                                         
Verschillen tussen de instrumenten voor scholen A en B    

Er zijn enkele verschillen tussen de instrumenten die als try-out zijn ontwikkeld voor scholen A en B. 
Aangezien school B een bredere visie had op het te ontwikkelen instrument dan school A, is voor 
school B van het tweede instrument een docent variant ontwikkeld waarmee docenten een inschatting 
kunnen maken van de zelfstandigheid van leerlingen. Verder is bij wijze van proef voor school B een 
derde instrument ontwikkeld met betrekking tot de leeromgeving bij zelfstandig leren. Het instrument 
bestaat uit de aspecten: afwisseling van het leren bevorderen, bevorderen van zelfvertrouwen en 
competentiegevoel van leerlingen, met de les(stof) aansluiten bij de leefwereld van leerlingen. In 
bijlage 6 volgt een overzicht. 

Verder zijn er kleine verschillen tussen de instrumenten van scholen A en B. In instrument 1 is bij 
school A de leerfunctie kennisverwervende vaardigheden niet opgenomen. Verder zijn de leerfuncties 
kennisverwerkende vaardigheden, kennistoepassende vaardigheden, en kennisintegrerende 
vaardigheden opgenomen onder de benamingen verwerken van kennis, toepassingsgerichte 
vaardigheden, en betekenisgerichte vaardigheden.  

Bij school B was de categorie ‘samenwerking tussen leerlingen bevorderen’ aanvankelijk opgenomen 
in instrument 3 in plaats van in instrument 1. 

Tenslotte is de indeling in evaluatiecategorieën in instrument 1 bij school A grover dan bij school B. Bij 
school A zijn de leerfuncties verhelderen van leerdoelen en leerstof en activeren van voorkennis 
samengevoegd tot ‘oriënteren’. De leerfuncties bepalen van de leeractiviteiten en de werkvormen en 
bepalen van het tempo en de planning zijn samengevoegd als ‘strategie bepalen en plannen’. De 
leerfuncties motiveren, concentreren, inspannen en attribueren, zelfwaarderen zijn samengevoegd als 
‘beheersen van gevoelens tijdens het leren’. De leerfuncties voortgang van het leren bewaken en 
bijsturen van het leerproces zijn samengevoegd als ‘uitvoeren’. 

   

3 Suggesties voor gebruik van de instrumenten    

3.1 Inleiding   

In dit hoofdstuk wordt in gegaan op het gebruik van de instrumenten. Door verschillende onderdelen 
van de instrumenten met elkaar te combineren (bijvoorbeeld zelfevaluatie en observatie door een 
collega) kan het lerende effect voor docenten worden vergroot. Specifieke mogelijkheden zijn: -          
docenten vullen de observatielijst voor zichzelf in om te kunnen reflecteren op een gegeven les; 

• docenten vullen de observatielijst bij verschillende lessen in, om een indruk te krijgen van 
veranderingen in het begeleiden tijdens de verschillende lessen; 

• een collega van de docent vult een observatielijst in (bijvoorbeeld naar aanleiding van een 
klassenobservatie). De resultaten worden besproken in intervisie; 

• docenten laten leerlingen een observatielijst invullen om voor zichzelf na te gaan hoe hij 
overkomt volgens de leerlingen;  

• docenten vullen zelf de observatielijst in, en laat een collega, en / of de leerlingen ook een 
observatielijst invullen. Gekeken wordt naar de verschillen in beantwoording. Deze verschillen 
zijn aanleiding voor reflectie, intervisie, of discussie met de leerlingen;  

• docenten richten zich op een aspect of onderdeel van de observatielijst, omdat ze zich hier 
verder in willen bekwamen. De rest van de lijst vullen ze niet in.    

Bij de afname van de instrumenten wordt gebruik gemaakt van zelfevaluatie. Zelfevaluatie is om 
verschillende redenen nuttigiT[i]T: het ondersteunt docenten bij het bewust worden van, reflecteren op, 
en analyseren van de eigen praktijk; het past bij het beeld van de docent als professional en school 
als lerende organisatie; het geeft docenten een eigen ‘stem’ in het evalueren van de eigen praktijk, en 



                                                                                                                                                         
doet daarmee een beroep op de verantwoordelijkheid van docenten voor hun onderwijs; door 
bewustwording van eigen sterke en zwakke kanten en het nemen van maatregelen ter verbetering 
hiervan, bevordert het de professionele ontwikkeling; door collega’s te betrekken bij de evaluatie werkt 
het samenwerking in de hand.    

Zelfevaluatie heeft ook beperkingen die ertoe leiden dat zelfevaluatie niet geschikt is voor 
beoordelingen met meer of minder vergaande consequenties (zoals certificering of promotie). 
Beperkingen liggen met name op het vlak van de psychometrische kwaliteit van de evaluatie. Uit 
onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat zelfevaluatie dikwijls leidt tot een lage objectiviteit. Meestal is er 
bijvoorbeeld weinig overeenstemming tussen zelfevaluatie en evaluatie door leerlingen, collega’s of 
anderen. Verder blijkt dat de meeste docenten zichzelf overschatten. Tenslotte geldt de regel: hoe 
professioneler de docent, hoe beter hij of zij zichzelf kan inschatten.  

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op zelfevaluatie door de docent (eventueel met gebruik van 
video-opname), evaluatie door collega’s, en evaluatie door leerlingen.   

3.2              Evaluatie door de docent (instrument 1, variant docent, bijlage 1)    

De bedoeling van instrument 1 variant ‘docent’ (formulier 1.1 uit de bijlage) is dat de docent na de les 
voor zichzelf overdenkt aan welke leerfuncties hij aandacht heeft besteed in de les en in welke mate 
en op welke wijze hij hieraan sturing heeft gegeven. Hierbij gaat het om een gemiddelde indruk van de 
les.    

Opgemerkt moet worden dat het al dan niet uitvoeren van leerfuncties uiteindelijk gebeurt in de 
hoofden van de leerlingen. Het enige dat de docent kan doen is te stimuleren dat leerlingen 
leerfuncties uitvoeren. Dit kan hij doen door leerlingen expliciet te wijzen op het nut van leerfuncties en 
door het gebruik van leerfuncties aan te sturen (bijvoorbeeld door te vertellen of voor te doen hoe 
leerlingen leerfuncties kunnen gebruiken). Wanneer de docent het idee heeft dat leerlingen zelf de 
leerfuncties gaan gebruiken kan hij leerlingen minder ‘sturing’ geven.  

Van tevoren is het van belang dat de docent een procedure vast stelt voor zelfevaluatie. Een 
procedure kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:    

Voor de les    

1.   De docent kiest een klas en les waarop hij de evaluatie wilt uitvoeren. Hij neemt om te beginnen 
een klas die hem goed ligt. Hij kiest een les uit waarin aandacht wordt besteed aan zelfstandig 
leren, en die organisatorisch gezien redelijk overzichtelijk verloopt (hij kiest bijvoorbeeld geen les 
waarin leerlingen een toets maken of verspreid over verschillende ruimtes in de school werken, of 
een les waarbij hij van tevoren weet dat zich speciale voorvallen voordoen zoals een viering).   

Na de les    

2.  De docent overdenkt zijn les van begin tot einde. Is daarin het verhelderen van leerdoelen en 
leerstof door leerlingen naar voren gekomen? Heeft hij aandacht besteed aan het activeren van 
voorkennis bij leerlingen? Zijn leeractiviteiten en werkvormen die leerlingen moesten uitvoeren 
bepaald? Deze ja / nee vragen stelt hij ook voor de andere leerfuncties op formulier 1.1. Als hij een 
of meerdere vragen met ‘nee’ moet beantwoorden kruist hij bij de desbetreffende leerfunctie het 
hokje ‘niet van toepassing’ aan.   

Als de docent een reden heeft om in de les aan bepaalde leerfuncties geen aandacht te besteden 

maakt hij hiervan een aantekening (voorbeelden: de leerfunctie is in een voorgaande les aan de 

orde geweest, deze les is vooral gericht op het uitvoeren van het geleerde; aan de leerfunctie 

wordt in een volgende les van de lessen reeks aandacht besteed; de leerfunctie wordt geheel door 



                                                                                                                                                         
de opdracht of methode gestuurd; de leerfunctie moeten leerlingen thuis bij het huiswerk maken 

uitvoeren).   

3.   De docent overdenkt opnieuw zijn les van begin tot einde en gaat van alle leerfuncties waarvan het 
hokje ‘niet van toepassing’ nog wit is na in welke mate sprake is geweest van docentsturing, 
gedeelde sturing, of leerlingsturing. Hij kiest de mate van sturing die het meeste is voorgekomen. 
Als ‘regel’ hanteert hij: 

• Heb ik bij een bepaalde leerfunctie vooral: informatie gegeven, voorgezegd, uitgelegd, 
verteld, voorgedaan, laten zien hoe het moet, antwoorden en oplossingen weggegeven, 
een dichtgetimmerde opdracht gegeven, een stappenplan uiteengezet, leerlingen laten 
werken aan korte gesloten opdrachten?  Kies dan voor docent sturing.  
• Heb ik bij een bepaalde leerfunctie vooral: opstapjes, tips of hints gegeven, 
tegenvragen gesteld, aanwijzingen gegeven of leerlingen aan groepsopdrachten laten 
werken? Kies dan voor gedeelde sturing. 
• Heb ik bij een bepaalde leerfunctie vooral het leerproces van leerlingen van een 
afstand in de gaten gehouden, erop toegezien dat leerlingen bepaalde leerfuncties 
gebruikten, ben ik ervan uit gegaan dat leerlingen bepaalde leerfuncties zelf kunnen 
vervullen, heb ik leerlingen aan open complexe opdrachten laten werken, en niet of 
nauwelijks aanwijzingen aan leerlingen gegeven? Kies dan voor leerlingsturing.    

Nadat de docent de mate van sturing heeft bepaald maakt hij een aantekening waaruit blijkt dat hij 
een bepaalde mate van sturing heeft gegeven. Het is mogelijk dat de docent twijfelt tussen 
meerdere vormen van sturing. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat hij aan de ene helft van de klas 
meer sturing heeft moeten geven dan aan de andere helft, of dat hij op bepaalde momenten in de 
les veel sturing heeft gegeven en op andere momenten weinig sturing. Wanneer de docent sterk 
twijfelt of het gevoel heeft dat het invullen van een categorie van sturing geen recht doet aan de les 
die hij heeft gegeven, omdat geen enkele categorie overheerst,  kan hij meerdere vormen van 
sturing aankruisen. Het is dan wel van belang te motiveren waarom hij meerdere vormen van 
sturing heeft aangekruist.    
Zelfevaluatie met behulp van een evaluatieformulier kan worden uitgebreid met video-opname van 
een les. Dit is een van de sterkste, maar ook meest confronterende middelen bij zelfevaluatie. Bij 
het terugkijken van de opname krijgt de docent letterlijk een spiegel voorgehouden; hij of zij ziet 
hoe anderen hem of haar zien. Onderstaand volgen enkele tips voor het gebruik van video-
opnameiT[ii]T: 

1. Voor de opname is het belangrijk dat docenten volledig op de hoogte zijn van de doelen van 
de opname en de handelingen waarop wordt gefocust.  

2. Voor de opname is het belangrijk vast te leggen wat met de video-opname gaat gebeuren. Het 
gaat bijvoorbeeld om vragen als: in wiens bezit blijft de video? welke personen zullen de video 
bekijken? Over het algemeen valt aan te bevelen dat de video in het bezit blijft van de 
desbetreffende docent, en hij of zij beslist de video wel of niet aan anderen te tonen (tenzij dit 
van tevoren anders is afgesproken). 

3. De opname kan van invloed zijn op het gedrag van de docent en de leerlingen, omdat zij niet 
zijn gewend dat een camera de les opneemt. Wanneer docenten en leerlingen op een 
gegeven moment zijn gewend aan een videocamera achter in het lokaal zal dit hun gedrag 
minder beïnvloeden. Om docenten en leerlingen te laten wennen aan de video kunnen ‘nep’ 
opnames worden gemaakt voordat de definitieve band wordt opgenomen.  

4. Van belang is dat de les die wordt opgenomen gaat over doelen die met de zelfevaluatie 
worden nagestreefd. Wanneer de zelfevaluatie is gericht op zelfstandig leren, is het van 
belang dat een les wordt opgenomen die hierop betrekking heeft, en bijvoorbeeld niet een les 
waarin leerlingen een toets moeten maken. 

5. Aangezien de zelfevaluatie is gericht op het handelen van de docent is het belangrijk dat de 
camera voortdurend de docent volgt en niet afdwaalt naar individuele leerlingen, of de 
inrichting van het lokaal (tenzij men dit beoogt te evalueren). Het beste kan men gebruik 



                                                                                                                                                         
maken van een camera met een richtmicrofoon die achter in het lokaal staat opgesteld en een 
overzicht heeft over de hele ruimte. Waar de docent zich dan ook in de ruimte beweegt, dit is 
altijd voor het oog van de camera.  

6. Mogelijkerwijs doen zich tijdens een les bepaalde voorvallen voor waardoor de opgenomen 
band niet representatief is voor een ‘normale’ les van de docent (bijvoorbeeld: er is een groot 
conflict tijdens de les tussen leerlingen waardoor een belangrijk deel van de les ‘verloren’ 
gaat, een leerling wordt ziek, of door slecht weer of stakend openbaar vervoer zijn de meeste 
leerlingen (veel) te laat en verloopt de les rommelig). Besloten kan worden de opname tijdens 
een andere les over te doen.  

7. Een knelpunt bij het terugkijken van een video-opname, is dat de persoon die zichzelf terug 
ziet vaak vooral let op cosmetische aspecten van zichzelf (Zit m’n haar wel goed? Wat lach ik 
daar raar). Van belang is dat de docent zich concentreert op de evaluatiepunten. Eventueel 
kan de band van tevoren een keer worden bekeken om de docent aan zichzelf te laten 
wennen.  

8. Enige tijd (bijvoorbeeld een paar uur) tussen video-opname en het terugkijken ervan vergroot 
het vermogen van de docent om ‘objectief’ naar zichzelf te kijken.  

3.3   Evaluatie door een collega (instrument  1, variant collega,  bijlage 2)   

Evaluatie door anderen heeft onder meer de functie docenten inzicht te geven in hoe anderen hen 
zien. Het doel is docenten te confronteren met externe informatie over hun praktijk.  

Als een collega bij een docent een klassenconsultatie uitvoert met betrekking tot het gebruik van 
verschillende leerfuncties, mate van sturing en begeleidingsstrategieën, kan gebruik worden 
gemaakt van formulier 1.2 (zie bijlage 2). De bedoeling is dat de collega tijdens het observeren 
bijhoudt aan welke leerfuncties de docent aandacht besteedt in de les, in welke mate en op welke 
wijze (begeleidingsstrategie) hij hieraan sturing geeft. Hierbij gaat het om een gemiddelde indruk 
van de les. Het invullen van een formulier heeft betrekking op een aaneengesloten les.  

Over het algemeen kan een vergelijkbare procedure worden gevolgd als beschreven bij formulier 
1.1, met dat verschil dat tijdens de les van de collega aantekeningen kunnen worden gemaakt. 
Verder is het belangrijk dat de collega die de klassenconsultatie uitvoert de docent ondersteunt 
(bijvoorbeeld door na afloop opbouwende feedback te geven).    

Bij het invullen van het formulier kan worden gedacht aan het volgende.  

Voor de les    

Het is zinvol een procedure vast te stellen voor klassenconsultatie. Een mogelijke procedure isi T[iii]T:  

1. de docent bepaalt de doelen van zijn les;  
2. de docent bereidt zijn les voor;  
3. voor de observatie komen de docent en de collega bij elkaar om te verhelderen wat de doelen 

zijn van de les en waarop wordt gelet, en de wijze waarop feedback wordt gegeven; 
4. de docent onderwijst de les, de collega beoordeelt de docent op de wijze die voor de les is 

afgesproken;  
5. de collega beoordeelt de les;  
6. de docent beoordeelt zelf zijn les; 
7. verschillen tussen bevindingen van de docent en collega worden bekeken;  
8. gezocht wordt naar oorzaken voor de verschillen. Verder worden oplossingen gezocht voor 

knelpunten tijdens de les.  

De docent kiest een klas en les uit waarbij hij of zij een collega uitnodigt voor een 
klassenconsultatie. Voor de meeste mensen is het een grote stap om iemand in ‘hun keuken’ te 
laten kijken en zich kwetsbaar op te stellen. Met de uitnodiging geeft de docent de collega een stuk 
vertrouwen. Het is belangrijk dat de collega dit vertrouwen prijst en niet schendt.    

Voor de les houdt de collega een korte voorbespreking met de docent waarin hij hem vragen stelt 
over: 

• de doelen hij of zij met de les nastreeft; 



                                                                                                                                                         
• hoe de les in grote lijnen zal verlopen; 
• of hij of zij in schat dat leerlingen veel zelf kunnen doen, of dat hij of zij veel zal moeten 

helpen;   
• de opdrachten die worden gebruikt.  

Van de voorbespreking maakt de collega aantekeningen van zaken die van invloed zouden kunnen 
zijn op de consultatie. Wanneer de docent bijvoorbeeld aan geeft dat hij een vorige les heeft 
verteld wat het lesdoel is en daar deze les geen aandacht aan wil besteden, is dit voor de collega 
een signaal het hokje ‘niet van toepassing’ op formulier 1.2 aan te kruisen bij de leerfunctie 
‘Verhelderen van leerdoelen en leerstof’.    

Tijdens en na de les    

De collega concentreert zich tijdens de observatie op de docent. Hij laat zich zo min mogelijk 
afleiden door de leerlingen, en probeert toenaderingspogingen van leerlingen te negeren. Tijdens 
het observeren maakt hij voor zichzelf aantekeningen van wat hij letterlijk ziet en hoort. Het gaat er 
vooral om dat de collega zo zuiver mogelijk vast legt wat hij waarneemt, door zichzelf te dwingen 
geen eigen ideeën of gevoelens ten opzichte van de docent bij de waarneming te betrekken.    

Na de observatie overdenkt de collega de les. Hierbij maakt hij gebruik van zijn aantekeningen. 
Vervolgens vult hij elke categorie op het formulier in. Per categorie onderbouwt hij op basis van zijn 
aantekeningen zijn keuze. Bij de onderbouwing kan hij gebruik maken van de gegevens uit de 
voorbespreking. Op deze wijze geeft de collega de docent schriftelijke feedback.    

Eventueel voert de collega na de observatie een intervisiegesprek met de docent. Om te beginnen 
krijgt de geobserveerde docent de mogelijkheid om stoom af te blazen en aan te geven wat hij van 
de les vond. Vervolgens bespreekt de collega met hem het ingevulde formulier, dat hij onderbouwt 
met aantekeningen van wat hij heeft gezien en gehoord. De collega kan beginnen met het maken 
van complimenten (wat volgens hem goed ging), en vervolgens tips geven (over zaken die volgens 
hem beter kunnen). Verder kan de collega nagaan in hoeverre de docent het eens is met zijn 
evaluatie. Met name punten waarover de collega met de docent van mening verschilt zijn 
interessante leerpunten. Tenslotte gaat de collega samen met de docent na hoe in het vervolg het 
begeleiden van leerlingen kan worden verbeterd.  

Het uitvoeren van een klassenconsultatie is niet eenvoudig. Enkele veel voorkomende valkuilen 
zijni T[iv]T:  

1. De collega valt uit zijn rol van objectieve observator die het liefst onzichtbaar zou willen zijn, 
doordat hij zich mengt in het klassengebeuren. Hij gaat bijvoorbeeld in op pogingen van 
leerlingen om zijn aandacht te trekken, of probeert de docent met gezichtsuitdrukkingen te 
waarschuwen wanneer hij vanaf zijn observatieplaats dingen in de klas ziet gebeuren waarvan 
hij denkt dat de docent deze niet ziet (bijvoorbeeld leerlingen die zitten te klieren).  

2. De collega is na de consultatie zo gedreven in het geven van advies dat hij vergeet de 
relevantie van het advies te controleren; 

3. De collega heeft niet door dat de geobserveerde docent bepaalde problemen probeert te 
verbergen door: te doen alsof hij geen problemen heeft of alle problemen ontkent, zichzelf niet 
open stelt, of in de verdediging te schieten;  

4. De collega is te mild of prijst de geobserveerde docent te veel in een poging een goede relatie 
te handhaven of op te bouwen. Hiermee confronteert hij de docent niet met zijn 
geobserveerde werkelijkheid en onthoudt hij hem of haar een leermogelijkheid.  

3.4    Vragenlijst leerlingen (Instrument 1, variant leerlingen, bijlage 3)   

Met de vragenlijst voor leerlingen wordt getracht een indruk te krijgen van de mate waarin de docent 
volgens de leerlingen in een les leerfuncties heeft gestuurd.   

Een uitgangspunt is dat de mate waarin de docent het leerproces van leerlingen stuurt idealiter 
aansluit bij het zelfstandigheidsniveau van leerlingen. Bij het inventariseren van de resultaten van de 
leerling vragenlijst kan de docent een vergelijking maken tussen de mate waarin hij begeleidt en de 
mate waarin leerlingen het zelfstandig leren beheersen. Voorbeeld: wanneer de docent niet duidelijk 
heeft gemaakt wat de bedoeling was van de les (bijvoorbeeld verhelderen van leerdoelen en leerstof), 



                                                                                                                                                         
terwijl de meerderheid van de leerlingen wel wist wat de bedoeling was, valt de begeleiding van de 
docent op deze leerfunctie adequaat te noemen; hij of zij sluit immers aan bij het 
zelfstandigheidsniveau van leerlingen, en neemt leerlingen niet ten onrechte bij de hand.   

3.5 Inventariseren en combineren van de resultaten van de observatielijsten   

Docenten kunnen de (varianten van de) instrumenten onafhankelijk van elkaar gebruiken, maar 
ook met elkaar combineren.    

Onafhankelijk gebruik 
Er zijn verschillende mogelijkheden voor onafhankelijk gebruik van de varianten. 

• De evaluatielijsten voor docenten (formulieren 1.1 en 2.1) kunnen docenten voor zichzelf 
invullen. De resultaten kunnen ze bewaren. Wanneer ze een volgende keer weer de lijsten 
invullen kunnen ze vergelijken of er verandering is opgetreden. 

• De evaluatielijst voor collega’s (formulier 1.2) kan in een klassenconsultatie worden ingevuld 
en teruggekoppeld naar docenten. De docent krijgt dan een beeld van hoe de collega hem 
ziet. 

• De vragenlijsten voor leerlingen (vragenlijsten 1.3 en 2.3) kunnen docenten afnemen bij de 
hele klas. De docent houdt voor zichzelf een lege vragenlijst waarop hij de antwoorden van 
leerlingen turft. Stel dat twee leerlingen bij vragenlijst 1.3 bij vraag 1 antwoord A hebben 
aangekruist, dertien leerlingen kozen voor antwoord B en vijf leerlingen kozen antwoord C. Op 
zijn lege vragenlijst turft de docent bij vraag 1 tweemaal alternatief A, bij antwoord B zet hij 
dertien turven, en bij antwoord C vijf. De docent krijgt zo een indruk hoe de begeleiding bij de 
meeste leerlingen is overgekomen.  

• In tegenstelling tot vragenlijst 1.3 die betrekking heeft op een evaluatie van de leerling over de 
docent, gaat vragenlijst 2.3 over een evaluatie van de leerling over zichzelf. De docent kan 
hierdoor een indruk krijgen van wat er in de hoofden van leerlingen omgaat. Als bijvoorbeeld 
de meeste leerlingen aangeven dat ze niet wisten wat de bedoeling was van het uur kan dit 
voor de docent een signaal zijn hier voortaan duidelijker in te zijn. Ook kan de docent de lijst 
door een aantal leerlingen of individuele leerlingen laten invullen waarvan hij het moeilijk vindt 
een inschatting te maken.  

Naast elkaar leggen van resultaten 
Docenten kunnen meer uit hun zelfevaluatie halen wanneer ze de resultaten van verschillende 
varianten van een instrument met elkaar vergelijken. In figuur 3 volgt een overzicht van mogelijke 
vergelijkingen.  

Figuur 3: vergelijking van resultaten van verschillende varianten van de instrumenten   
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3 Õ        X     X  

   

4 Õ  X        X  X  

   

instrument 1: leerfuncties, sturing, en begeleidingsstrategieën  
instrument 2: inschatten van de zelfstandigheid van leerlingen    

Ad 1) Vergelijken van formulieren 1.1, 1.2, en 1.3. Kom ik volgens mijn collega en de leerlingen 
over zoals ik zelf denk dat ik overkom? 

Docenten kunnen meer van zichzelf leren wanneer ze hun zelfevaluatie vergelijken met de 
evaluatie van een collega. Het gaat daarbij vooral om punten waarover de docent van mening 
verschilt met zijn collega.  

Hiernaast kan de docent zijn zelfevaluatie en eventueel ook de evaluatie van een collega 
vergelijken met het beeld dat leerlingen van hem hebben. Hiertoe turft hij op een lege evaluatielijst 
de gegeven antwoorden van leerlingen. Bij het vergelijken van de antwoorden van leerlingen met 
zijn evaluatie of de evaluatie van een collega gaat hij er vanuit dat antwoordalternatieven A van 
leerlingen een indicatie geven voor ‘docentsturing’, antwoordalternatieven B van leerlingen een 
indicatie geven voor ‘gedeelde sturing’, en antwoordalternatieven C van leerlingen een indicatie 
geven voor ‘leerlingsturing’ of ‘laissez faire’.  

Stel dat drie leerlingen aangeven dat de docent bij vraag 1 van de leerlingvragenlijst (bepalen van 
de leeractiviteiten en werkvormen) vooral heeft voorgedaan of verteld hoe leerlingen de 
opdracht(en) handig kunnen aanpakken (alternatief A heeft drie turven), twintig leerlingen geven 
aan dat de docent een beetje heeft geholpen bij het aanpakken van de opdracht(en) (alternatief B 
heeft twintig turven) en één leerling geeft aan dat de docent niet heeft geholpen bij het aanpakken 
van de opdracht(en). (alternatief C heeft een turf). Stel dat de docent bij zijn zelfevaluatie heeft 
aangegeven dat hij gedeelde sturing heeft gegeven bij het bepalen van de leeractiviteiten en 
werkvormen. De conclusie van de docent kan dan zijn dat hij met zijn begeleiding bij leerlingen is 
overgekomen zoals hij denkt over te komen.    

Ad 2) formulieren 2.1 en 2.3 inschatten van het zelfstandigheidsniveau van leerlingen en 
zelfevaluatie van leerlingen. Klopt de inschatting die ik van leerlingen maak met het beeld dat 
leerlingen van zichzelf hebben? 

Het begeleiden van zelfstandig leren vergt van docenten dat ze voldoende praktijkkennis bezitten 
om het zelfstandigheidsniveau van leerlingen in te schatten, zodat ze hier met hun begeleiding op 
in kunnen spelen. Het inschatten van het zelfstandigheidsniveau van leerlingen is moeilijk. Om na 
te gaan of de inschatting die ze van leerlingen maken overeenkomt met de inschatting die 
leerlingen van zichzelf maken kunnen ze formulieren 2.1 en 2.3 met elkaar vergelijken.    

Ad 3) Hoe vinden leerlingen dat ik hen heb begeleid en past dat bij de mate waarin ze zichzelf 
zelfstandig achten? Naast elkaar leggen van formulieren 1.3 en 2.3. 

Bij de evaluatie van een les door leerlingen is het zinvol na te gaan in hoeverre leerlingen zichzelf 
zelfstandig vinden. Wanneer een leerling bijvoorbeeld aangeeft dat de docent niet heeft geholpen 
bij het aanpakken van de opdracht(en) (formulier 1.3. in de bijlagen, vraag 1, alternatief 3), maar de 
leerling wist hoe hij de opdracht moest aanpakken (formulier 2.3 in de bijlagen, vraag 4, alternatief 
3), dan heeft de docent hem waarschijnlijk op een juiste manier aangestuurd. De leerling blijkt 
immers geen of nauwelijks sturing van de docent nodig te hebben.  

Met name interessant zijn punten waarop leerlingen aangeven dat ze te weinig sturing hebben 
ontvangen. De leerling geeft bijvoorbeeld aan dat de docent niet duidelijk heeft gemaakt wat de 
bedoeling was van het uur en de leerling wist niet wat de bedoeling was van het uur.    

Ad 4) Sluit de manier waarop ik leerlingen begeleid aan bij het zelfstandigheidsniveau van 
leerlingen? Formulier 1.1 naast 2.1 en 2.3 leggen 

Het is belangrijk dat de wijze waarop leerlingen worden begeleid aansluit bij hun 
zelfstandigheidsniveau. Leerlingen moeten immers niet onnodig aan de hand worden gehouden of 
in het diepe worden gegooid. Docenten kunnen voor zichzelf nagaan of de inschatting van hun 



                                                                                                                                                         
begeleiding aansluit bij de inschatting van het zelfstandigheidsniveau van leerlingen. Ook kunnen 
ze het leggen naast de inschatting die leerlingen van zichzelf maken. Wanneer een docent van 
zichzelf inschat dat hij gedeelde sturing heeft gegeven bij het verhelderen van leerdoelen en de 
meeste leerlingen aangeven dat ze niet wisten wat de bedoeling van het uur was, kan de docent 
een volgende keer misschien beter meer sturing geven.    

Afspraken op schoolniveau   

Behalve dat voor zelfevaluatie en klassenconsultatie maatregelen moeten worden genomen door 
de betrokken docenten, zullen ook op schoolniveau afspraken moeten worden gemaakt, 
bijvoorbeeld over:  

• de periode waarin docenten een zelfevaluatie uitvoeren en klassenconsultaties worden 
uitgevoerd (bijvoorbeeld twee maal per jaar);  

• het beheer van de verzamelde gegevens (bijvoorbeeld docenten bewaren zelf hun gegevens);  
• inzage in de gegevens (bijvoorbeeld docenten bepalen wie inzage krijgt in hun gegevens);  
• gebruik van de gegevens (bijvoorbeeld eens in de twee jaar worden de verzamelde gegevens 

van alle docenten geïnventariseerd om een passende keuze te maken voor verdere 
professionalisering, of om aanpassingen te maken in het schoolbeleid).    

Dergelijke afspraken kunnen worden vastgelegd in een verklaring die wordt ondertekend door de 
betrokken partijen. Op school B is een dergelijke verklaring opgesteld (zie bijlage 7).  

 

4          Handleiding bij instrument 1: leerfuncties, sturing van het leerproces en 
begeleidingsstrategieën  

         (zie bijlage 1, 2 en 3)  

4.1 Inleiding  

Met instrument 1 worden leerfuncties, de sturing van leerfuncties en begeleidings-strategieën in kaart 
gebracht. Bijgehouden wordt welke leerfuncties aan de orde komen in een les, en of de docent, de 
leerling, of de docent en leerling samen de leerfuncties sturen. De mate van sturing is vaak te 
herkennen aan het gebruik van bepaalde werkvormen en gedragingen door de docent. Bepaalde 
werkvormen en gedragingen kunnen worden ingezet ten behoeve van bepaalde 
begeleidingsstrategieën. In het instrument worden vijf begeleidingsstrategieën onderscheiden die de 
ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden van leerlingen bevorderen.  

4.2 Inhoud en opbouw van het instrument  

4.2.1 Leerfuncties  

Bij leren worden leerfuncties of leeractiviteiten vervuld. Leerfuncties geven een antwoord op de vraag: 
wat moeten leerlingen doen of welke activiteiten moeten ze ondernemen om het leren uit te voeren? 
Het gaat om leerfuncties die in goed onderwijs aan de orde behoren te komen. Dit betekent niet dat in 
één les perse evenveel aandacht aan alle leerfuncties moet worden besteed, het gaat erom dat alle 
leerfuncties in het onderwijsprogramma als geheel aan bod komen en worden afgewisseld. In 
publikaties over zelfstandig leren staan overzichten van leerfuncties, waarbij de ene auteur een meer 
gedetailleerde indeling voorstaat dan de andere. Sommige auteurs maken het onderscheid: wat de 
leerling moet doen voordat hij met het eigenlijke leren begint (voor), wat de leerling moet doen tijdens 
het leren (tijdens), wat de leerling moet doen na het leren (na), en wat de leerling altijd zou moeten 
doen (altijd).  

Onderstaand volgt een overzicht van leerfuncties die in instrument 1 worden onderscheiden.    



                                                                                                                                                         
1 Oriënteren (voor) 
a verhelderen van leerdoelen en leerstof   
b activeren van voorkennis   

2   Strategie bepalen en plannen (voor)    
a bepalen van de leeractiviteiten en werkvormen   
b bepalen van het tempo en de planning   

3   Beheersen van gevoelens tijdens het leren (altijd)   
a motiveren, concentreren, inspannen   
b attribueren, zelfwaarderen    

4  Kennisverwervende vaardigheden (tijdens)    

5  Kennisverwerkende vaardigheden (tijdens)  

6  Kennistoepassende vaardigheden (tijdens)  

7  Kennisintegrerende vaardigheden (tijdens)    

8    8   Uitvoeren (tijdens)   
a voortgang van het leren bewaken   
b bijsturen van het leerproces    

9   Evaluatie, reflectie, terugkoppeling en beoordeling (na).   
   

4.2.2 Sturing van de leerfuncties    

Het uitvoeren van leerfuncties vindt plaats in hoofden van leerlingen. Om het gebruik van leerfuncties 
te stimuleren kan de docent met zijn begeleiding sturen. Leerfuncties kunnen in meer of mindere mate 
door de docent (of het door de docent gekozen leermiddel of de opdracht) worden gestuurd. Het gaat 
hier om de vraag: wie stuurt het gebruik van leerfuncties door leerlingen? Naarmate leerlingen 
zelfstandiger worden (dat wil zeggen uit zichzelf bepaalde leerfuncties gebruiken) kan de docent zijn 
sturing laten afnemen.    

In instrument 1 worden de volgende vormen van sturing onderscheideni[i]:  

1. Docent sturing: de docent stuurt de leerfuncties, vertelt of doet voor hoe leerlingen kunnen leren. 
De docent staat centraal in het overdragen en structureren van de lesinhoud, hij houdt leerfuncties 
zoveel mogelijk in de hand. Een andere mogelijkheid die ook onder docent sturing valt, is sturing 
door leermiddelen en opdrachten, zoals het gebruik van gesloten kookboekachtige opdrachten.  

2. Gedeelde sturing: de leerfuncties worden door de docent en de leerling samen vervuld, de docent 
begeleidt leerlingen bij het leren, en activeert het leren. Leerlingen krijgen een gedeelde 
verantwoordelijkheid voor het leren. Om gedeelde sturing te bevorderen kan gebruik worden 
gemaakt van groepsopdrachten. Hierbij kunnen leerlingen elkaar ondersteunen bij het leren.  

3.    Leerling sturing: de leerfuncties worden door de leerling vervuld. De docent ziet erop toe dat 
leerlingen aandacht besteden aan de leerfuncties. Leerlingen hebben zelf verantwoordelijkheid 
voor hun leerproces. De docent laat het leren (en dus het sturen van leerfuncties) over aan de 
leerlingen, maar voert geen laissez-faire didactiek. Bij leerling sturing passen open complexe 
opdrachten.  
   

4.2.3 Werkvormen, gedragingen en begeleidingsstrategieën    



                                                                                                                                                         
Een centraal element in de lespraktijk van docenten waarmee op een bepaalde manier sturing wordt 
gegeven aan leerfuncties zijn werkvormen. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen werkvormen 
met een sturend karakter, en werkvormen van minder sturende aard. Vanzelfsprekend is het de 
bedoeling dat naarmate leerlingen zelfstandiger worden, docenten minder sturende werkvormen 
inzetten. Een kanttekening is dat in de praktijk werkvormen regelmatig lastig zijn te onderscheiden. 
Redenen hiervoor zijn dat docenten vaak verschillende werkvormen met elkaar combineren, 
werkvormen in elkaar laten overlopen, of varianten op omschreven werkvormen hanteren. Voorbeeld: 
de werkvorm ‘forum’ kan in verschillende varianten worden gebruikt. Wanneer een forum in sterke 
mate wordt geleid door de docent is sprake van docent sturing, het is echter ook mogelijk een minder 
sturende variant te gebruiken door bijvoorbeeld leerlingen de rol van voorzitter en vragensteller te 
geven en als docent te begeleiden, het gaat nog verder wanneer leerlingen zelf een forum 
organiseren en uitvoeren.  

Om onduidelijkheid te voorkomen, is ervoor gekozen om in het instrument te werken met een 
algemener niveau, namelijk bepaalde gedragingen van docenten die een indicatie geven voor een 
bepaalde mate van sturing. Deze gedragingen kunnen terugkomen in verschillende werkvormen.  

Wanneer bepaalde werkvormen en gedragingen met een bepaald doel worden ingezet door de docent 
kunnen begeleidingsstrategieën worden gevormd. Bepaalde strategieën staan erom bekend dat ze de 
metacognitieve ontwikkeling van leerlingen bevorderen. De strategieën verschillen in de mate van 
sturing door de docent. Begeleidingsstrategieën die in het instrument zijn opgenomen zijni[ii]: 

1. Voordoen aan leerlingen en daarbij de belangrijkste denkstappen vertellen (modelleren); 
2. Ondersteunen; 
3. Leerlingen laten vertellen hoe ze een opdracht aanpakken (articuleren); 
4. Reflecteren;  
5. Samenwerking tussen leerlingen bevorderen.    

In figuur 4 volgt een overzicht van mogelijke werkvormen en gedragingen (zonder te pretenderen 
volledig te zijn). De werkvormen zijn grotendeels overgenomen van De Koning (1998)i[iii]. Verder 
wordt tussen haakjes aangegeven of een werkvorm vooral geschikt is om in het klaslokaal (k) of in de 
studieruimte (s) te gebruiken.    
Figuur 4: Werkvormen en gedragingen bij zelfstandig leren. Deels overgenomen van De Koning 
(1998, p. 130-131).  
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 - excursie (k);   
- studiereis;   
- collage (ks);   
- .knipselkrant (ks);  
- verslag (ks);   
-  tentoonstelling.  

-  discussie (ks);   
-  dialoog (ks);   
-  tweegesprek (ks);   
-  groepswerk (ks);   
-  posterpresen 
-  tatie (ks).  

-  praktijk   
-  opdrachten (ks);   
- .groepswerk (ks);   
-  rollenspel (k).  
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-.bibliotheek-bezoek (s);   
- internet (s);   
- interview (s);   
-  telefoongesprek (s);   
- enquête (s).  

-  werkstuk (ks);  
-  videopresentatie door 
leerling (k);   
-.model(re)constructie (k).  

-  stage;   
-  simulatie (k).  

- spreekbeu
- referaat (k
- symposiu
- scriptie (k
- intervisie 
- logboek (k
- project (s)
-     toneelspel (k)

   

*) Hiernaast is sprake van gedragingen die altijd belangrijk zijn bij het begeleiden van zelfstandig 
leren, zoals: het leerproces van leerlingen van een afstandje in de gaten houden, beschikbaar zijn 
voor leerlingen, een beeld vormen van de voorkennis van leerlingen, actief luisteren naar leerlingen, 
volgen van het denkproces van leerlingen, aanmoedigen en stimuleren dat leerlingen de verschillende 
leerfuncties hanteren, (positieve) feedback geven, erop toezien dat leerlingen bepaalde leerfuncties 
gebruiken door deze te betrekken in de opdracht of de beoordeling,  
Verklaring van tekens:   
k   : werkvormen die zich vooral lenen voor een klassikale setting   
ks : werkvormen die zich zowel lenen voor een klassikale setting als voor toepassing in een 
studieruimte   
s  : werkvormen die zich vooral lenen voor toepassing in een studieruimte   
Zoals eerder opgemerkt kunnen docenten in werkvormen wijzigingen of aanpassingen aanbrengen, 
zodat een bepaalde werkvorm ook in andere ruimtes of met een andere mate van sturing kan worden 
gebruikt. Bij het lezen van figuur 4 moet dit voor ogen worden gehouden.  

   

Bepaalde werkvormen lenen zich beter voor gebruik in het klaslokaal, en andere werkvormen lenen 
zich beter voor gebruik in een studieruimte. Wat in een klaslokaal wel kan, zoals leerlingen klassikaal 
frontaal aanspreken tijdens plenaire momenten is in een studieruimte vrijwel onmogelijk. Enerzijds is 
dat, met het oog op het bevorderen van zelfstandig leren van leerlingen, nou net de bedoeling. 
Anderzijds brengt een studieruimte beperkingen met zich mee. Bepaalde activiteiten die in een 
klaslokaal mogelijk zijn, zijn in een studieruimte nauwelijks bruikbaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor 



                                                                                                                                                         
typisch klassikale activiteiten zoals: video/film tonen, onderwijsleergesprek voeren met de hele klas, 
brainstormen met de klas, demonstratie voor de klas door de docent, forumdiscussie, debat, 
rollenspel, toneelspel, spreekbeurt of presentatie door leerlingen aan de klas.  

 4.3 Beschrijving van de categorieën    

In instrument 1 wordt per leerfunctie een onderscheid gemaakt tussen docent-, gedeelde, of 
leerlingsturing, en worden hiervan voorbeelden gegeven. Vanzelfsprekend komen in een bepaalde les 
niet alle leerfuncties aan bod. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat in een voorafgaande les aan leerlingen 
aandacht is besteed aan het doel en de aanpak van het leren, en dat leerlingen in de huidige les het 
leren gaan uitvoeren. Het geheel wordt toegelicht met voorbeelden van bepaalde gedragingen of 
werkvormen die docenten kunnen hanteren.  

Deel 1  

1 Oriënteren  

1a. Leerfunctie: Verhelderen van leerdoelen en leerstof  

Omschrijving van de leerfunctie. De docent besteedt aandacht aan wat leerlingen waarom moeten 
leren. De docent maakt duidelijk wat het doel is van de les, of laat leerlingen zelf doelen stellen. 
Idealiter wordt de doelstelling verdeeld in subdoelen en wordt aandacht besteed aan het type leren dat 
van leerlingen bij een opdracht wordt gevraagd (gaat het bijvoorbeeld om het leren van feiten, 
begrippen, regels of procedures?). Verder maakt de docent leerlingen duidelijk wat het nut is van het 
verhelderen van leerdoelen en leerstof.    

Voorbeelden. De docent ordent doelen van de les in bepaalde categorieën en geeft leerlingen inzicht 
in de relatie tussen doelen en eindtermen. Hij geeft aan waarom leerlingen de doelen moeten leren 
(wat het nut van de leerdoelen is). Verder kan hij de leerdoelen opsplitsen in behapbare subdoelen, of 
leerlingen zelf de leerdoelen laten opsplitsen. Verder besteedt hij aandacht aan het type leren dat van 
leerlingen bij een opdracht wordt verwacht (gaat het bijvoorbeeld om feiten, begrippen, regels of 
procedures?)i[iv].   

1.Docentsturing. De docent vertelt wat de bedoeling is van de les en welke leerdoelen met de stof 
worden nagestreefd. De docent reikt leerdoelen aan en expliciteert ze. Dit kan schriftelijk (in een 
uitgebreide studeerwijzer of bij de opdracht) of mondeling.  

De docent verwoordt bijvoorbeeld hardop: "Als ik net als jullie deze opdracht zou krijgen zou ik als 
volgt te werk gaan. De opdracht geeft aan dat ik een betoog moet schrijven. Dat is vast om te oefenen 
voor het proefwerk van volgende maand. Dat vind ik wel prettig, want ik voel me nog niet zo zeker in 
het schrijven van een betoog (nut). Wat moet ik doen? Moet ik informatie uit mijn hoofd leren? Nee. 
Moet ik een analyse maken? Nee. Moet ik kritisch verwerken? Ja".    

2.Gedeelde sturing. De docent geeft een algemene omschrijving van leerdoelen (bijvoorbeeld in een 
studeerwijzer) en laat leerlingen onder zijn begeleiding de leerdoelen individueel, in groepjes, of 
klassikaal verhelderen. De docent stelt leerlingen vragen als: Waarom zou je dit gaan doen? Wat moet 
je nu precies doen? Wat voor vragen zou ik kunnen stellen als ik jullie nu zou overhoren over deze 
tekst? Welk type kennis of vaardigheid wordt gevraagd? Hoe weet je dat? Een andere mogelijkheid is 
dat hij leerlingen inspraak geeft bij het bepalen van de leerdoelen. Hij geeft leerlingen bijvoorbeeld een 
aantal onderwerpen waaruit ze mogen kiezen of laat de keuze van het onderwerp geheel vrij.  

Docent K van economie zegt bijvoorbeeld: "Het gaat om het zoeken van redenen voor het instorten 
van een huizenmarkt. Om welk type kennis of vaardigheid gaat het hier?" Leerling 1: "Om het 
verwerven van kennis?" Docent: "Waarom denk je dat?" Leerling 1: "Weet niet". Docent: "Wie zou 
hem kunnen helpen?" Leerling 2: "Volgens mij gaat het om het verwerken van informatie, want..."  
Docent tegen andere leerlingen: "Wie denkt dit ook en wie denkt wat anders, en waarom?".    



                                                                                                                                                         
3.Leerlingsturing. De docent laat leerlingen zelf hun leerdoelen verhelderen. Hij geeft opdrachten 
waarin leerlingen eerst leerdoelen en leerstof moeten verhelderen alvorens ze tot uitvoering kunnen 
over gaan. Het ophalen van leerdoelen en leerstof laat hij over aan de leerlingen. Hij houdt in de gaten 
of leerlingen daadwerkelijk leerdoelen en leerstof ophalen, bijvoorbeeld door af en toe over de 
schouders van leerlingen mee te kijken, of nu en dan bij leerlingen te informeren hoe het gaat. De 
docent is beschikbaar voor leerlingen die vastlopen en meer sturing nodig hebben. De docent 
stimuleert het verhelderen van leerdoelen door leerlingen opdrachten te geven waarbij het leerdoel 
nog niet is geëxpliciteerd, zoals projecten, of opdrachten voor creatieve verwerking.  

Bijvoorbeeld: leerlingen krijgen de opdracht om een werkstuk te schrijven over een groothandel in hun 
omgeving. Ze mogen zelf weten over welk bedrijf ze het doen, mits ze minimaal twee interviews 
houden met een leidinggevende en uitvoerder van het bedrijf. Wanneer leerlingen in groepjes met 
deze opdracht aan de slag gaan loopt de docent rond en gaat na of leerlingen de bedoeling van de 
opdracht begrijpen.    

1b. Leerfunctie: Activeren van voorkennis   
Omschrijving van de leerfunctie. De docent stimuleert dat leerlingen nagaan wat ze al weten en 
kunnen. Hij geeft aandacht aan het feit dat leerlingen leren door eerder geleerde kennis en ervaringen 
te verbinden aan nieuwe kennis en ervaringen. De docent stimuleert dat leerlingen relaties leggen met 
ervaringen en eerder geleerde kennis en vaardigheden (al dan niet buitenschoolse kennis, of kennis 
opgedaan bij een ander vak).    

Voorbeelden. De docent kan dit op verschillende manieren doen, bijvoorbeeld door een 
klassengesprek te voeren over het betreffende onderwerp, een quiz of invuloefening met oriënterende 
vragen, leerlingen te laten brainstormen, een conceptmap laten maken, leerlingen in groepjes kennis 
en/of ervaringen laten uitwisselen over het onderwerp, leerlingen elkaar vragen laten stellen, 
oriënterende vragen  geven voorafgaand aan een opdracht, of leerlingen schema’s en overzichten van 
eerder geleerde stof te geven of te laten maken.  

1. Docentsturing. De docent geeft aan waarom het van belang is om voorkennis te activeren en vertelt 
wat leerlingen eerder over het onderwerp van de les hebben geleerd (hij geeft een terugblik of een 
kort overzicht van eerder geleerde kennis en vaardigheden). Wanneer leerlingen onvoldoende 
voorkennis hebben of hun voorkennis niet gebruiken kan de docent een stappenplan, of overzicht van 
wat in de les aan de orde komt aanbieden.  

Voorbeeld: ter voorbereiding op een videoles over de Vietnam oorlog vraagt docent P: “We gaan 
zometeen een video bekijken over de Vietnam oorlog. Wie van jullie kan wat vertellen over die oorlog? 
Tussen wie werd de oorlog uitgevoerd? Om welke redenen? Wat was de rol van Amerika in de 
oorlog?”. Opmerkingen die gaan over de bewoners van Vietnam, aanleidingen voor de oorlog, en de 
rol van Amerika zet hij in drie kolommen uiteen op het bord.    

2.Gedeelde sturing. De docent vraagt wat leerlingen van het onderwerp van de les weten en/of wat ze 
hier al eerder over hebben geleerd. De docent kan leerlingen in groepjes aan elkaar oriënterende 
vragen laten stellen. Bijvoorbeeld: in een les over de Vietnam oorlog geeft docent P leerlingen de 
volgende opdracht: “Schrijf voor je zelf op wat je weet van de Vietnam oorlog. Bedenk hierna in 
tweetallen welke argumenten voor en tegen de betrokkenheid van Amerika bij de oorlog zijn te 
bedenken. Noteer dit in twee kolommen”.    

3.Leerlingsturing. De docent geeft leerlingen tijd om voorkennis op te halen, eventueel werken 
leerlingen aan de hand van een globale checklist voor het ophalen van voorkennis. Hij gaat ervan uit 
dat leerlingen zelf hun voorkennis ophalen, loopt rond om het proces in de gaten te houden, en is 
beschikbaar voor leerlingen die meer sturing behoeven.  

De docent geeft leerlingen opdrachten waarbij het belangrijk is dat ze voorkennis ophalen, zoals het 
afnemen van een interview bij mensen die de Vietnam oorlog hebben meegemaakt, het maken van 
een verslag over de Vietnam oorlog, het houden van een discussie over dit onderwerp.    
 



                                                                                                                                                         
2. Strategie bepalen en plannen    

2a. Leerfunctie: Bepalen van de leeractiviteiten en de werkvormen  
Omschrijving van de leerfunctie. De docent besteedt aandacht aan het kiezen van een aanpak voor 
een leertaak en benadrukt het nut hiervan. Hierbij besteedt hij aandacht aan leerdoelen, de 
persoonlijke voorkeur van leerlingen en randvoorwaarden waaronder ze  werken.  

Voorbeelden. Het gaat om gedragingen als: het vragen naar en voordoen van oplossingsstrategieën 
(bijvoorbeeld vragen als: "Hoe kom je aan dat antwoord?"), het voeren van een discussie over 
verschillende oplossingsstrategieën (inclusief het vergelijken van oplossingsmanieren), aandacht voor 
het handig aanpakken van de stof, aandacht voor het gebruik van strategieën en stappenplannen, en 
aandacht voor de voorkeur van leerlingen voor bepaalde strategieën. De docent vraagt bijvoorbeeld 
hoe leerlingen een bepaalde taak het liefste zouden aanpakken, laat leerlingen verschillende 
strategieën met elkaar vergelijken en de voor- en nadelen van het gebruik van verschillende 
strategieën bij een bepaalde taak op een rij zetteni[v]. Verder wordt aandacht besteed aan 
mogelijkheden die leerlingen hebben bij het vastlopen van een taak.    

1.Docentsturing. De docent doet oplossingsstrategieën voor en/of verwoordt oplossingsstrategieën 
hardop voor leerlingen, vertelt hoe ze een probleem op een handige manier kunnen aanpakken en 
oplossen, geeft een bepaalde volgorde van activiteiten aan (bijvoorbeeld zoek eerst informatie in je 
boek, zoek vervolgens in de atlas of op internet, kom je er dan nog niet uit vraag dan een 
medeleerling, vind je het antwoord ook daar niet, dan mag je bij mij komen).  

Voorbeeld: Een docent praat met een leerling over een toets die ze over een paar dagen moet maken. 
De leerling vertelt dat ze weet dat ze er niet goed voor staat en daarom ‘heel hard’ zal gaan leren. De 
docent reageert hierop met de opmerking dat hij weet dat de leerling heel goed dingen uit het hoofd 
kan leren, maar het voor haar moeilijker is om dingen toe te passen. De leerling herkent onmiddellijk 
het probleem: “Ja, dat is zo, bij het vorige proefwerk kende ik alles uit mijn hoofd, maar kon ik het niet 
toepassen. Toepassen dat vind ik moeilijk". De docent wijst de leerling erop dat het er bij de 
schriftelijke overhoring om zal gaan of ze het geleerde kan toepassen. De docent adviseert de leerling 
niet alleen te leren, maar ter voorbereiding op de overhoring te oefenen in het toepassen aan de hand 
van oefenopgaven in het boek. Ze geeft de leerling een paar oefeningen om te maken.    

2.Gedeelde sturing. De docent leidt een discussie over verschillende oplossings-strategieën, en/of 
persoonlijke voorkeuren hiervoor. Welke manier van oplossen is volgens de leerlingen het handigst en 
waarom? Hij vraagt bijvoorbeeld: hoe zou ij dit probleem aanpakken? Waarom? Welke manier lijkt 
jullie nu het beste? Waarom? Ook kan de docent leerlingen in groepjes laten nadenken over een 
handige aanpak. Vervolgens wisselen de groepjes aan elkaar uit wat een handige aanpak is voor de 
opdracht. De docent begeleidt leerlingen bij het kiezen van een strategie door het geven van 
aanwijzingen, tips of hints.  

Leerling M die bij het schrijven van een brief bij Duits niet komt uit een voorzetsel bij een woord stelt 
een vraag aan de docent. De docent geeft de suggestie: heb je al gekeken of het gaat om een 
voorzetsel dat bij de derde of vierde naamval hoort? Leerlinge: O ja, dat is het natuurlijk. En de leerling 
gaat verder.  

3.Leerlingsturing. De docent geeft leerlingen tijd en ruimte om een geschikte aanpak te kiezen. De 
docent gaat ervan uit dat leerlingen zelf leeractiviteiten en werkvormen bepalen, en herinnert 
leerlingen er hooguit aan dat het van belang is een geschikte strategie te kiezen. Dit doet hij 
bijvoorbeeld door in de opdracht aandacht te besteden aan het bepalen van leeractiviteiten en 
werkvormen. De docent ziet erop toe dat leerlingen een strategie kiezen door af en toe over de 
schouders van leerlingen mee te kijken of een vraag te stellen. Hij is beschikbaar voor  leerlingen die 
meer sturing behoeven.  

Bij een ontwerp opdracht laat de docent leerlingen bijvoorbeeld hun aanpak in het verslag 
uiteenzetten, met een verantwoording waarom ze voor die aanpak kiezen. Bij een kantoorsimulatie 



                                                                                                                                                         
houden leerlingen een logboek bij waarin ze hun keuze voor een bepaalde aanpak motiveren.   
 

 2b Leerfunctie: Bepalen van het tempo en de planning    

Omschrijving van de leerfunctie. De docent geeft aan wat de voordelen zijn wanneer je je werk goed 
plant, zoals extra mogelijkheden voor het krijgen van feedback wanneer je twee weken voor de 
inleverdatum van een werkstuk een conceptversie inlevert. De docent geeft leerlingen een werkplan 
en tijdsplan of laat leerlingen zelf een werkplan en tijdsplan maken. In het werkplan wordt bijvoorbeeld 
aandacht besteed aan: leerdoelen, leerinhoud, leeractiviteiten, opdrachten. In het tijdsplan wordt 
aandacht besteed aan de benodigde tijd voor bepaalde activiteiten en de verdeling van de studielast. 
De docent kan het zelf plannen van leerlingen stimuleren door hen zoveel mogelijk vrijheid te geven 
ten aanzien van het kiezen van leeractiviteiten.    

Voorbeelden. De docent stelt vragen als: Wat ga of moet je aanpakken? Welke aanpak volgorde is 
handig? Welk tijdspad ga of moet je volgen? Waar ga of moet je de opdracht uitvoeren? Wie 
controleert het uitvoeren van de opdracht?   

1.Docentsturing. De docent geeft leerlingen een gedetailleerde planning bij de te maken opdracht, 
bijvoorbeeld in een studeerwijzer. De planning bestaat uit uit te voeren stappen en een nauwkeurige 
tijdsplanning. Een andere mogelijkheid is dat de docent voordoet aan welke aspecten hij denkt als hij 
een planning maakt. De uiteindelijke planning schrijft hij op het bord.  

Voorbeeld: “Dit project moet voor de kerstvakantie af. Het is nu half oktober, dus hebben jullie bijna 
twee maanden om eraan te werken. Uit ervaring weet ik dat het begin van een project het moeilijkst is, 
namelijk het kiezen van een onderwerp waarover je je project doet. Waak er voor niet meer tijd te 
besteden dan nodig is. Ik stel voor dat jullie hooguit een week bezig zijn met het denken over het 
onderwerp, en twee weken met het nadenken over de vraagstelling en de planning. Maak een 
werkplan, zoals jullie vorige week ook hebben gemaakt, waarin je de grote lijn van het werkstuk uiteen 
zet en globaal aan geeft hoe je welk onderdeel uitwerkt en hoeveel tijd dat ongeveer zal gaan kosten. 
Dus: het huiswerk voor volgende week is dat je een onderwerp hebt gekozen, en over twee weken 
lever je bij mij de vraagstelling en planning in voor een go/no-go beslissing”.    

2.Gedeelde sturing. De docent laat leerlingen onder begeleiding een werk- en/of tijdsplanning maken. 
De docent laat leerlingen bijvoorbeeld zelf bedenken welke stappen ze uit moeten voeren en in welk 
leertempo ze dit willen doen. Hierbij ondersteunt hij leerlingen door het geven van tips of 
aanwijzingen, en grijpt in zodra hij merkt dat leerlingen ergens veel te veel of veel te weinig tijd in 
investeren. Eventueel maken leerlingen gebruik van een gedetailleerde checklist. De docent geeft 
leerlingen richtlijnen en momenten waarop hij tussentijds begeleiding geeft of go/no-go beslissingen 
neemt.  

Voorbeeld: "Het project moet voor de kerst af. Over twee weken zou ik van jullie het plan willen 
ontvangen voor een go/no-go beslissing, over vier weken wil ik een beschrijving van de analyse van 
de verzamelde data voor een go/no-go beslissing, over zes weken leveren jullie je concept in, hierop 
krijg je commentaar dat je kunt verwerken in je eindwerkstuk".    

3.Leerlingsturing. De docent biedt leerlingen ruimte (tijd) om een planning te maken. Hij geeft hierbij 
hooguit een indicatie van een einddatum (bijvoorbeeld: voor de kerstvakantie af). De docent houdt het 
proces van plannen in de gaten door af en toe in het werk van een leerling te kijken of nu en dan een 
vraag te stellen. Hij is beschikbaar voor leerlingen die meer sturing behoeven. De docent gaat ervan 
uit dat leerlingen hun werk zelf plannen.  

Bij een praktijkopdracht voor het maken van een ontwerp, of voor te verrichten logistieke 
werkzaamheden in een simulatiebedrijf laat de docent leerlingen bijvoorbeeld een werkplan en 
tijdsplan opstellen. Eventueel maken leerlingen gebruik van een globale checklist voor het opstellen 
van een werkplan.    



                                                                                                                                                         

Bijvoorbeeld: Docent: "Waarom ben je niet aan het werk?" Leerling: "Ik heb geen zin". Docent: "Hoe 
denk je dat het komt dat je geen zin hebt? In welke situaties heb je wel zin en wanneer heb je geen 
zin? Welke maatregelen zou je voor jezelf kunnen nemen om een situatie te creëren waarin je wel zin 
hebt?". Een andere mogelijkheid is dat hij leerlingen begeleidt bij het schrijven in een logboek waarin 
ze bijhouden hoe ze zich inzetten voor hun leertaak.    

3 Beheersen van gevoelens tijdens het leren    

3a. Leerfunctie: Motiveren, concentreren, inspannen    

Omschrijving van de leerfunctie. De docent besteedt aandacht aan het motiveren van leerlingen, en 
bevordert dat leerlingen interesse krijgen in de leerstof. Hij spoort leerlingen aan tot goede prestaties, 
maakt ze enthousiast voor zijn vak, geeft uitdagende opdrachten, peilt regelmatig of leerlingen geen 
uitvluchten bedenken, en of leerlingen in voldoende tempo leren. Hij geeft bijvoorbeeld niet veel te 
moeilijke of te makkelijke opgaven, neemt maatregelen als het aansluiten bij de belevingswereld van 
leerlingen en het komen met actuele voorbeelden, leerlingen inspraak geven in de les (bijvoorbeeld 
zelf een onderwerp laten kiezen), en laat leerlingen samenwerken. De docent staat stil bij het nut van 
leertaken, en geeft leerlingen suggesties om zichzelf te motiveren. Hierbij kan hij aandacht besteden 
aan manieren waarop leerlingen zichzelf kunnen belonen, hoe ze hun leren leuker kunnen maken, 
hoe ze kunnen zorgen voor een stimulerende leeromgeving, en hoe ze hun uithoudingsvermogen 
kunnen vergroten.    

Voorbeelden. Een lijst met vragen die leerlingen voor zichzelf zouden kunnen doorlopen om na te 
denken over hun eigen motivatie, of die de docent leerlingen zou kunnen stellen is: “Waar zoek je hulp 
als je vastloopt? Waarom heb je dat niet gedaan? Kan je dat alsnog doen? Hoe kan dit resultaat 
verklaard worden? Hoe lang ben je al met de taak bezig? Hoeveel tijd had je in gepland? Heb je je 
voldoende ingezet? Wat heb je gedaan om ervoor te zorgen dat je bij de les blijft, je aandacht niet 
verslapt, je huiswerk hebt afgemaakt? Hoe heb je deze taak leuk voor jezelf gemaakt? Hoe heb je je 
opgepept om het leerdoel te bereiken?i[vi]".    

1.Docent sturing. De docent neemt opvallend veel maatregelen om het leren voor leerlingen leuker te 
maken, zoals het aansluiten bij de leefwereld van leerlingen, en het concretiseren van de lesstof. De 
docent zorgt voor een prettige werkomgeving, zoals een gezellig klaslokaal, voldoende rust, 
voldoende planten. De docent beloont leerlingen wanneer ze goed hebben gewerkt, zoals sociaal-
emotioneel belonen door het geven van complimentjes, glimlachen of knikken, of materieel belonen 
door stickers, krullen en dergelijke, of door te werken met een bonussysteem waarmee leerlingen 
bepaalde privileges bij elkaar kunnen sparen, zoals extra tijd om voor privé-gebruik op internet te 
werken.  

Bijvoorbeeld: Bij docent T moeten leerlingen in een werkplaats een transistor radio in elkaar zetten. De 
docent heeft de opdracht in stappen uiteen gezet. Na elke stap tonen de leerlingen het werk aan de 
docent die bij goed werk een stempel geeft op een strippenkaart. Een dergelijke werkwijze hanteert hij 
ook voor andere opdrachten. Met vijf volle strippenkaarten krijgen de leerlingen twee uren om voor 
privé-doeleinden in de werkplaats te werken. Leerlingen krijgen dan de mogelijkheid om met 
professionele gereedschappen en middelen bijvoorbeeld aan hun brommer te sleutelen, of bepaalde 
elektrische apparatuur te repareren.     

2.Gedeelde sturing. De docent neemt maatregelen om leerlingen te motiveren, maar laat een deel van 
het motiveren aan henzelf over. Hij geeft leerlingen bijvoorbeeld richtlijnen om zichzelf te motiveren, 
zoals een checklist, of laat leerlingen eerst alleen of met medeleerlingen oplossingen zoeken om 
zichzelf te motiveren voordat hij ingrijpt. De docent houdt in de gaten hoe het is gesteld met de 
motivatie van leerlingen en geeft hen op basis hiervan feedback, bijvoorbeeld door een doorvraag 
techniek te gebruiken.  

3. Leerling sturing. De docent geeft leerlingen een uitdagende en motiverende opdracht. Hij gaat 
ervan uit dat leerlingen zichzelf motiveren en neemt hiertoe geen bijzondere maatregelen. Wanneer 
leerlingen aan het werk zijn loopt hij rond en houdt in de gaten of leerlingen geconcentreerd bezig zijn. 



                                                                                                                                                         
Af en toe vraagt hij aan leerlingen hoe het gaat. Wanneer leerlingen geen zin (meer) hebben of zich 
niet kunnen concentreren doet hij een stapje terug door samen met leerlingen oplossingen te 
bedenken. Mogelijk houden leerlingen voor zichzelf een logboek bij waarin ze de aspecten motivatie 
en concentratie meenemen.  

Voorbeeld: Docent K laat leerlingen een logboek bijhouden waarin een kolom is opgenomen met de 
aspecten ‘motivatie’, en ‘concentratie’.    

3b. Leerfunctie: Attribueren, zelfwaarderen    

Omschrijving van de leerfunctie. De docent besteedt aandacht aan attributie en zelfwaardering van 
leerlingen door na te gaan of leerlingen zich voldoende inzetten en of ze tevreden zijn over het werk 
dat ze leveren. Bij het leren schrijven leerlingen de voortgang of het leerresultaat toe aan bepaalde 
interne of externe factoreni[vii]. Voorbeelden van interne factoren zijn: inspanning die ze hebben 
geleverd, hun intelligentie of inzicht dat ze hebben ingezet. Voorbeelden van externe factoren zijn: de 
uitleg van de docent, moeilijkheid van de opdracht, geluk. Leerlingen met een gezond attributieproces 
schrijven falen en successen vaak toe aan interne factoren. De leerling zegt bijvoorbeeld: “Ik heb de 
acht die ik heb gehaald verdiend, ik heb er immers hard voor gewerkt, daar ben ik goed in”. Bij een 
onvoldoende geeft hij niet bij voorbaat een ander of de omgeving de schuld, maar realiseert zich 
bijvoorbeeld dat hij bepaalde zaken niet goed heeft begrepen.  

De docent herkent signalen als: behoefte om altijd alles goed te doen, zichzelf voortdurend vergelijken 
met anderen, faalangst, woede-uitbarstingen wanneer het niet gaat zoals een leerling wil, inspanning 
vermijden en uitstel gedrag. De docent benadert leerlingen die een dergelijk gedrag vertonen met 
passende strategieën, zoals het relativeren van te hoge eisen met de uitspraak "Het gaat niet altijd 
zoals het moet, soms moet het zoals het gaat" of "Goed is goed genoeg". Bij leerlingen die inspanning 
vermijden kan de docent proberen het uithoudingsvermogen te trainen, door de tijd waaraan 
leerlingen zelfstandig aan het werk zijn op te bouwen, en zelfspraak aan te leren om op te peppen.    

Voorbeeld. T is een leerling die goede cijfers zou kunnen halen als hij maar zou willen. Hij wordt snel 
afgeleid, vindt andere zaken dan school belangrijker. Hij heeft allerlei trucjes om onder het leren uit te 
kunnen komen: afkijken, smoesjes, onopvallend gedrag, zichzelf ‘dom’ voordoen, zodat de docent 
hem ontziet of extra hulp geeft. Om T zelfstandiger te maken is het van belang hem niet teveel op weg 
te helpen, maar regelmatig te vragen: hoever ben je, wat heb je al gedaan, wat zijn de volgende 
stappen die je kunt zetten; kortom het initiatief voortdurend terugspelen naar de leerlingi[viii].    

1. Docentsturing. De docent grijpt in wanneer leerlingen hun leerproces niet correct attribueren of 
onvoldoende zelfwaardering hebben. Hij neemt maatregelen om dit te corrigeren, zoals toespreken.  

Voorbeeld: Het valt docent K van maatschappijleer op dat W zijn huiswerk niet doet, opdrachten te 
laat inlevert, afspraken uitstelt of er onderuit probeert te komen. Vorige week heeft hij hierover een 
gesprek gevoerd met W. K heeft in het gesprek benadrukt dat het bereiken van leerdoelen inspanning 
kost. W herkende het probleem. In het gesprek heeft K de leertaken van W in kleinere stappen 
opgedeeld, zodat ze beter zijn te overzien, en niet te lang duren. K spreekt met W af dat hij elke 
afgeronde deelleertaak aan hem komt laten zien. Wanneer W op een afgesproken moment het 
resultaat van zijn eerste deeltaak toont geeft K complimenten en moedigt W aan vol te houden. Hij zit 
nu op de goede weg.   

2. Gedeelde sturing. De docent stimuleert dat leerlingen attributies maken gebaseerd op een 
realistische diagnose, hun eigen competenties en zelf-efficiëntie hoog in schatten, en 
succeservaringen opdoen, zodat ze vertrouwen krijgen in zichzelf. De docent begeleidt leerlingen bij 
attribueren en zelfwaarderen door leerlingen aanwijzingen, tips of suggesties te geven.  

Docent P geeft onzekere leerling K extra aanmoedigingen en schouderklopjes. Overdreven negatief of 
positief ingestelde leerlingen (ramp denken, en overschatten) benadert docent P met het opbouwen 
van een ja-reeksi[ix].  



                                                                                                                                                         
Voor de negatief ingestelde leerling(“ik kan het niet”) deelt de docent de opdracht in in tussenstappen. 
Van elke tussenstap vraagt hij aan de leerling of hij het zou kunnen. De docent begint met stappen 
waarvan hij zeker is dat de docent die kan. Voorbeeld: kun je in vijf minuten tien Engelse woorden uit 
je hoofd leren? Ja. Kun je ook vijftien woorden leren? Ja. Zou twintig woorden ook lukken? Nee. Oké, 
leer dan eerst maar 15 woorden. Bij een leerling die zichzelf overschat begint de docent andersom, bij 
een taak waarvan hij zeker is dat de leerling dat niet kan. Bv. Zou je 50 woorden kunnen leren in vijf 
minuten? Ja. Oké laat maar zien.    

3. Leerlingsturing. De docent gaat er van uit dat leerlingen zelf hun zelfwaardering op peil houden en 
correct attribueren. De docent loopt rond en vraagt af en toe aan leerlingen hoe het gaat. Hij 
observeert gezichtsuitdrukkingen en houdingen van leerlingen. Hij is beschikbaar voor leerlingen die 
meer sturing behoeven, hij beloont echter niet leerlingen met vermijdingsgedrag door hen extra te 
helpen, maar speelt de hulpvragen terug.   

Voorbeeld: Leerlingen moeten in groepjes opdrachten maken. Elke leerling houdt een logboek bij. 
Hierbij moeten leerlingen aandacht besteden aan redenen binnen en buiten hun macht waardoor de 
opdracht lukte of mislukte.    

4. Leerfunctie: Kennisverwervende vaardigheden    

Omschrijving van de leerfunctie. Bij kennisverwervende vaardigheden gaat het om reproduktief leren, 
oftewel het uit het hoofd leren van bepaalde feiten, begrippen, namen, definities, of stappenplannen 
om een probleem aan te pakken.   

Voorbeelden. Zie voor een overzicht van mogelijke werkvormen figuur 4. De docent kan het leren van 
feitenkennis begeleiden door leerstof te herhalen, leerlingen te overhoren of strategieën toe te passen 
om dingen te onthouden of op te lossen. De docent wijst leerlingen bijvoorbeeld op het nut van 
geheugensteuntjes als 't kofschip en ’t fokschaap. De docent bedenkt liedjes voor voorzetsels met 
bepaalde naamvallen of vervoegingen.    

1.Docentsturing. De docent overhoort of herhaalt de leerstof regelmatig, leert leerlingen het nut van 
trucjes om de leerstof te onthouden, en gebruikt verschillende strategieën om leerlingen informatie te 
laten leren.  

Een docent administratie maakt bijvoorbeeld een rijmpje met verschillende organisatievormen die 
leerlingen moeten leren. Bij Engels hangen in het klaslokaal kaartjes aan verschillende voorwerpen 
met daarop de Engelse benaming. Een docent geeft leerlingen ezelsbruggetjes voor het onthouden 
van verschillende formules.    

2.Gedeelde sturing. De docent laat leerlingen elkaar of zichzelf overhoren. Hij laat leerlingen 
bijvoorbeeld quiz-vragen bedenken, of neemt toetsen af om feitenkennis te overhoren. Hierbij gaat de 
docent er vanuit dat leerlingen zelf hun leerstof kunnen onthouden. Hij stimuleert dit door extra 
aandacht te besteden aan het overhoren van kennis.  

Voorbeeld: Docent S overhoort woordjes door in het Nederlands of Engels een woord te geven, hier 
leerlingen enkele seconden over na te laten denken en vervolgens een leerling een beurt te geven. 
Docent: ‘House’ ... O? O: huis. Docent: Car... G? G: auto. In een volgende les laat ze leerlingen elkaar 
overhoren. S begeleidt waar nodig. G: 'green'.. P? P: groen. P: white..T? T: wit enz.  

Een andere mogelijkheid is dat de docent leerlingen in tweetallen informatie laat selecteren, of  een 
tekst geeft waarbij enkele zaken zijn uitgelicht. De docent begeleidt leerlingen wanneer ze vastlopen 
door het geven van hints, tips of het stellen van vragen. Voorbeelden: Wat is nou het belangrijkste dat 
de schrijver je duidelijk wilt maken met de tekst? Als je op internet wilt zoeken naar informatie over het 
ontstaan van huidkanker, welke zoektermen kun je dan gebruiken? De docent laat leerlingen in 
groepjes zoektermen noteren, uitwisselen en met elkaar vergelijken, of geeft leerlingen een globaal 
zoekschema met tips voor het gebruik van internet. De docent laat leerlingen een dekkende titel bij 



                                                                                                                                                         
een tekst bedenken, laat leerlingen aantekeningen maken van een video die ze met de klas bekijken 
en bespreekt dit na.    

3.Leerlingsturing. De docent geeft leerlingen voldoende tijd om informatie uit het hoofd te leren. Hij 
geeft leerlingen een opdracht waarbij ze kennis moeten verwerven. Hij houdt in de gaten of leerlingen 
daadwerkelijk kennis verwerven, bijvoorbeeld door af en toe over de schouders van leerlingen mee te 
kijken, van een afstandje te luisteren wanneer leerlingen met elkaar in gesprek zijn, of nu en dan bij 
leerlingen te informeren hoe het gaat. Een andere mogelijkheid is dat hij het onderdeel terug laat 
komen in een toets. Verder is de docent beschikbaar om meer sturende maatregelen te nemen (zoals 
het overhoren van leerlingen) wanneer leerlingen niet uit zichzelf overgaan tot kennisverwerving.  

Voorbeeld: docent L geeft leerlingen aan het begin van het schooljaar een rooster met begrippen uit 
de begrippenlijst die ze voor elke schoolweek uit het hoofd moeten kennen. Aan het einde van het jaar 
geeft hij leerlingen een toets waarin hij de tot dan geleerde begrippen toetst. Tussendoor overhoort hij 
de leerlingen niet.    

5. Leerfunctie: Kennisverwerkende vaardigheden    

Omschrijving van de leerfunctie. Kennisverwerkende vaardigheden zijn gericht op het doorzien van 
kennis en leerstof. Het gaat erom dat leerlingen inzicht krijgen in bepaalde lesstof, bepaalde lesstof 
begrijpen. Hiertoe moeten leerlingen op zoek gaan naar relaties en verbanden tussen begrippen en 
fenomenen.    

Voorbeelden. Zie voor een overzicht van mogelijke werkvormen figuur 4. Andere mogelijkheden zijn: 
de docent markeert belangrijke delen in de tekst, laat leerlingen zelf essenties van de tekst 
samenvatten, geeft vragen vooraf aan de tekst, zodat leerlingen weten op welke informatie ze zich 
moeten richten. Het is ook mogelijk dat door de methodemakers in de opdracht markeringen zijn 
aangebracht, of samenvattingen zijn gemaakt.  

De docent leert leerlingen verschillende typen relaties, zoals hiërarchieën (een tak is een onderdeel 
van een boom, een wip is een voorbeeld van de werking van een koevoet) kettingen (waterdamp in de 
atmosfeer die afkoelt leidt tot neerslag), en clusters (de verhouding tussen rood en groen is volgens 
de kleurencirkel analoog aan de verhouding tussen blauw en oranje).  

De docent geeft structuur aan in de les, bijvoorbeeld door het aangeven van een bepaalde nummering 
of volgorde. Hij geeft verklaringen voor woorden, tekens, symbolen, stelt leerlingen vragen of laat 
leerlingen zelf vragen stellen over verbanden en relaties in de stof.  

De docent biedt leerlingen op verschillende manieren informatie aan, bijvoorbeeld auditief en visueel, 
plaatjes, schema's, groeperingen van woorden. Eventueel wordt een inleiding, illustratie en pakkende 
titel gegeven. Voorbeelden: het leren van spreekwoorden aan de hand van dia's of tekeningen waarop 
spreekwoorden zijn afgebeeld.  

De docent besteedt aandacht aan het abstraheren van begrippen en algemene principes uit 
voorbeelden, geeft voorbeelden op basis van analogie-redeneringen, doet voor hoe een groot 
probleem kan worden opgesplitst in deelproblemen die elk afzonderlijk kunnen worden opgelost.    

1.Docentsturing. De docent leert leerlingen handigheidjes om een probleem in deelproblemen op te 
lossen. Hij analyseert problemen hardopdenkend. Hij zet een probleem in stappen uiteen en geeft aan 
wat eerst gedaan moet worden, wat vervolgens en wat daarna.  

Docent G van bouwkunde zegt bijvoorbeeld: “In deze opgave moet ik de vergelijking (x+2) (x+3) 
anders noteren. Om dit te doen splits ik de vergelijking op door eerst alle x-en met elkaar te 
vermenigvuldigen, vervolgens de x-en en de getallen, en tenslotte de getallen. Dit kan ik voor mezelf 
noteren in een 3 bij 3 tabel. Op het bord schrijft de docent mee bij het verwoorden. “x maal x is x-
kwadraat, twee maal x is twee-x, drie maal x is drie-x en twee maal drie is zes. Nu tel ik alles bij elkaar 
op: x-kwadraat plus twee x plus drie, plus 6. Twee x plus drie x is vijf x”.    



                                                                                                                                                         
2.Gedeelde sturing. De docent begeleidt leerlingen bij het alleen of samen analyseren van informatie 
of problemen. Hiertoe geeft hij hints, tips of stelt hij leerlingen vragen. Hij geeft leerlingen bijvoorbeeld 
richtlijnen voor het maken van een analyseplan voor gegevens van een onderzoek, hij adviseert 
leerlingen bij de delen die ze kunnen onderscheiden bij het oplossen van een technisch probleem.  

Voorbeeld: leerlingen moeten een sollicitatiebrief schrijven. Docent N vraagt leerlingen welke 
onderdelen ze aan een sollicitatiebrief kunnen onderscheiden. Een leerling vertelt: "Kop, aanleiding 
voor het schrijven van de brief, redenen waarom ze jou moeten nemen en niet een ander, en een CV 
erbij". Een andere leerling vult aan dat er ook nog een afronding moet zijn waarin je aangeeft dat je 
graag op gesprek zou willen komen. Na het hebben vastgesteld van een mogelijke structuur zegt de 
docent: "Als eerste noemden jullie de kop en daar was iedereen het mee eens. Wat moet er in de kop 
komen?" Leerling: "Adres, datum, plaats, betreft-regel".  

3.Leerling sturing. De docent geeft leerlingen voldoende tijd om informatie of problemen te 
analyseren. Hij geeft opdrachten waarbij leerlingen kennisverwerkende vaardigheden moeten 
gebruiken, of toetst hen hierop. Hij gaat ervan uit dat leerlingen dit zelf kunnen, en ziet toe hoe 
leerlingen kennisverwerkende vaardigheden uitvoeren. Hij loopt rond en kijkt af en toe over de 
schouders van de leerlingen mee om het proces te volgen. Verder is hij beschikbaar voor leerlingen 
die meer sturing behoeven.  

Voorbeeld: docent S geeft leerlingen de opdracht te brainstormen over het schrijven van een 
sollicitatiebrief. Terwijl leerlingen de opdracht in de les uitvoeren, loopt S rond en houdt in de gaten of 
leerlingen niet vastlopen. Ze zorgt ervoor niet te dicht op de huid van leerlingen te zitten, en 
observeert de leerlingen van een afstandje.    

6. Leerfunctie: Kennistoepassende vaardigheden    

Omschrijving van de leerfunctie. Bij kennistoepassende vaardigheden gaat het om het toepassen van 
geleerde kennis en vaardigheden in nieuwe situaties, zoals het gebruiken van bepaalde woorden in 
zakelijke communicatie, of geleerde handelingen tijdens een stage. De docent stimuleert dat 
leerlingen de leerstof concretiseren en toepassen. De docent bevordert leren door doen, opdat leren 
realistisch en beroepsgericht wordt. Leerlingen voeren handelingen uit die vergelijkbaar zijn met 
handelingen in hun latere beroepssituatie.    

Voorbeelden. De docent kan gebruik maken van verschillende werkvormen. Zie voor een overzicht 
figuur 4. Te denken valt aan: observatie, demonstratie, praktijkopdrachten, simulatie, incident 
methode, rollenspel en stagei[x].    

1.Docentsturing. De docent vertelt leerlingen hoe ze leerstof kunnen concretiseren en toepassen. Dit 
doet hij bijvoorbeeld door voor te doen hoe ze een probleem kunnen concretiseren.  

Bouwkunde docent G  vertelt bijvoorbeeld: "Het stoepje dat P wil ophogen, heeft de vorm van een 
parallellogram. Om voldoende zand te kunnen kopen voor het ophogen moet P de oppervlakte weten 
van het stoepje. Hoe komt hij hier nou achter? Als ik P was zou ik een schets maken op papier". 
Docent G tekent op het bord. "Als ik goed kijk herken ik in het parallellogram een vierhoek en twee 
driehoeken. Wanneer ik een driehoek verplaats of omklap kan ik er een vierhoek van maken en 
hiervan kan ik eenvoudig de oppervlakte berekenen. Laat ik dit eens gaan uit rekenen en nagaan of 
de uitkomst kan kloppen”. De docent doet de berekening voor op het bord.    

2.Gedeelde sturing. De docent begeleidt leerlingen bij het concretiseren en toepassen van informatie, 
kennis, regels, procedures enzovoorts. Hij zegt het antwoord niet voor, maar geeft leerlingen 
aanwijzingen, tips of hints.  

Voorbeeld: "Welke andere geometrische figuren herken je in een parallellogram?” Wanneer leerlingen 
‘verkeerde ontdekkingen’ doen geeft hij tegenvoorbeelden. Docent R  van  verzorging laat leerlingen 
met behulp van een handleiding massagetechnieken op elkaar oefenen. De docent begeleidt 
leerlingen bij het hanteren van de juiste technieken.    



                                                                                                                                                         
3.Leerlingsturing. De docent geeft leerlingen voldoende tijd om te concretiseren en toe te passen. Hij 
geeft leerlingen opdrachten waarbij ze kennis moeten toepassen, en toetst het toepassen van kennis. 
De docent houdt het leerproces in de gaten door af en toe werk van leerlingen in te kijken of nu en 
dan een vraag te stellen. Hij gaat ervan uit dat leerlingen zelf kunnen toepassen. Hij is beschikbaar 
voor leerlingen die toch meer sturing blijken nodig te hebben.  

Voorbeeld: bij handel moeten leerlingen op basis van enkele gegevens een plan maken voor het 
bevoorraden en inzetten van vrachtwagens. Dit plan moeten ze presenteren aan de rest van de klas. 
De docent loopt rond en kijkt mee over de schouders van de leerlingen.    

7. Leerfunctie: Kennisintegrerende vaardigheden    

Omschrijving van de leerfunctie. Bij kennisintegrerende vaardigheden gaat het erom dat leren 
betekenis krijgt voor leerlingen. Voornamelijk gaat het om opdrachten waarbij zelfinzicht of een stuk 
persoonlijke ‘smaak’ of ‘visie’ een rol spelen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij opdrachten waarbij het 
gaat om het vormen van een mening, het ontwikkelen van een visie, creatieve opdrachten zoals een 
toneelspel, en project opdrachten.    

Voorbeelden. Zie voor een overzicht van mogelijke werkvormen figuur 4. De docent geeft leerlingen 
bijvoorbeeld overzichten van voors en tegens, verdeelt de klas in twee groepen die elk een ander 
standpunt moeten verdedigen, laat leerlingen rollenspelen uitvoeren waarin ze bepaalde standpunten 
van groepen moeten verdedigen.  

1. Docentsturing. De docent vertelt leerlingen argumenten voor en tegen een bepaald gezichtspunt, hij 
laat via een voorgeschreven indeling een logboek bijhouden, alvorens leerlingen het logboek invullen 
doet hij voor hoe leerlingen dit kunnen doen. Een andere mogelijkheid is dat hij leerlingen feedback 
geeft op een spreekbeurt die ze hebben gehouden.   

Voorbeeld: docent K geeft leerlingen de opdracht een spreekbeurt te houden over allochtonen in de 
Nederlandse samenleving. Van tevoren geeft hij leerlingen een checklist met aandachtspunten die in 
de spreekbeurt aan de orde moeten komen. De spreekbeurt mag hooguit tien minuten duren en 
leerlingen moeten minimaal een plaatje of transparant tonen aan het publiek. De docent geeft 
feedback op de spreekbeurt van leerlingen.    

2. Gedeelde sturing. De docent laat leerlingen argumenten presenteren, conflicterende 
gezichtspunten tegen elkaar afzetten, en organiseert en begeleidt een groepsdiscussie. Hij begeleidt 
leerlingen door het geven van aanwijzingen.  

Voorbeeld: bij docent K moeten leerlingen en spreekbeurt houden over allochtonen in Nederland. Ter 
voorbereiding op de spreekbeurt heeft hij leerlingen enkele aanwijzingen en tips gegeven. 
Bijvoorbeeld: oefen thuis voor de spiegel, zorg voor een pakkend begin en vat aan het einde je praatje 
samen. Leerlingen worden betrokken bij de beoordeling van de spreekbeurt. De docent verdeelt 
beoordelingscriteria over verschillende groepjes leerlingen. Een groepje let op structuur, een ander 
groepje let op inhoud, en weer een ander groepje let op houding en duidelijkheid. De 
beoordelingscriteria staan duidelijk omschreven op papier. Elk groepje geeft na afloop de betreffende 
leerling feedback. De docent geeft als laatste zijn feedback.  

3. Leerlingsturing. De docent geeft leerlingen tijd en ruimte om leerstof te integreren. Hij gaat ervan uit 
dat leerlingen dat zelfstandig kunnen. Hij geeft leerlingen opdrachten waarbij ze kennis moeten 
integreren, loopt rond wanneer leerlingen hiermee bezig zijn, kijkt af en toe mee over de schouders 
van leerlingen en is beschikbaar voor leerlingen die meer sturing behoeven.  

Voorbeeld. Bij docent K moeten leerlingen een spreekbeurt houden over allochtonen in Nederland. De 
opdracht is open; leerlingen zijn vrij in hun aanpak en de keuze van hulpmiddelen en krijgen dus geen 
voorschriften. Leerlingen in de klas geven de betreffende leerling na afloop feedback. Verder wordt 
elke spreekbeurt opgenomen op videoband. Leerlingen schrijven een reflectieverslag naar aanleiding 
van het terugkijken van de video.    



                                                                                                                                                         
8 Uitvoeren     

8a. Leerfunctie: Voortgang van het leren bewaken    

Omschrijving van de leerfunctie. De docent benadrukt het belang van het bewaken, toetsen en 
diagnostiseren van het leerproces. Hij besteedt aandacht aan de vragen: Zijn leerlingen nog op de 
goede weg? Wat gaat goed of niet goed? Waarom gaat het niet goed? Een antwoord op de vragen 
krijgt de docent bijvoorbeeld door leerlingen vragen te stellen of voortgangstoetsen af te nemen. 
Verder stimuleert hij dat leerlingen bij zichzelf nagaan in hoeverre ze nog op de goede weg zitten. Dit 
doet hij bijvoorbeeld door hardopdenkend voor te doen wat je tijdens het leren kan denken, hoe je zelf 
kunt toetsen of je op de goede weg zit, zoals bepaalde redeneringen andersom volgen of feedback 
vragen aan een medeleerling. Hij stimuleert dat leerlingen hun probleem formuleren en zelf zoeken 
naar de oorzaak van het probleem. Hij neemt geen genoegen met de opmerking "Ik snap het niet", 
maar laat leerlingen formuleren wat ze precies niet snappen en waarom ze denken dat ze het niet 
begrijpen. De docent laat leerlingen toetsvragen bedenken, elkaar beoordelen of zelfbeoordelingen 
uitvoeren.    

Voorbeeld. Docent R laat leerlingen in groepjes toetsvragen bedenken. Elk groepje kiest een ‘beste’ 
toetsvraag uit. Deze vragen worden op papier gezet, indien nodig bespreekt de docent de vragen met 
de leerlingen en past hij de formulering aan. Vervolgens maken leerlingen tijdens de les ter 
voorbereiding op de toets van volgende week elkaars vragen. Wanneer ze er niet uitkomen, gaan ze 
voor uitleg te raden bij het groepje leerlingen dat de vraag heeft bedacht.    

1. Docentsturing. De docent bewaakt het leerproces van leerlingen door bijvoorbeeld vragen te stellen 
aan leerlingen, en toetsen af te nemen. Hij onderzoekt de aard en oorzaak van problemen in het 
begrijpen van de stof van leerlingen. De docent leert leerlingen hoe ze zelf hun leerproces kunnen 
bewaken en toetsen door dit hardopdenkend voor te doen of te vertellen wat leerlingen moeten doen.  

Bijvoorbeeld: bouwkunde docent C leert leerlingen dat het nuttig is een gevonden antwoord op een 
vergelijking met een onbekende te controleren door het gevonden antwoord in te vullen. Op het bord 
doet hij voor: "x+2=5, om het antwoord te krijgen had ik gedaan vijf min twee en daar kwam drie uit, 
dus moest x volgens mij drie zijn. Even kijken of dat klopt. Drie plus twee is? vijf. Ja, x = 3 klopt".    

2. Gedeelde sturing. De docent laat leerlingen elkaars leerprocessen monitoren, laat leerlingen zelf 
vragen bedenken voor een toets, en laat leerlingen de oorzaak van problemen analyseren. De docent 
begeleidt leerlingen hierbij, geeft hen aanwijzingen, voorbeelden en tips.  

Voorbeeld: electrotechniek docent V laat leerlingen individueel toetsvragen bedenken. Vervolgens laat 
hij de leerlingen in groepjes van vier de drie beste vragen van het groepje uitkiezen. Vervolgens 
inventariseert V klassikaal de toetsvragen van de groepjes. Van de door de leerling bedachte vragen 
komen er twee terug in het eerstvolgende proefwerk. Een andere mogelijkheid is dat leerlingen bij een 
opdracht een checklist krijgen of onder begeleiding van de docent maken, om na te gaan of ze het 
geleerde begrijpen. Deze checklist zou ook kunnen worden gebruikt om leerlingen elkaar te laten 
overhoren.  

Voorbeelden van vragen die leerlingen elkaar zouden kunnen stellen: 

• Kennis of feiten vragen (kennisverwervende vaardigheden): Wie heeft..? Wat is..? Waar ligt..? 
Wat betekent..? In welke volgorde..?; 

• Inzicht vragen (kennisverwerkende vaardigheden): Wat is de reden dat..? Wat is het verband 
tussen..? Hoe verklaar je dat..? Hoe werkt..? Waarom is..? Waardoor wordt..? Wat is de 
oorzaak van..?;  

• Toepassingsvragen (bij kennistoepassende vaardigheden): Waar kan ik deze kennis of 
vaardigheid bij gebruiken..? Wat kan ik ermee in mijn toekomstige beroep?;  

• Betekenisgevende vragen (bij kennisintegrerende vaardigheden): Wat vind ik van..? Wat is 
mijn mening over..?    



                                                                                                                                                         
3. Leerlingsturing. De docent geeft leerlingen tijd en gelegenheid het eigen leren te bewaken, te 
toetsen en te diagnosticeren, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van diagnostische toetsen, of 
opdrachten te geven waarin aandacht wordt besteed aan toetsen en diagnosticeren.  

Voorbeeld: een groep leerlingen voert een discussie, en één leerling treedt op als voorzitter, tijd- en 
procesbewaker. De leerling leidt de discussie in, houdt het verloop van de discussie in de gaten, grijpt 
in wanneer leerlingen door elkaar gaan praten of te veel afwijken van het discussie-onderwerp, houdt 
de tijd in de gaten, en geeft na afloop een korte samenvatting van de discussie. De docent houdt het 
leerproces van leerlingen in de gaten door van een afstandje te kijken en te luisteren. Hij is 
beschikbaar voor leerlingen die meer sturing nodig hebben.  

8b. Leerfunctie: Bijsturen van het leerproces    

Omschrijving van de leerfunctie. Aandacht wordt besteed aan het belang van het bijsturen van het 
leren. Oplossingen worden gezocht voor struikelblokken bij het leren. Centraal staan vragen als: hoe 
kunnen leerlingen wat minder goed gaat corrigeren, hoe kan het leren in betere banen worden geleid? 
De docent leert leerlingen bijvoorbeeld oplossingen te bedenken om hun leren te corrigeren of in 
goede banen te leiden, zoals het op tijd kiezen van een andere leerstrategie, of hij neemt hiertoe zelf 
maatregelen. De docent gaat bijvoorbeeld over tot het geven van meer uitleg, het geven van extra 
oefenopgaven of het herhalen van de lesstof of geeft hints of tips ten aanzien van activiteiten die 
leerlingen zouden kunnen ondernemen om weer op het goede pad te komen.    

Voorbeeld. T is bezig met het maken van orderbrieven. Ze moet dertig brieven verzenden. Dit aantal 
vindt ze niet zoveel, dus wil ze aanvankelijk de adressen per brief intypen. Docent C wijst haar erop 
dat ze ook adressen moet typen op de enveloppen. Dan realiseert T zich dat het om het typen van 
zestig adressen gaat. T besluit haar strategie te veranderen en gebruik te maken van macro’s. 
 
1. Docentsturing. De docent neemt maatregelen als het geven van extra uitleg, studeeraanwijzingen, 
of extra opdrachten als blijkt dat leerlingen de stof niet begrijpen, of niet kunnen toepassen. De docent 
grijpt in en laat leerlingen bijvoorbeeld een andere leerstrategie volgen.  

Voorbeeld: G ziet dat meer dan de helft van de klas de opgaven uit het boek niet af krijgt. Hij besluit 
de planning in de studeerwijzer aan te passen door het proefwerk over het hoofdstuk een week uit te 
stellen en leerlingen enkele minder belangrijke opgaven niet te laten maken.    

2. Gedeelde sturing. De docent ondersteunt leerlingen door het stellen van tegenvragen, het geven 
van hints waardoor leerlingen zelf hun knelpunten bijsturen, of leerlingen te raden laten gaan bij 
medeleerlingen.  

Voorbeeld: In haar stage bij een magazijn krijgt M haar werkzaamheden niet binnen de gestelde tijd 
af. Dit resulteert erin dat ze regelmatig overwerkt. Wanneer ze dit op haar stage laat blijken aan haar 
leidinggevende krijgt ze geen gehoor. M gaat naar docent D die haar begeleidt. Hij complimenteert 
haar om het feit dat ze bij hem aanklopt, en vraagt haar of ze zelf heeft nagedacht over een mogelijke 
oorzaak van het overwerken. M heeft van een ‘gemiddelde’ dag bij gehouden welke activiteiten ze 
uitvoert. Docent D concludeert dat dit inderdaad meer activiteiten zijn dan is afgesproken in het 
stagecontract. Docent D zal samen met M naar de leidinggevende op de stageplek gaan om dit 
probleem te bespreken, en te bezien of nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt.    

3. Leerlingsturing. De docent gaat ervan uit dat leerlingen hun leerproces bijsturen. Hij houdt van een 
afstandje in de gaten of leerlingen oplossingen zoeken wanneer ze vastlopen en stelt leerlingen 
hierover nu en dan een vraag. Hij is beschikbaar voor leerlingen die meer sturing behoeven. De 
docent geeft opdrachten waarin het bijsturen van het leerproces door leerlingen wordt gestimuleerd.  

Voorbeeld: in een opdracht voor het schrijven van een betoog laat de docent de leerlingen hun betoog 
na een tussentijdse beoordeling van medeleerlingen herschrijven en verbeteren.     

9. Leerfunctie: Evaluatie, reflectie, terugkoppeling en beoordeling    



                                                                                                                                                         
Omschrijving. De docent besteedt aandacht aan het evalueren van en reflecteren op het leerresultaat 
en het leerproces. Gemaakte opdrachten bespreekt hij bijvoorbeeld klassikaal na. Hierbij besteedt hij 
aandacht aan het eindprodukt, en de werkwijze van de leerlingen (proces). Andere mogelijkheden zijn: 
leerlingen vragen naar hun oplossingsproces en nagaan of dit een handige manier is, verschillende 
strategieën van leerlingen met elkaar vergelijken en kijken welke resultaten het oplevert, leerlingen 
vragen waarom ze bepaalde oplossingsstrategieën hebben gekozen en of dit tot de verwachte 
resultaten heeft geleid.  

Aandacht wordt besteed aan de vraag: wat heb ik (leerling) er nou van geleerd? De docent stimuleert 
dat leerlingen stil staan bij hetgeen ze wilden bereiken, de eigen inbreng in de leersituatie, nagaan 
welke gevoelens, wensen en persoonlijke inzichten in het spel waren bij het leren, of de eigen doelen 
bereikt zijn, nadenken over de eigen inbreng door deze te vergelijken met andere mogelijkheden of 
andere aanpakken.    

Voorbeelden.: 

• De docent stelt leerlingen vragen, laat leerlingen een reflectieformulier invullen, of laat 
leerlingen elkaar vragen stellen als: Wat was de situatie/gebeurtenis/doel/ voorkennis? Wat 
deed je? Wat voelde je? (bijvoorbeeld: “Ik zag er tegenop”), Welke andere mogelijkheden had 
je en waarom heb je daarvoor niet gekozen? Wat waren de resultaten (proces en produkt), 
Hoe voelde je je over de resultaten? Zou je het een volgende keer weer zo aanpakken? Zo 
nee, wat zou je anders doen?  

• De docent laat leerlingen werken met een ABC-tje: wat was U AUan de orde? wat was daarin 
voor jou UBUelangrijk? welke UCUonclusies trek je daaruit voor je eigen situatie? Het is mogelijk dat 
leerlingen andere zaken belangrijk vinden, dan de docent beoogt (bijvoorbeeld omdat 
leerlingen minder ver of verder zijn dan de doelgroep waar de docent op in speelt). 

• Voor het maken van een stageverslag geeft docent P bijvoorbeeld een aantal vragen die 
leerlingen moeten verwerken onder het kopje ‘leerervaringen’. Het gaat om vragen die te 
maken hebben met wat UAUan de orde was (bijvoorbeeld: Welke stage-activiteiten heb je 
uitgevoerd? In welk tijdsbestek? In samenwerking met welke medewerkers in het bedrijf?); 
Wat leerlingen UBUelangrijk vonden (bijvoorbeeld: Wat vond je de belangrijkste activiteiten die je 
hebt uit gevoerd? Wat vond je het leukst aan je stage en wat het minst leuk? Wat ging goed 
en wat ging minder?); Welke UCUonclusies ze trekken uit hun stage (Zou je voor langere tijd in 
zo’n bedrijf willen werken? Wat moet je nog beter leren om goed in het bedrijf te kunnen 
functioneren?)    

1. Docentsturing. De docent evalueert het leerproces van leerlingen. In het nabespreken van het werk 
van leerlingen expliciteert hij wat leerlingen goed hebben gedaan en wat minder goed was, welke 
werkwijze leerlingen hebben gevolgd en tot wat voor een resultaten dit heeft geleid. Hieraan verbindt 
hij conclusies.  

Bijvoorbeeld, docent Z van creatieve vakken bespreekt collages van leerlingen na: "D en R hebben de 
opdrachten  goed begrepen, maar wat slordig gewerkt, waardoor duidelijke lijmranden zichtbaar zijn, 
in het vervolg dus wat netter werken D en R".  

Docent N van Engels laat leerlingen een mondelinge presentatie geven. Alle presentaties neemt ze op 
op video en bespreekt ze individueel met de leerlingen na. In de individuele bespreking loopt N een 
lijstje met vragen langs.      

2. Gedeelde sturing. De docent begeleidt leerlingen met het evalueren van hun leerproces. Hierbij 
geeft hij aanwijzingen, hints, tips of doet suggesties. Een mogelijkheid is leerlingen in tweetallen 
elkaars werk te laten evalueren. Hierbij vragen ze zich af of ze efficiënt hebben gewerkt.  

Een docent laat leerlingen bijvoorbeeld een logboek bijhouden of een  reflectieverslag schrijven van 
een stage die ze hebben gelopen. Hij begeleidt leerlingen bij het schrijven hiervan door het geven van 
tips en aanwijzingen, en laat de leerlingen in tweetallen ABC-gesprekken voeren.     



                                                                                                                                                         
3. Leerlingsturing. De docent gaat ervan uit dat leerlingen zelf hun leerproces evalueren, reflecteren 
op hun leerproces, of voor zichzelf een logboek of leerrapport met leerervaringen bijhouden. Hij geeft 
leerlingen hiertoe tijd, gelegenheid en opdrachten. De docent houdt het leerproces van leerlingen in 
de gaten wanneer ze bezig zijn met evaluatie en reflectie. Dit doet hij door af en toe over de schouder 
van een leerling mee te kijken, af en toe in het logboek te kijken en de leerling te vragen hoe het gaat. 
Verder is hij beschikbaar voor leerlingen die meer sturing behoeven. De docent laat leerlingen 
bijvoorbeeld een logboek of leerrapport bijhouden waarvan de inhoud van tevoren niet vast staat, en 
door leerlingen zelf wordt vastgesteld.  

Deel 2  
1.                  Begeleidingsstrategie: Voordoen aan leerlingen en daarbij de belangrijkste denkstappen 
vertellen (modelleren)    

Doel. Leerlingen bouwen een model op en krijgen een beeld van de cognities (kennis en strategieën 
in het hoofd) die ze nodig hebben om het probleem te kunnen oplossen, of de opdracht te kunnen 
vervullen.    

Omschrijving. De docent treedt op als voorbeeld of model en geeft de leerlingen een beeld van wat bij 
de taakuitvoering de bedoeling is. De docent doet het denkproces hardop voor terwijl hij de 
betreffende handeling uitvoert (demonstreert). Hij laat de leerlingen zien welk denkproces doorlopen 
moet worden om problemen te signaleren en op te lossen. Er zijn vier aspecten aan het denkproces te 
onderscheiden die de docent aan de leerlingen kenbaar kan maken door deze hardop voor te doen:  

a)      het bewust signaleren van het feit dat er een probleem is  (probleemidentificatie);   
b)      het kiezen van een actie (strategie of vaardigheid) om het probleem op te lossen (selectie);   
c) het toepassen van deze actie (toepassing);   
d)      het evalueren van het antwoord (resultaatbewustzijn)i[xi].    

Voorbeelden. Het spelen van een rollenspel door de docent waarbij hij zijn gedachten verwoordt, of 
het voordoen van een proef of experiment.    

Werkvormen en gedragingen. Mogelijke gedragingen en werkvormen om bij deze 
begeleidingsstrategie te gebruiken: voordoen, voordracht, instructievideo met uit te voeren 
denkstappen of toelichting van denkstappen door de docent, demonstreren, vertellen, uitleggen, 
rollenspel (door docent). Wanneer wordt gekozen voor een demonstratievorm is het nuttig erop te 
letten dat alle leerlingen de demonstratie kunnen volgen, de demonstratie toe te lichten, leerlingen 
gelegenheid te geven voor het stellen van vragen, leerlingen hun waarnemingen en conclusies te 
laten beschrijven, en tenslotte leerlingen zelf het gedemonstreerde te laten uitvoeren. In plaats van 
door de docent, kan deze strategie ook worden overgenomen door de opdracht, door bijvoorbeeld een 
strip met gedachtenwolkjes van uit te voeren denkstappen, foto’s en illustraties met daarbij 
beschrijvingen van bijbehorende gedachten.    

Categorieën  

1. De docent doet het denkproces niet hardop voor. Hij vertelt bijvoorbeeld waar de opdracht over 
gaat, maar vertelt niet of doet niet voor hoe leerlingen de opdracht kunnen uitvoeren. Voorbeeld: 
“Jullie moeten een vergelijking oplossen, die staat op pagina 18 in het boek”.  

2. De docent doet het denkproces deels hardop voor, maar laat daarbij niet alle vier de aspecten aan 
de orde komen. Voorbeeld: “In deze opgave moet ik de vergelijking (x+2) (x+3) oplossen 
(probleemidentificatie). Om dit te doen splits ik de vergelijking op door eerst alle x-en met elkaar te 
vermenigvuldigen, vervolgens de x-en en de getallen, en tenslotte de getallen. Dit kan ik voor mezelf 
noteren in een drie bij drie tabel (kiezen van een strategie)”.  

3. De docent doet het denkproces volledig hardop voor. Alle vier de aspecten komen daarbij aan de 
orde. Voorbeeld: Docent G van bouwkunde helpt Jouri die niet uit een bepaalde berekening komt. 
Docent G doet hardopdenkend voor: “In deze opgave moet ik de vergelijking (x+2) (x+3) oplossen 



                                                                                                                                                         
(probleemidentificatie). Om dit te doen splits ik de vergelijking op door eerst alle x-en met elkaar te 
vermenigvuldigen, vervolgens de x-en en de getallen, en tenslotte de getallen. Dit kan ik voor mezelf 
noteren in een drie bij drie tabel (kiezen van een strategie). Op papier schrijft de docent mee bij het 
verwoorden. “x maal x is x-kwadraat, twee maal x is twee-x, drie maal x is drie-x en twee maal drie is 
zes, enz. Dit kun je invullen in de vergelijking” (toepassing). Vervolgens controleert de docent of zijn 
antwoord juist is (resultaat bewustzijn).  

2. Begeleidingsstrategie: Ondersteunen    

Doel. Leerlingen wanneer ze vastlopen begeleiden bij het uitvoeren van een taak (die net boven het 
niveau ligt) opdat ze zelfstandig verder kunnen werken.    

Omschrijving. De docent ondersteunt de leerprocessen van de leerlingen. Dit doet hij door niet het 
antwoord voor te zeggen als een leerling een vraag stelt, maar een aanwijzing, tip, of hint te geven, of 
een wedervraag te stellen. Ondersteunen van leerlingen is gewenst, wanneer leerlingen een taak 
uitvoeren die net boven het eigen niveau ligt, en die ze niet zonder ondersteuning kunnen uitvoeren. 
Ondersteunen houdt in dat de docent een of meer van de volgende activiteiten uitvoert: de 
complexiteit van de opdracht reduceert; structuur biedt; het probleem verheldert; leerlingen wijst op de 
volgende stap die moet worden gezet; het doel van de activiteit bewaakt; leerlingen betrekt bij het 
volbrengen van een gezamenlijke taak; een kader schept; regels geeft die leerlingen geleidelijk aan 
zelf overnemeni T[xii]T.    

Voorbeelden. Docenten kunnen leerlingen op verschillende manieren ondersteunen. Te denken valt 
aan: 

• Suggesties: de docent geeft suggesties, tips, voorbeelden of wedervragen om leerlingen 
verder te helpen. Suggesties kunnen meer of minder sturend van aard zijn. Bij natuurkunde 
vraagt leerling S aan de docent waarom zijn zelf ontworpen en gemaakte vaartuig niet werkt. 
De docent die het ontwikkelingsproces heeft gevolgd en heeft gezien dat de leerling de accu 
niet goed heeft aangesloten vraagt aan de leerling: “Heb je de accu al gecontroleerd?"  

• Opstapjes (vooral geschikt wanneer de taak waar leerlingen voor worden gesteld te 
omvangrijk en te complex is voor leerlingen): de docent geeft een aanzet, zet enkele stappen 
voor de leerling, bijvoorbeeld in de vorm van het geven van een bouwtekening bij een 
opdracht voor het bouwen van een brug (op schaal).  

• Gidsen: de docent geeft de leerlingen een stappenplan, de docent leidt via stapsgewijs vragen 
de leerlingen naar het antwoord. Bijvoorbeeld het geven van een handleiding of stappenplan 
bij het schrijven van een werkstuk.  

• Sloten (vooral geschikt bij taken, vragen en problemen die leiden tot een specifiek antwoord): 
de docent spitst de vraag steeds meer toe en perkt steeds verder in tot alleen het juiste 
antwoord nog maar past. Het juiste antwoord is dan de sleutel op het slot.    

In de praktijk doen zich vaak combinaties voor. Een voorbeeld van een combinatie van gidsen en 
sloten is: leerlingen hebben bij Duits zojuist geleerd wanneer ze een derde en een vierde naamval 
gebruiken. Na een instructie hierover maken leerlingen oefenzinnen uit het boek. Een leerling stelt 
hierover een vraag. Docent: “Wat krijg je hier dan, auf is of de derde of de vierde naamval hè”. 
Leerling: “Ja”. Docent: “Je zit op school is dat een beweging of een rust?” Leerling: “Derde naamval”. 
Docent: “Ja, en wat is de derde naamval vrouwelijk?” Leerling: “Der”. Docent: “Ja”. Uit dit voorbeeld 
blijkt dat de leerling een stap waarbij de docent ondersteuning wil bieden al heeft geïnternaliseerd. De 
leerling beantwoordt niet de vraag van de docent of het een beweging of een rust is, maar gaat in op 
de vraag van de docent die hierop zou moeten volgen. Kennelijk biedt het eraan herinneren dat het 
gaat om een beweging of een rust voldoende ondersteuning.    

Werkvormen en gedragingen. Werkvormen en gedragingen waarin deze activiteit voor kan komen: 
onderwijsleergesprek (vragen aan hele groep stellen, leerlingen voldoende tijd geven om na te 
denken, vervolgens een leerling aanwijzen, doorvragen, samenvatting op het bord schrijven); 
discussie; dialoog; tweegesprek; groepswerk; supervisie; rollenspel; intervisie; feedback geven.    



                                                                                                                                                         
Categorieën   

1. De docent ondersteunt het leerproces niet of nauwelijks, hij negeert behoefte aan 
ondersteuning van leerlingen, of beantwoordt frequent vragen van leerlingen. Voorbeeld: 
Leerling R komt bij een opdracht het woord rayon tegen. Hij weet niet wat het betekent en 
vraagt het de docent. De docent zegt voor: “Een rayon is het gebied of werkterrein dat een 
filiaal bestrijkt”.    

2. De docent ondersteunt enigszins het leerproces van de leerling. Hierbij geeft hij te weinig 
aanwijzingen en tips, te veel aanwijzingen en tips, onduidelijk aanwijzingen en tips of 
beantwoordt hij af en toe vragen van leerlingen. Voorbeeld: Docent: Wat denk je zelf dat het 
woord rayon betekent? Je doet toch aan turnen? Leerling: Ja. Docent: Dan heb je toch ook 
rayonwedstrijden? Denk er maar eens over na. De leerling die de hint niet begrijpt komt er niet 
uit.  

3. De docent ondersteunt het leerproces van de leerling. Hierbij geeft hij op gepaste wijze 
aanwijzingen en tips en is terughoudend in het beantwoorden van vragen van leerlingen. 
Voorbeeld: leerling R weet niet wat het woord rayon betekent en vraagt het aan de docent. De 
docent vraagt: “Wat zou je, behalve aan mij vragen, kunnen doen om achter de betekenis van 
het woord te komen?” Leerling: “Aan iemand anders vragen of opzoeken”. De docent geeft de 
leerling een woordenboek, en suggereert hem om de betekenis van het woord in zijn ‘eigen 
woordenlijst’ te schrijven.  

   

3. Begeleidingsstrategie: Leerlingen laten vertellen hoe ze een opdracht aanpakken (articuleren) 
   

Doel. Leerlingen hun redeneer- of oplossingsproces en resultaten onder woorden laten brengen. 
Behalve dat de leerling leert stil te staan bij zijn leerproces en dit te verwoorden, kan de docent 
hierdoor een beeld krijgen van het leerproces van de leerling.    

Omschrijving. De docent laat leerlingen hun leer- en denkstrategieën verwoorden. Dit kan hij op drie 
manieren doen: doorvragen tot dat leerlingen zelf tot verwoording van het oplossingsproces voor een 
probleem komen, leerlingen hardop laten denken wanneer ze een taak uitvoeren, leerlingen de rol van 
criticus of monitor geven bij samenwerkend leren. De docent kan door het stellen van verschillende 
soorten procesvragen het oplossingsproces bij de leerlingen achterhalen. Zo kan hij vragen stellen die 
het denkproces bij de leerlingen verbreden. Voorbeelden hiervan zijn: "Wie heeft het anders gedaan? 
Als je het nou eens zo zou doen? Wie kent een hele snelle oplossing?" Ook kan de docent vragen 
stellen die het denkproces bij de leerlingen verdiepen bijvoorbeeld: "Als je doordenkt op de oplossing 
van N hoe ga je dan verder? Hoe kom je erop? Waarom denk je dat?"i[xiii].    

Voorbeeld. Bij wiskunde loopt een leerling vast bij een opgave. Docent D vraagt haar welke stappen 
ze heeft gezet om de opgave aan te pakken. De leerling vertelt: “Eerst heb ik alles met elkaar 
vermenigvuldigd, vervolgens heb ik dit erbij opgeteld, want ik dacht dat ik bij deze opgave precies 
hetzelfde moest doen als bij de vorige opgave, maar als het op deze manier doe klopt het antwoord 
niet”.    

Werkvormen en gedragingen. Deze begeleidingsstrategie kan eventueel worden gecombineerd met 
begeleidingsstrategie reflectie (zie 4). Gedragingen en werkvormen die passen bij deze strategie zijn: 
onderwijsleergesprek, doorvragen, tweegesprek, supervisie, intervisie, stellingenspel, forumdiscussie, 
debat, kortgeding, carrousel, driehoekendiscussie, rollenspel, leerlingen de rol van criticus, monitor of 
docent geven. Het verwoorden van overwegingen en beslissingen kan ook schriftelijk, bijvoorbeeld in 
een logboek.  

Categorieën  



                                                                                                                                                         
1. De docent besteedt geen aandacht aan articuleren. Na afloop van het notuleren van een 

videovergadering vraagt de docent de leerlingen welke onderdelen van de vergadering ze in 
hun notulen hebben opgenomen. Hij vraagt niet naar hun aanpak en overwegingen.  

2. De docent besteedt in enige mate aandacht aan articuleren. Hij vraagt leerlingen bijvoorbeeld 
enkele keren naar hun werkwijze. Na afloop van het notuleren van een videovergadering 
vraagt de docent een leerling hoe ze het schrijven van de notulen heeft aangepakt. Docent: 
“Je hebt een notulen gemaakt, als je nu aan anderen uit moest leggen hoe je dat hebt 
gedaan, wat zou je ze dan vertellen?” De leerling vertelt.    

3. De docent besteedt volop aandacht aan articuleren van leer- en denkstrategieën. Hij laat 
meerdere leerlingen uitgebreid hun werkwijze verwoorden. Voorbeeld: bij het notuleren van 
een videovergadering vraagt de docent meerdere leerlingen naar hun aanpak. Wat dachten 
en deden jullie voordat jullie met de opdracht begonnen? Wat dachten en deden jullie tijdens 
de opdracht? Wat dachten en deden jullie na het notuleren? Het is ook mogelijk dat tijdens de 
vergadering de band wordt stop gezet om in te gaan op dergelijke vragen. Leerling M vertelt 
dat ze zo letterlijk mogelijk alles heeft proberen te notuleren, maar gezien het hoge tempo van 
de vergadering is ze daardoor in tijdnood gekomen. Hierdoor mist ze halverwege de 
vergadering een gedeelte. Na de vergadering denkt ze dit op te lossen door aan de voorzitter 
het ontbrekende gedeelte na te vragen. Leerling K heeft ervoor gekozen om in telegramstijl te 
noteren. Ze heeft de hele vergadering op deze wijze op papier kunnen krijgen, maar is 
onzeker over het feit of ze voldoende informatie heeft voor de uitwerking. Om deze reden 
besluit ze om de notulen in concept uit te werken, het concept te laten lezen en te laten 
bijstellen door de voorzitter alvorens ze de definitieve notulen maakt. De docent vraagt de 
medeleerlingen: welke aanpak zouden jullie kiezen, weet iemand nog een andere aanpak?  

4. Begeleidingsstrategie: Reflecteren    

Doel. Leerlingen leerervaringen laten opdoen en bewust laten worden van ‘het eigen kunnen’ door 
tijdens en na het leren terug te blikken op gemaakte keuzen en beweegredenen hiervoor, en hieruit 
lering te trekken voor de toekomst.   
 
Omschrijving. De docent stimuleert dat leerlingen stil staan bij de eigen inbreng in de leersituatie, 
nagaan welke gevoelens, wensen en persoonlijke inzichten in het spel waren bij het leren, nadenken 
over de eigen inbreng door deze te vergelijken met andere mogelijkheden of andere aanpakken.    

Voorbeelden.  

• Docent R van welzijn bespreekt werkstukken van groepjes leerlingen klassikaal na: “We 
zagen net dat R en M de opdracht hebben uitgewerkt door het geven van overzichten en 
tabellen. A en J hebben het weer anders aangepakt. Zij hebben er een lopend verhaal van 
gemaakt. R en M hebben alle feiten in zinnen gezet, A en J hebben feitelijkheden in zinnen 
verwerkt. Wat vinden jullie nu beter?” Uit de discussie in de klas blijkt dat leerlingen vinden dat 
tabellen overzichtelijker zijn om zaken snel terug te vinden, maar om het te lezen is een 
verhaal weer leuker. Het ligt dus maar net aan het doel van de tekst. R vraagt A en J of ze de 
opdracht (het schrijven van een beknopte informatieve tekst (bijvoorbeeld een vergaderstuk)) 
in het vervolg weer zo zouden aanpakken. A zegt dat hij het toch handig zou vinden om 
tabellen op te nemen, deze zou hij dan graag willen toelichten met tekst.   

• De docent stelt leerlingen vragen, of laat leerlingen elkaar vragen stellen als: wat was de 
situatie/gebeurtenis/doel/voorkennis? Wat deed je? Wat voelde je? (bijvoorbeeld: “Ik had geen 
zin”), Welke andere mogelijkheden had je en waarom heb je daarvoor niet gekozen? Wat 
waren de resultaten (proces en product), Hoe voelde je je over de resultaten? Zou je het een 
volgende keer weer zo aanpakken? Zo nee, wat zou je anders doen?.    

• De docent laat leerlingen werken met een ABC-tje: wat was UAUan de orde? wat was daarin 
voor jou UBUelangrijk? welke UCUonclusies trek je daaruit voor je eigen situatie? De docent laat 
leerlingen een reflectieformulier invullen met de vraag wat leerlingen de afgelopen periode 
hebben geleerd en welke eigen activiteiten en activiteiten van de docent hebben bijgedragen 
aan het leren. Het gaat hierbij om: bezig zijn met de juiste leerstof; begrijpen van de leerstof; 
onthouden en oefenen van het geleerde; toepassen van kennis; de wijze waarop leerlingen 
anders zijn gaan denken; wat leerlingen bij een volgende opdracht anders willen gaan 



                                                                                                                                                         
aanpakken. Na het invullen vergelijkt de leerling zijn formulier met dat van een medeleerling. 
Ze noteren en bespreken de belangrijkste overeenkomsten en verschillen.    

• Werkvormen en gedragingen. Werkvormen en gedragingen die gebruikt kunnen worden bij 
deze begeleidingsstrategie zijn: onderwijsleergesprek, discussie, dialoog, tweegesprek, 
groepswerk, supervisie, intervisie, logboek. Met name aan complexere werkvormen kan een 
opdracht voor reflectie worden gekoppeld, bijvoorbeeld na een interview, het maken van een 
werkstuk of videopresentatie, stage, simulatieopdracht, ontwerpen, model maken, 
spreekbeurt, referaat, symposium, scriptie, project, en toneelspel.    

Categorieën   

1. De docent laat leerlingen op geen enkele wijze reflecteren op hun eigen aanpak. Voorbeeld: T 
heeft voor haar stage op een kinderdagverblijf een programma gemaakt voor een 
‘kinderspeeldag’. Ze toont het programma voor een go/no-go beslissing aan haar docent. De 
docent geeft alleen commentaar op het produkt en zegt: “Mooi programma, ik zou het maar 
gaan uitvoeren”.     

2. De docent laat leerlingen in enige mate reflecteren op hun aanpak. Hij laat leerlingen 
bijvoorbeeld alleen kijken naar hun eigen aanpak en zet daar niet de aanpak van een 
ideaalmodel of expert naast, of laat hen geen conclusies trekken voor vervolgopdrachten.   
Voorbeeld: T heeft voor haar stage op een kinderdagverblijf een programma gemaakt voor 
een ‘kinderspeeldag’. Ze toont het programma voor een go/no-go beslissing aan haar docent.   

3. De docent geeft aan dat ze het een goed programma vindt en vraagt hoe T het programma in 
elkaar heeft gezet. De docent laat leerlingen in sterke mate reflecteren op hun eigen aanpak.  

Voorbeeld: T heeft voor haar stage op een kinderdagverblijf een programma gemaakt voor een 
‘kinderspeeldag’. Ze toont het programma voor een go/no-go beslissing aan haar docent. De docent 
geeft aan dat ze het een goed programma vindt en vraagt welk doel T voor ogen had bij het maken 
van het programma, hoe T vervolgens het programma in elkaar heeft gezet, of ze denkt dat ze haar 
doel behaald heeft, en of ze een volgende keer op een vergelijkbare wijze te werk zal gaan.  

5. Begeleidingsstrategie: Samenwerking tussen leerlingen bevorderen    

Doel. Leerlingen van elkaar laten leren door hen te laten samenwerken.    

Omschrijving. De docent bevordert samenwerking door leerlingen groepsopdrachten te geven om tot 
een gezamenlijk resultaat te komen. Hierbij kan hij gebruik maken van verschillende werkvormen 
alsi T[xiv]T:  

• leerlingen eerst een medeleerling om hulp laten vragen als ze iets niet begrijpen alvorens ze 
naar de docent gaan. Verder mogen leerlingen alleen als groep en niet als individu een vraag 
stellen. Als leerlingen in groepen werken bespreekt de docent na hoe de samenwerking is 
verlopen;   

• Check-in-duo’s (bij controle van juiste antwoorden bij feitenkennis en vaststaande procedures, 
de docent stuurt): leerlingen werken individueel aan een opdracht, vergelijken vervolgens de 
antwoorden met die van een medeleerling en proberen samen tot juiste antwoorden te komen. 
Vervolgens worden antwoorden uitgewisseld met een klasgenoot. Tenslotte bespreekt de 
docent alleen die vragen waarover klasgenoten het onderling niet eens zijn. Hierbij worden 
leerlingen willekeurig ingeschakeld;  

• Denken-delen-uitwisselen (bruikbaar bij activeren van voorkennis, nagaan of leerlingen uitleg 
hebben begrepen, bij het stellen van ontdekkingsvragen, bij vragen waarop geen eenduidig 
antwoord valt te geven, de docent begeleidt): de docent stelt plenair een vraag en geeft 
leerlingen even de tijd om hierover individueel na te denken of laat leerlingen het antwoord 
opschrijven. Vervolgens wisselen leerlingen in tweetallen hun antwoorden en ideeën uit en 
stellen hun antwoorden bij, tenslotte vraagt de docent een aantal leerlingen naar hun 
antwoord en vraagt andere leerlingen om een reactie hierop. Dit kan uitmonden in een 
discussie tussen leerlingen en het verder onderzoeken van het betreffende onderwerp;  



                                                                                                                                                         
• Experts (bruikbaar bij omvangrijke, informatierijke opdrachten, de docent begeleidt): de docent 

splitst de opdracht op in meerdere deeltaken, leerlingen worden verdeeld in groepjes. 
Leerlingen in de groepjes bestuderen individueel of in tweetallen een deeltaak en wisselen de 
resultaten van de bestudering uit aan de andere groepsleden. Op deze wijze kan een groepje 
samen tot een oplossing komen voor de gehele opdracht, waarbij elke leerling individueel 
aansprakelijk is voor zijn of haar aandeel.  

Categorieën  

1. De docent laat leerlingen niet samenwerken.  
2. De docent geeft leerlingen de gelegenheid elkaar te helpen. Samenwerken wordt vooral 

gehanteerd als organisatievorm. Voorbeelden: leerlingen werken samen aan opdrachten die 
ze net zo goed alleen zouden kunnen doen. De docent helpt leerlingen wanneer ze ergens 
niet uitkomen en hanteert niet de regel dat leerlingen eerst bij elkaar te raden moeten gaan.  

3. De docent geeft leerlingen gelegenheid van elkaar te leren. Groepsprocessen worden in gang 
gezet waarin leerlingen op elkaar reflecteren en gezamenlijk naar een oplossing voor een 
probleem zoeken. Samenwerken wordt gehanteerd als vorm van leren. Hierbij kan de docent 
een van de op de vorige pagina genoemde werkvormen gebruiken.  

 
 

5 Handleiding bij instrument 2: Inschatten van de zelfstandigheid van 
leerlingen    

  (bijlagen 4 en 5)    

5.1 Inleiding    

Leerlingen leren het meest wanneer de les (en dus ook de begeleiding) aansluit bij hun voorkennis. 
Dit biedt hun namelijk de mogelijkheid nieuwe lesstof te verbinden met hetgeen ze al weten en 
kunnen. Om als docent aan te kunnen sluiten bij de voorkennis van leerlingen is het noodzakelijk 
hiervan een inschatting te maken.   

Op drie manieren kan naar de beginsituatie worden gekekeni T[1]T.  

1. Een inschatting maken van een specifieke of actuele beginsituatie. Voorbeeld: ter voorbereiding op 
een project over ‘bejaarden en sport’ zoekt docent N uit of in de buurt van de school een jeu de boules 
vereniging bestaat waarnaar een excursie kan worden gemaakt. Verder laat N leerlingen artikelen 
verzamelen over dit onderwerp, en zoekt ze uit of er op TV een documentaire over dit onderwerp 
wordt uitgezonden die ze kan gebruiken voor een video-les.  

2. Een inschatting maken van een individuele beginsituatie. Leerlingen verschillen qua voorkennis, 
achtergrond, ervaringen, motivatie en dergelijke. Voor de les is het belangrijk na te denken hoe hier 
aan vorm te geven. Bijvoorbeeld, docente S die het vak handel geeft bedenkt bij het voorbereiden van 
haar les:  “De meeste leerlingen hebben moeite met het hoofdstuk dat we momenteel behandelen, 
terwijl een paar leerlingen de stof goed begrijpen. Hoe kan ik de casestudy-opdracht voor deze kleine 
groep interessant en uitdagend maken, hoe kan ik met mijn begeleiding inspelen in dit verschil tussen 
groepen leerlingen in de klas?”  

3. Een inschatting maken van de algemene beginsituatie van de klas. Bijvoorbeeld, P bedenkt bij het 
plannen van een les over discussievormen: “Het is een klas met een goede onderlinge sfeer, met 
leerlingen die hard en serieus werken, ze zijn in staat voor- en tegenargumenten te bedenken bij een 
stelling, ze hebben geoefend met het verdedigen van een stelling op papier, en eenmaal hebben ze 



                                                                                                                                                         
onder mijn begeleiding een klassikaal debat gevoerd. Ik schat in dat ze in staat zijn in groepjes zelf 
discussies te voeren”.    

In het instrument wordt aandacht besteed aan de derde manier voor het inschatten van de 
beginsituatie. Hiertoe worden op de volgende pagina’s leerfuncties onderscheiden en toegelicht met 
voorbeelden.    

Docenten kunnen leerlingen op drie niveaus inschatten: 

1. Leerlingen kunnen met veel begeleiding de betreffende leerfunctie vervullen, of 
hebben ook met veel begeleiding moeite de betreffende leerfunctie te vervullen. In de 
praktijk komt dit erop neer dat als de docent de leerfunctie voordoet of precies vertelt 
wat leerlingen moeten doen, leerlingen de leerfunctie (enigszins) kunnen uitvoeren.  

2. Leerlingen kunnen met enige begeleiding de betreffende leerfunctie vervullen. In de 
praktijk komt dit erop neer dat als de docent leerlingen een tip, hint of opstapje geeft, 
leerlingen de leerfunctie kunnen uitvoeren.  

3. Leerlingen verhelderen uit zichzelf (vrijwel zonder begeleiding) de betreffende leerfunctie. In 
de praktijk komt dit erop neer dat leerlingen zonder enige begeleiding de leerfunctie kunnen 
uitvoeren.    

Hiernaast is het mogelijk dat een bepaalde leerfunctie niet van toepassing is op de les, of de docent 
niet van plan is hier in de les geen aandacht aan te besteden. Tenslotte is het mogelijk dat de docent 
geen inschatting kan maken van het niveau van leerlingen.    

5.2 Beschrijving van de observatiecategorieën  

 1. Oriënteren    

1a. Leerfunctie: Verhelderen van leerdoelen en leerstof    

Omschrijving. Leerlingen verhelderen de leerdoelen en de leerstof van de les. Hierbij gaan ze na wat 
ze waarom leren.  

Ze zoeken antwoorden op vragen als: Wat is precies de bedoeling van de leertaak? Welke leerstof 
wordt behandeld? Wat moet ik doen? Wat wordt van mij verwacht? Hiertoe proberen ze de leerdoelen 
in eigen woorden te omschrijven, splitsen ze een leerdoel op in kleinere leerdoelen, onderzoeken ze 
welk type kennis of vaardigheid ze moeten leren, en bakenen ze af op welke leerstof het doel 
betrekking heeft. Gaat het bijvoorbeeld om: uit het hoofd leren van woorden, jaartallen of andere 
feiten, gaat het om het toepassen van spelling- of grammaticaregels of andere regels, gaat het erom 
dat ik laat zien dat ik een oplossing kan bedenken voor een probleem, wordt van mij verwacht een 
mening te vormen over een bepaald onderwerp? 
Verder gaan leerlingen na waarom ze een bepaald doel zouden moeten vervullen, wat het nut is van 
de leerdoelen op korte en lange termijn?    

Voorbeeld. Bij het leren van Engelse woorden vragen leerlingen zich bijvoorbeeld af: “Is het de 
bedoeling dat ik de woordjes globaal voor mezelf bijhoud, of krijg ik binnenkort een overhoring waarin 
ik elk woord correct moet kunnen schrijven?”, of: “Het is handig om Engelse woorden te leren, omdat 
ik over enkele maanden een Engelse brief moet kunnen schrijven”.    

Categorieën 

1. De meeste leerlingen kunnen met veel begeleiding leerdoelen verhelderen, of hebben ook met 
veel begeleiding moeite leerdoelen te verhelderen.  

2. De meeste leerlingen kunnen met enige begeleiding leerdoelen verhelderen.  
3. De meeste leerlingen kunnen zonder of met minimale begeleiding leerdoelen verhelderen.  



                                                                                                                                                         
4. Verhelderen van leerdoelen is niet van toepassing op de les / wordt in de les geen aandacht 

aan besteed.  
5. Weet niet.    

1b. Leerfunctie: Activeren van voorkennis    

Omschrijving. Leerlingen gaan voor zichzelf na wat ze van een bepaald onderwerp weten en wat ze al 
kunnen. Ze halen relevante voorkennis op. Ze gaan na welke ervaringen ze hebben met vergelijkbare 
taken.   
Leerlingen vragen zich af hoe het ook al weer zat, of wat het ook al weer was. Hiertoe maken ze voor 
zichzelf bijvoorbeeld een lijst met wat ze weten van een bepaald onderwerp, of maken een schema 
waarin ze begrippen en hun onderlinge relaties aangeven (conceptmap). Leerlingen gaan na in 
hoeverre ze hetgeen ze moeten doen al eens eerder hebben gedaan (op school, thuis of bij een ander 
vak), of waar het op lijkt. Ze vragen zich af hoe ze dit ook alweer hadden gedaan, wat er destijds goed 
en fout ging, en wat ze nu beter anders kunnen doen. Op basis van eerdere ervaringen maken ze een 
inschatting van te verwachten moeilijkheden bij het leren.    

Voorbeeld. Voor het maken van een spreekbeurt over ‘bevallen’ denkt S aan haar vorige werkstuk 
over een ander onderwerp. Ze herinnert zich dat ze toen haar onderwerp niet goed had afgebakend. 
Daarom maakt S nu een schema van belangrijke begrippen en hun onderlinge samenhang omtrent 
bevallen. Hierbij gebruikt ze haar boek en aantekeningen van de afgelopen lessen waarin dit 
onderwerp is behandeld. Ook gebruikt ze een boek van haar moeder over bevallen dat ze al eens 
heeft gelezen.    

Categorieën    

1. De meeste leerlingen kunnen met veel begeleiding voorkennis activeren, of hebben 
ook met veel begeleiding moeite voorkennis te activeren.   

2. De meeste leerlingen kunnen met enige begeleiding voorkennis activeren.  
3. De meeste leerlingen kunnen zonder of met minimale begeleiding voorkennis 

activeren.  
4. Het activeren van voorkennis is niet van toepassing op de les / wordt in de les geen 

aandacht aan besteed.  
5. Weet niet.    

2. Strategie bepalen en plannen    

2a. Leerfunctie: Bepalen van de leeractiviteiten en werkvormen    

Omschrijving en voorbeelden. Leerlingen bepalen hoe ze de leertaak gaan aanpakken. Het kiezen 
van een aanpak is afhankelijk van de leerdoelen die leerlingen nastreven, de persoonlijke voorkeur die 
leerlingen hebben voor bepaalde strategieën, en de randvoorwaarden waaronder ze moeten werken. 

• Bij een leerdoel als het herhalen van feitenkennis kiezen leerlingen idealiter voor strategieën 
als herhalen, voor zichzelf opschrijven, woord- en lettermethoden.  

• Vaak hebben leerlingen een voorkeur voor een bepaalde strategie, of gebruiken strategieën 
door elkaar. Bij het leren van feiten zullen sommige leerlingen kiezen voor opschrijven, en 
andere voor de woordklankmethode. Dat is geen probleem, zolang het strategieën zijn die 
passen bij een bepaald leerdoel. Essentieel is dan ook dat leerlingen leren welke leerstrategie 
(of cluster van strategieën) het beste past bij bepaalde leerdoelen, en wat hun persoonlijke 
voorkeur is voor leerstrategieën. Bij het laatste moeten ze in de gaten houden dat hun 
voorkeur voor een bepaalde strategie niet ‘overheersend’ wordt, en alert zijn op situaties 
waarbij het niet zinvol is met de voorkeurstrategie te werken (bijvoorbeeld ter voorbereiding 
van een simulatie-opdracht alle tot dan toe gemaakte opgaven uit hun hoofd leren, terwijl het 
er om gaat dat ze geleerde kennis en vaardigheden kunnen toepassen).  



                                                                                                                                                         
• Verder gaan leerlingen na of alle randvoorwaarden aanwezig zijn om een bepaalde strategie 

uit te kunnen voeren. Leerlingen vragen zich bijvoorbeeld af: heb ik voldoende voorkennis? 
zijn er voldoende hulpmiddelen/materialen? is er voldoende ruimte? heb ik alle tijd of niet? zijn 
er klasgenoten waarmee ik kan samenwerken?  

Categorieën 

1. De meeste leerlingen kunnen met veel begeleiding leeractiviteiten en werkvormen 
bepalen, of hebben ook met veel begeleiding moeite leeractiviteiten en werkvormen 
te bepalen.  

2. De meeste leerlingen kunnen met enige begeleiding leeractiviteiten en werkvormen 
bepalen.  

3. De meeste leerlingen kunnen zonder of met minimale begeleiding leeractiviteiten en 
werkvormen bepalen.   

4. Bepalen van leeractiviteiten en werkvormen is niet van toepassing op de les / wordt in 
de les geen aandacht aan besteed.  

5. Weet niet.    

2b. Leerfunctie: Bepalen van het tempo en de planning    

Omschrijving. Leerlingen maken op papier (bijvoorbeeld in een agenda, logboek, studeerwijzer, of 
werkplanner), of in hun hoofd een planning om hun werk uit te voeren. De planning bestaat uit een 
werkplan en tijdsplan.  

Leerlingen stellen vast hoe ze hun gekozen strategie gaan uitvoeren. Hierbij denken ze aan zaken als: 
welke activiteiten gaan we precies uitvoeren, in welke volgorde, met welke hulpmiddelen, met welke 
klasgenoten, hoe zijn de taken verdeeld, op welke plaats, wat te doen bij vastlopen of als er dingen 
mis gaan, welke personen of middelen kunnen worden aangesproken voor hulp of feedback? Een 
grote taak splitsen ze op in deeltaken om per deeltaak de te besteden tijd te bepalen. Hierbij denken 
ze aan zaken als: hoeveel tijd heb ik te besteden, vind ik de taak moeilijk zodat ik extra tijd moet 
uittrekken, moet ik rekening houden met overhoringen, proefwerken, of werkstukken voor andere 
vakken zodat het verstandig is om daar omheen te plannen, hoe maak ik hiervan een realistische en 
haalbare verdeling, hoe zorgen we ervoor dat iedereen ongeveer evenveel tijd investeert (bij 
groepswerk), op welke momenten hebben we een begeleidingsgesprek met de docent en wat is 
handig om ter voorbereiding op het gesprek af te hebben, welke momenten heb ik voor vrije tijd en 
ontspanning?    

Voorbeeld. W maakt een planning voor het ontwerpen van een maquette van een serre. De volgorde 
van activiteiten, het gebruik van hulpmiddelen, en de verdeling van activiteiten over de acht lessen die 
hij voor deze opdracht ter beschikking heeft zet hij op papier. Momenten waarop hij denkt feedback 
van de docent nodig te hebben, zoals na het maken van de bouwtekening, zet hij ook in zijn plan.    

Categorieën 

1. De meeste leerlingen kunnen met veel begeleiding het tempo en de planning 
bepalen, of hebben ook met veel begeleiding moeite het tempo en de planning te 
bepalen.  

2. De meeste leerlingen kunnen met enige begeleiding het tempo en de planning 
bepalen.   

3. De meeste leerlingen kunnen zonder of met minimale begeleiding het tempo en de 
planning bepalen.   

4. Bepalen van het tempo en de planning is niet van toepassing op de les / wordt in de 
les geen aandacht aan besteed.    

5. Weet niet.    



                                                                                                                                                         
3. Beheersen van gevoelens tijdens het leren    

3a. Leerfunctie: Motiveren, concentreren, inspannen    

Omschrijving en voorbeelden. Leerlingen stellen zichzelf een taak, en motiveren zichzelf om met de 
taak aan de slag te gaan. De motivatie is op henzelf gericht, dat wil zeggen dat ze leren voor het 
vervullen van eigen behoeften, zoals het willen afmaken van een opleiding, een voldoende willen 
halen voor een toets.  

Leerlingen kunnen de volgende activiteiten ondernemen om het gewenste motivatie-, concentratie- en 
inspanningsniveau op te bouwen en te handhaven:  

•  Ze gaan voor zichzelf na wat het nut is van de leertaak.  
•  Ze stellen zichzelf beloningen in het vooruitzicht, bijvoorbeeld: “Als ik deze week mijn 

huiswerk voor elke dag bijhoud, koop ik voor mezelf als beloning nieuwe oogschaduw”, “Na 
elk uur leren mag ik even met de hond spelen”.    

Leerlingen proberen het leren zelf leuker te maken, door aspecten van de taak die ze het minst 
vervelend vinden te benadrukken (bijvoorbeeld bij het maken van een werkstuk veel lezen over een 
betreffend onderwerp omdat je dat het meeste interesseert), zichzelf uit te dagen en nieuwsgierig te 
maken (bijvoorbeeld kiezen voor andere tekenmaterialen dan voor de hand liggen).    

• Ze zoeken naar stimulerende leeromgevingen. Bijvoorbeeld: een rustige kamer zoeken met 
voldoende ventilatie, de radio aan om het gezelliger te maken, met bepaalde leerlingen 
samenwerken, vragen of je moeder je wilt overhoren, vrolijk kaftpapier om de schoolboeken 
doen, een glas cola bij het leren.  

• Leerlingen proberen hun uithoudingsvermogen te trainen. Bijvoorbeeld: zichzelf oppeppen 
met de zelfspraken: “Kom op, nog maar twee opdrachten”,  “Je kunt het!”, en inspanning 
proberen te rekken met de zelfspraak: “Afgelopen half uur ging goed, nu nog een half uur zo 
volhouden!”.      

Categorieën  

1. De meeste leerlingen kunnen met veel begeleiding zichzelf motiveren, concentreren 
en inspannen, of hebben ook met veel begeleiding moeite met motiveren, 
concentreren en inspannen.  

2. De meeste leerlingen kunnen met enige begeleiding zichzelf motiveren, concentreren 
en inspannen.  

3. De meeste leerlingen kunnen zonder of met minimale begeleiding zichzelf motiveren, 
concentreren en inspannen.  

4. Weet niet.    

3b. Leerfunctie: Attribueren, zelfwaarderen    

Omschrijving. Leerlingen wijten het goed of niet goed lukken van het leren aan de gekozen leerroute 
(bijvoorbeeld: gekozen leerdoelen, planning, en strategie), en de eigen inzet. Leerlingen kunnen 
omgaan met kritiek van anderen en zien dit als een mogelijkheid om van te leren. Ze durven fouten 
van zichzelf toe te geven.  Ze vragen zich af: Heb ik me volledig ingezet? Ben ik tevreden over mezelf 
in relatie tot m’n geleverde werk ?    

Voorbeelden: Leerlingen nemen de eigen verantwoordelijkheid voor het leren en het resultaat, en 
ontkennen hun tekortkomingen niet. Ze geven bijvoorbeeld niet onterecht anderen of omstandigheden 
de schuld (bijvoorbeeld: de docent mag me niet, daarom heb ik een laag cijfer gekregen, of de 
leerlingen in mijn groepje werkten niet mee). Aan de andere kant overdrijven ze hun tekortkomingen 
niet. Leerlingen zijn reëel en over- en onderschatten zichzelf niet. Ze vervallen bijvoorbeeld niet in 



                                                                                                                                                         
faalangst, ‘zwart-wit denken’, ‘overdrijven’, en ‘etiketteren’ (bijvoorbeeld: bij een keer een onvoldoende 
halen denken: “Zie je wel, ik ben dom, ik blijf vast zitten”).  

Categorieën   

1. De meeste leerlingen kunnen met veel begeleiding reëel attribueren en 
zelfwaarderen, of hebben ook met veel begeleiding hiermee moeite.  

2. De meeste leerlingen kunnen met enige begeleiding reëel attribueren en 
zelfwaarderen.    

3. De meeste leerlingen kunnen zonder of met minimale begeleiding reëel attribueren 
en zelfwaarderen.    

4. Weet niet    

4. Leerfunctie: Kennisverwervende vaardigheden    

Omschrijving. Bij kennisverwervende vaardigheden gaat het om reproductief leren, oftewel het uit het 
hoofd leren van bepaalde feiten, begrippen, namen, definities, of stappenplannen om een probleem 
aan te pakken.  

Leerlingen leren bepaalde informatie, zoals formules, feiten, woordjes en stappenplannen, van buiten. 
Hiervoor herhalen ze de gehele informatie op onderdelen daarvan letterlijk of in eigen woorden met 
een daarvoor geschikte strategie. Onder kennisverwerven valt ook het verzamelen van informatie 
zoals leerlingen kunnen doen door onderzoeken, vragen stellen, informeren, bronnenanalyse, 
samenvattingen schrijven, notulereni T[1] T.    

Voorbeelden. 

• Bij het leren kunnen leerlingen bijvoorbeeld gebruik van de volgende strategieën en 
werkvormen:  

• Voor zichzelf opschrijven, in eigen woorden navertellen, zichzelf (laten) overhoren, woord- of 
letterklankmethoden;  

• Leerlingen markeren in een tekst alle episodes die gaan over een bepaald onderwerp;  
• Leerlingen noteren alle gegevens die van belang zijn voor het oplossen van een 

communicatief probleem;  
• Leerlingen ondervragen elkaar over een bepaald onderwerp in een tweegesprek.  

Categorieën 

1. De meeste leerlingen kunnen met veel begeleiding kennisverwervende vaardigheden 
uitvoeren, of hebben ook met veel begeleiding moeite kennisverwervende 
vaardigheden uit te voeren.  

2. De meeste leerlingen kunnen met enige begeleiding kennisverwervende 
vaardigheden uitvoeren.  

3. De meeste leerlingen kunnen zonder of met minimale begeleiding 
kennisverwervende vaardigheden uitvoeren.  

4. Het uitvoeren van kennisverwervende vaardigheden is niet van toepassing op de les / 
wordt in de les geen aandacht aan besteed.  

5. Weet niet.  

 5. Leerfunctie: Kennisverwerkende vaardigheden    

Omschrijving. Bij kennisverwerkende vaardigheden moeten leerlingen verbanden tussen kennis en 
leerstof doorzien. Het gaat erom dat ze inzicht krijgen in een bepaald onderwerp. 



                                                                                                                                                         
Leerlingen volgen een bepaalde structuur van een tekst, selecteren of onderscheiden bijvoorbeeld 
relevante informatie door hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. Andere mogelijkheden zijn 
dat ze belangrijke en minder belangrijke delen uit de lesstof halen, zoeken naar de essentie, of de 
opbouw in een tekst of betoog. Leerlingen splitsen een groter geheel op in kleinere delen, en werken 
grondig aan een groter geheel door stap voor stap de kleinere delen uit te werken.    

Voorbeelden. Bij het leren kunnen leerlingen bijvoorbeeld gebruik van de volgende strategieën en 
werkvormen: 

• Leerlingen onderscheiden hoofd- en bijzaken;  
• Leerlingen leggen verbanden tussen begrippen;   
• Leerlingen analyseren de inhoud van de tekst;  
• Leerlingen voeren een brainstorm-sessie uit;    
• Leerlingen maken een werkstuk over een bepaald onderwerp;    
• Leerlingen maken een model(re)constructie;  
• Leerlingen voeren een discussie, dialoog of tweegesprek over een bepaald 

onderwerp.    

Categorieën   

1. De meeste leerlingen kunnen met veel begeleiding kennisverwerkende vaardigheden 
uitvoeren, of hebben ook met veel begeleiding moeite kennisverwerkende 
vaardigheden uit te voeren.  

2. De meeste leerlingen kunnen met enige begeleiding kennisverwerkende 
vaardigheden uitvoeren.  

3. De meeste leerlingen kunnen zonder of met minimale begeleiding 
kennisverwerkende vaardigheden uitvoeren.  

4. Het uitvoeren van kennisverwerkende vaardigheden is niet van toepassing op de les / 
wordt in de les geen aandacht aan besteed.  

5. Weet niet.    

6. Leerfunctie: Kennistoepassende vaardigheden    

Omschrijving. Bij kennistoepassende vaardigheden gaat het om het toepassen van geleerde kennis, 
zoals het gebruiken van bepaalde geleerde woorden in zakelijke communicatie, of geleerde 
handelingen toepassen in een stage. Leerlingen maken voorstellingen, bedenken voorbeelden en 
analogieën, en mogelijkheden om de leerstof in andere situaties toe te passen. Leerlingen vertalen 
leerstof naar meer concrete zaken, zoals de beroepssituatie waarin ze later komen te werken.    

Voorbeelden. Het gebruiken van formules bij het maken van berekeningen; grammatica- en 
spellingsregels gebruiken bij het schrijven van een brief of opstel; geleerde procedures toepassen in 
een simulatie of stage; het toepassen van kennis over benzinemotoren in een discussie over 
milieuvervuiling door auto’s.  

Categorieën  

1. De meeste leerlingen kunnen met veel begeleiding kennistoepassende vaardigheden 
uitvoeren, of hebben ook met veel begeleiding moeite kennistoepassende vaardigheden uit te 
voeren.  

2. De meeste leerlingen kunnen met enige begeleiding kennistoepassende 
vaardigheden uitvoeren.  

3. De meeste leerlingen kunnen zonder of met minimale begeleiding 
kennistoepassende vaardigheden uitvoeren.   



                                                                                                                                                         
4. Het uitvoeren van kennistoepassende vaardigheden is niet van toepassing op de les / 

wordt in de les geen aandacht aan besteed.  
5. Weet niet.  

 7. Leerfunctie: Kennisintegrerende vaardigheden   

Omschrijving. Bij kennisintegrerende vaardigheden gaat het erom dat leren betekenis krijgt voor de 
leerling. Voornamelijk gaat het om opdrachten waarbij zelfkennis een rol speelt, waarbij 
betekenisgeving door de leerling in het geding is, en/of waarbij een stuk persoonlijke ‘smaak’ of ‘visie’ 
een rol speelt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij opdrachten waarbij het gaat om het vormen van een 
mening, het ontwikkelen van een visie, creatieve opdrachten zoals dramatische werkvormen en 
projectopdrachten.    

Voorbeelden. Leerlingen vervullen opdrachten waarbij ze moeten reflecteren, zoals een logboek 
bijhouden, evalueren, en het uitvoeren van supervisie en intervisie. Leerlingen vervullen opdrachten 
waarbij ze moeten beoordelen en waarderen en feedback krijgen en geven Leerlingen voeren 
opdrachten uit waarbij ze een mening moeten vormen, stelling moeten nemen, of een mening moeten 
verwoorden en verdedigen, zoals bij een stellingenspel, forumdiscussie, debat, kortgeding, 
spreekbeurt, referaat, symposium, en scriptie. Leerlingen vervullen opdrachten waarbij ze een attitude 
moeten vormen, en kennis/houding en vaardigheden moeten integreren zoals bij een project.  

Categorieën 

1. De meeste leerlingen kunnen met veel begeleiding kennisintegrerende vaardigheden 
uitvoeren, of hebben ook met veel begeleiding moeite kennisintegrerende 
vaardigheden uit te voeren.  

2. De meeste leerlingen kunnen met enige begeleiding kennisintegrerende 
vaardigheden uitvoeren.   

3. De meeste leerlingen kunnen zonder of met minimale begeleiding kennisintegrerende 
vaardigheden uitvoeren.   

4. Het uitvoeren van kennisintegrerende vaardigheden is niet van toepassing op de les / 
wordt in de les geen aandacht aan besteed.  

5. Weet niet.  

8.  Uitvoeren    

8a. Leerfunctie: Voortgang van het leren bewaken    

Omschrijving. Tussentijds controleren leerlingen de voortgang van het leren. Ze vragen zich af: 
“Verloopt alles nog volgens plan?” Leerlingen gaan na of ze nog op de goede weg zitten, of ze niet 
afdwalen van vooraf gestelde doelen, of ze voldoende vooruitgang boeken en volgens de planning 
werken. Hiertoe stellen ze zichzelf vragen als: gaat alles nog goed? wat gaat goed of niet goed? en 
waarom?  

Leerlingen checken, bijvoorbeeld door het maken van een proeftoets of door zichzelf vragen te stellen, 
of hetgeen ze leren of maken toepasbaar is, of gedachten en redeneringen kloppen, of ze geen 
dingen over het hoofd zien, of werkwijzen correct worden uitgevoerd.    

Voorbeelden. Afhankelijk van het leerdoel en de gekozen strategie toetsen leerlingen zichzelf, 
bijvoorbeeld door: 

• tussentijds in eigen woorden te zeggen waar een Engels telefoongesprek over gaat 
(heb ik begrepen waar het over gaat?);  

• oefenopgaven te maken;    



                                                                                                                                                         
• een gevolgde redenering andersom te doorlopen om te checken of er hetzelfde 

antwoord uitkomt;    
• spellingcontrole uit te voeren.  

Categorieën   

1. De meeste leerlingen kunnen met veel begeleiding de voortgang van het leren 
bewaken en controle uitvoeren op het (tussentijds) resultaat van het leren, of hebben 
ook met veel begeleiding moeite hiermee.    

2. De meeste leerlingen kunnen met enige begeleiding de voortgang van het leren 
bewaken en controle uitvoeren op het (tussentijds) resultaat van het leren.  

3. De meeste leerlingen kunnen zonder of met minimale begeleiding de voortgang van 
het leren bewaken en controle uitvoeren op het (tussentijds) resultaat van het leren.  

4. Het bewaken van de voortgang van het leren en controle uitvoeren op het 
(tussentijdse) resultaat van het leren is niet van toepassing op de les / wordt in de les 
geen aandacht aan besteed.  

5. Weet niet.    

8b. Leerfunctie: Bijsturen van het leerproces    

Omschrijving. Leerlingen bedenken oplossingen voor blokkades, en nemen maatregelen voor 
problemen en knelpunten waar ze tegen aanlopen. Ze vragen zich af: hoe kan ik wat minder goed 
gaat corrigeren of in betere banen leiden? Ze kiezen een oplossing om het leren te verbeteren.    

Voorbeelden. Afhankelijk van hun probleem kunnen leerlingen verschillende maatregelen nemen om 
hun leerproces bij te sturen. Leerlingen besluiten bijvoorbeeld: 

• van leerstrategie te veranderen (bijvoorbeeld een groot probleem opsplitsen in 
deelproblemen);    

• terug te gaan naar het moment waar ze een opgave nog wel begrepen en vanaf dat 
moment de opgave opnieuw uitvoeren;    

• te hoog gestelde leerdoelen naar beneden bij te stellen;    
• hun planning aan te passen (bijvoorbeeld meer tijd besteden aan het leren);   
• te zoeken meer mogelijkheden voor tussentijdse feedback en beoordeling, of 

beloning;  
• vaker een docent of medeleerling om hulp te vragen;  
• te gaan leren in een andere omgeving (bijvoorbeeld in een studienis gaan zitten) 

waar ze rustig kunnen werken;   
• een ander standpunt in te nemen ten aanzien van een maatschappelijk probleem.    

Categorieën 

1. De meeste leerlingen kunnen met veel begeleiding het leerproces bijsturen, of 
hebben ook met veel begeleiding hiermee moeite.  

2. De meeste leerlingen kunnen met enige begeleiding het leerproces bijsturen.  
3. De meeste leerlingen kunnen zonder of met minimale begeleiding het leerproces 

bijsturen.  
4. Het bijsturen van het leerproces is niet van toepassing op de les / wordt in de les 

geen aandacht aan besteed.  
5. Weet niet.    

9.  Leerfunctie: Evaluatie, reflectie, terugkoppeling en beoordeling    



                                                                                                                                                         
Omschrijving. Leerlingen evalueren, reflecteren op, koppelen terug en beoordelen hun leerresultaat en 
het leerproces. Een vereiste is dat leerlingen de gestelde beoordelingscriteria begrijpen. Leerlingen 
toetsen het gemaakte werk, en hun leerproces aan de beoordelingscriteria. Bij de evaluatie van het 
leerresultaat gaan leerlingen na in hoeverre de uitvoering de beoogde resultaten heeft opgeleverd. 
Leerlingen vragen zich bijvoorbeeld af: Zou ik het een volgende keer weer zo doen? Vind ik de wijze 
waarop ik heb gewerkt handig? Heb ik gebruik gemaakt van de juiste hulpmiddelen? Heb ik me goed 
aan de tijdsplanning kunnen houden? Verliep de samenwerking met andere leerlingen goed?  

Leerlingen denken na over het verloop van de les, hoe ze zich daarbij voelden, en welke persoonlijke 
leerwinst ze hebben geboekt. Dit kunnen ze noteren in een logboek, op een reflectieformulier, 
uitwisselen met klasgenoten, of voor zichzelf overdenken.    

Voorbeeld. I reflecteert in haar logboek op haar eerste stagedag. Hierbij loopt ze de volgende vragen 
langs: Wat was de situatie? (gebeurtenis/doel/voorkennis), Wat deed ik? Hoe voelde ik me daarbij? 
(bijvoorbeeld: “ik voelde me onrustig”), Welke andere mogelijkheden had ik om de taak aan te pakken 
en waarom heb ik daarvoor niet gekozen? Wat waren de resultaten (produkt en proces)? Wat heb ik 
ervan geleerd door het zo te doen? Zou ik het in het vervolg weer zo aanpakken? Zo nee, hoe dan?    

Categorieën  

1. De meeste leerlingen kunnen met veel begeleiding evalueren, reflecteren, 
terugkoppelen en beoordelen, of hebben ook met veel begeleiding hiermee moeite.  

2. De meeste leerlingen kunnen met veel begeleiding evalueren, reflecteren, 
terugkoppelen en beoordelen.  

3. De meeste leerlingen kunnen zonder of met minimale begeleiding evalueren, 
reflecteren, terugkoppelen en beoordelen.  

4. Evalueren, reflecteren, terugkoppelen en beoordelen zijn niet van toepassing op de 
les / wordt in de les geen aandacht aan besteed.    

5. Weet niet.  

 

6 Onderzoek    

6.1         Inleiding    

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van het onderzoek dat is uitgevoerd om de instrumenten te 
ontwikkelen. Een beschrijving wordt gegeven van het vooronderzoek, uitgangspunten van het 
instrument, het delphi-onderzoek, en de try-out.    

6.2 Vooronderzoek    

In winter 1999 heeft op school A een vooronderzoek plaatsgevondeni[1]. Op basis van 
literatuuronderzoek is een lijst met indicatoren opgesteld. Onder meer is het werk bestudeerd 
van Boekaerts en Simons (1995), Bolhuis en Kluvers (1996),  Shuell (1996), Vermunt (1992), 
en Vermunt en Verloop (1999)i[2].  

Vervolgens is de lijst met indicatoren gespiegeld aan de onderwijspraktijk. Hierbij is gebruik gemaakt 
van vragenlijsten, klassenobservaties met video-opname en interviews. In totaal hebben zes docenten 
van school A deelgenomen aan het onderzoek. De docenten zijn gespreid op kenmerken als 
schoolvak, houding ten opzichte van het Studiehuis, en de mate waarin men zichzelf toegerust vindt 
om leerlingen te begeleiden in een studieruimte. Bij elke docent hebben in de periode januari-februari 
1999 twee observaties plaatsgevonden, een van een lesuur in een klaslokaal, en een van een lesuur 
in een studieruimte.  



                                                                                                                                                         
De resultaten wijzen uit dat de deelnemende docenten voorstander zijn van zelfstandig leren. Wat 
betreft houding blijken ze vooral te verschillen in verwachtingen die ze hebben van leerlingen. Het 
merendeel van de zes docenten geeft les vanuit routines of intuïties, en is zich weinig bewust van de 
mate waarin ze reflecteert. Verder blijken intenties van docenten niet zichtbaar overeen te komen met 
het gedrag tijdens het onderwijzen en begeleiden. Antwoorden van docenten in de vragenlijsten en 
interviews verschillen voor een belangrijk deel met hun gedragingen in de lessen. Grofweg komt het 
erop neer dat docenten van plan zijn met hun instructie en begeleiding in te spelen op leerlingen die 
volgens hen in redelijke mate zelfstandig zijn (waarbij het nog maar de vraag is of leerlingen 
daadwerkelijk in redelijke mate zelfstandig zijn), terwijl de instructie en begeleiding die ze uiteindelijk 
geven uitgaat van veel docentsturing (de oorzaak hiervan is niet onderzocht. Mogelijke opties zijn: 
omdat men er in de les achterkomt dat men leerlingen te hoog heeft ingeschat, of omdat docentsturing 
conform de onderwijsstijl van de docent is).  

Bij de spiegeling van de indicatoren aan de praktijk is erop gelet of ze eenvoudig herkenbaar zijn in de 
praktijk en of zich verschillen voordoen tussen docenten (scoren bepaalde docenten hoger dan 
andere docenten op een bepaalde indicator?). De indicatoren hadden onder meer betrekking op: de 
doelgroep waar de docent zijn begeleiden op richt (individuele leerling, groepje leerlingen, of klas), 
managementactiviteiten, begeleidingsfuncties, begeleidingsstrategieën, en de mate waarin de docent 
een activerend leerklimaat bevordert. Bij het uitproberen van de opgestelde lijst blijkt dat de meeste 
indicatoren kunnen worden gehandhaafd. Enkele indicatoren bleken moeilijk herkenbaar in de praktijk 
en konden beter van de typen opdrachten die leerlingen maken of leermiddelen waarmee leerlingen 
werken worden afgeleid dan van het handelen van docenten.  

Tenslotte is gezocht naar een geschikte vormgeving van het instrument, met als resultaat een 
combinatie van zelfbeoordeling, beoordeling door collega’s en beoordeling door leerlingen.    

Van school B zijn twee lessen op videoband opgenomen om te vergelijken of het begeleiden van 
zelfstandig leren door docenten op school B (middelbaar beroepsonderwijs) veel verschilt van de 
begeleiding die docenten geven op school A (voortgezet onderwijs). De banden zijn gescreend op: het 
besteden van aandacht aan bepaalde leerfuncties door de docent, het geven van verschillende mate 
van sturing door de docent, en het gebruik van verschillende werkvormen door de docent. Deze 
aspecten waren herkenbaar in de video-opnames van school B. 

6.3. Uitgangspunten van het onderzoek    

Het onderzoek is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Hieronder volgt een opsomming. 

• Hoewel ervaring een belangrijke voorwaarde is voor expertise van docenten, is het op zich 
niet voldoende. Ervaring draagt slechts bij aan expertise en begrip van docenten wanneer 
hierop wordt geanalyseerd, gereflecteerd, en wanneer het wordt gebruikt om de praktijk te 
verbeteren. Sprake is van een voortdurende cyclus van ervaring, reflectie en verbetering door 
groei en ontwikkeling. Anders gezegd: “Docenten leren door doen, maar alleen wanneer ze 
hierop reflecteren, dit bekritiseren, en latere acties baseren op eerdere acties”i[3]. Zelfkennis 
en zelfbegrip zijn dus sleutels voor professionele groei.  

• Een veel gebruikt onderscheid in de literatuur is ‘reflection in action’, en ‘reflection on action’. 
Reflection in action verwijst naar reflecteren tijdens het handelen, en duidt aan dat reflectie 
(leren door doen) een persoonlijk, spontaan, en onbewust proces is. Reflection on action 
betreft het bewust reflecteren op uitgevoerde handelingen. De tweede manier van reflecteren 
biedt docenten mogelijkheden om te zoeken naar of feedback te ontvangen van anderen. 
Verder biedt het mogelijkheden het eigen inzicht te vergelijken met de beeldvorming van 
anderen. Om deze redenen is het instrument gericht op reflection on action. Dit betekent niet 
dat het het bestaan van reflection in action ontkent of er niet naast kan bestaan.  

• Het onderzoek is toegespitst op zelfevaluatie door docenten, omdat dit een voorwaarde is 
voor reflectie. Andere redenen voor deze toespitsing zijn dat zelfevaluatie recht doet aan de 
opvatting van de docent als professional (zelfevaluatie doet een beroep op de professionele 
verantwoordelijkheid voor het eigen onderwijzen, is gericht op professionele ontwikkeling, 
geeft docenten een ‘stem’ in het controleren van de eigen praktijk, bevordert collegiale 
interacties en discussie over onderwijzen)i[4].     



                                                                                                                                                         
• Zelfevaluatie wordt in het onderzoek gebruikt als formatieve evaluatie. Beperkingen 

van zelfevaluatie liggen voornamelijk in de psychometrische kwaliteit (met name ten 
aanzien van betrouwbaarheid en aanvaardbaarheid, onder meer doordat docenten 
‘onbewust’ andere zaken meetellen dan in de beoordelingscriteria zijn vastgelegd, 
sociaal-wenselijk evalueren omdat ze bang zijn voor consequenties, en zichzelf 
overschatten). Dit maakt zelfevaluatie minder geschikt voor summatieve evaluatiei[5]. 
   

In het onderzoek zijn verschillende maatregelen genomen om tegemoet te komen aan de 
betrouwbaarheid en aanvaardbaarheid van de instrumenten, namelijk:    

1. de instrumenten zo veel mogelijk laten aansluiten bij de praktijk van docenten door: empirisch 
onderzoek; aansluiting bij de visie en terminologie van de scholen; ontwikkeling van de 
instrumenten in samenwerking met  deskundigenpanels van de scholen.  

2. het verankeren van beoordelingscategorieën in een uitgebreide handleiding voor docenten;  
3. op school B waarborgen van de privacy van gegevens die met het instrument worden 

verzameld door het opstellen van een verklaring (zie bijlage 7);  
4.  versterken van zelfevaluatie door gebruik te maken van bepaalde personen die de docent 

externe informatie geven over zijn praktijk: beoordeling door collega‘s en leerlingen.    

Qua eisen van psychometrische kwaliteit wordt aangesloten bij een model dat door Stokking is 
ontwikkeldi[6]. Het model bestaat uit de kwaliteitseisen: betrouwbaarheid, validiteit, praktische 
bruikbaarheid, en aanvaardbaarheid.    

6.4 Delphi- onderzoek: bepalen van de inhoud en praktische bruikbaarheid    

Doelen van het delphi-onderzoek waren de inhoud van instrument 1 vast te stellen en de praktische 
bruikbaarheid van conceptinstrument 1 te toetsen.  

Aan het delphi-onderzoek is op de school voor voortgezet onderwijs (school A) deelgenomen door 
acht praktijkdeskundigen, waaronder twee coördinatoren tweede fase. De personen zijn gespreid over 
verschillende kenmerken: vak, geslacht, en leeftijd. 

Op de school voor middelbaar beroepsonderwijs (school B) is deelgenomen door acht personen. Het 
panel bestond uit vertegenwoordigers van vier sectoren (welzijn, economie, verzorging, techniek) en 
twee beleidsmedewerkers onderwijs. De deelnemers zijn gevraagd commentaar te geven op aspecten 
die deel uit zouden kunnen maken van het instrument. Op bepaalde aspecten is zeer specifiek 
commentaar gevraagd, namelijk op uitgeschreven teksten zoals die zouden kunnen worden 
opgenomen in de handleiding voor docenten. De respondenten konden antwoorden op een 
vierpuntschaal (niet (score 1), in geringe mate (score 2), in redelijke mate (score 3), in sterke mate 
(score 4)). 

De vragen die aan de deelnemers zijn gesteld luiden 

• In hoeverre vindt u het belangrijk om dit onderdeel op te nemen in het instrument?    
• In hoeverre is de gegeven beschrijving van de leerfunctie volgens u duidelijk voor docenten?  
• In hoeverre is de gegeven beschrijving van sturingsmogelijkheden door de docent volgens u 

herkenbaar voor docenten?  
• Hoe kan de tekst worden veranderd opdat ze beter aansluit bij de praktijk van docenten op uw 

school?  

Aan de hand van deze vragen is de praktische bruikbaarheid van het instrument getoetst. In figuren 5 
en 6 volgt een overzicht van de resultaten. De bovenste waarde in de cel duidt de gemiddelde score 
aan van school A, de onderste waarde in de cel duidt op de gemiddelde score van school B. Een 



                                                                                                                                                         
liggend streepje geeft aan dat over het aspect geen vragen zijn gesteld in het delphi-panel van de 
betreffende school.    

Figuur 5: gemiddelde praktische bruikbaarheid van concept instrument 1 volgens de deelnemers aan 
het delphi-panel.     

   

Omschrijving leerfunctie  

   

Belangrijk  

   

Duidelijk  

   

Herkenbaar  

   
1a. Verhelderen van leerdoelen en leerstof  3,5  

3,8  

3,4  

3,0  

3,4  

3,4  

   
1b. Activeren van voorkennis  3,2  

3,8  

3,7  

3,4  

3,6  

3,4  

   
2a. Bepalen van de leeractiviteiten en werkvormen  3,7  

3,6  

3,6  

3,4  

3,7  

3,8  

   
2b. Bepalen van het tempo en de planning  3,6  

4,0  

3,9  

3,4  

3,9  

3,2  

   
3a. Motiveren, concentreren, inspannen  -  

3,8  

-  

3,6  

-  

3,3  

   
3b. Attribueren, zelfwaarderen  -  

3,2  

-  

3,0  

-  

3,0  

   
4. Kennisverwervende vaardigheden  -  

3,0  

-  

3,8  

-  

3,5  

   
5. Kennisverwerkende vaardigheden  -  

3,6  

-  

3,6  

-  

3,2  

   
6. Kennistoepassende vaardigheden  -  

4,0  

-  

3,4  

-  

3,2  

   
7. Kennisintegrerende vaardigheden  -  

3,4  

-  

3,2  

-  

3,2  

   



                                                                                                                                                         
8a. Voortgang van het leren bewaken  3,6  

3,8  

3,9  

3,4  

3,4  

3,2  

   
8b. Bijsturen van het leerproces  3,3  

3,8  

3,9  

3,6  

3,9  

3,6  

   
9.  Evaluatie, reflectie, terugkoppeling en 
beoordeling  

3,0  

3,8  

3,3  

3,4  

3,4  

3,4  

   

Figuur 6: gemiddelde praktische bruikbaarheid van conceptinstrument 1 volgens de deelnemers aan 
het delphi-panel.     

   

Omschrijving begeleidingsstrategie  

   

Belangrijk 

   

Duidelijk  
   

1.        Voordoen aan leerlingen en daarbij de belangrijkste 
denkstappen vertellen  (modelleren)  

   

-  

3,8   

   

-  

3,2   
   

2.        Ondersteunen  

   

   

3,0  

3,8   

   

4,0  

3,6   
   

3.        Leerlingen laten vertellen hoe ze een opdracht aanpakken 
(articuleren)  

   

   

2,0  

3,0  

   

3,3  

3,2  
   

4.        Reflecteren  

   

   

   

3,2  

3,6  

   

3,3  

3,3  

5.        Samenwerking tussen leerlingen bevorderen  

   

3,3  

-  

   

3,8  

-  

Uit figuren 5 en 6 valt af te leiden dat de deelnemers aan het delphi-panel over het algemeen de 
conceptteksten van de handleiding van het eerste instrument in redelijke tot sterke mate praktisch 
bruikbaar vinden.    

In de tweede ronde zijn de resultaten van de eerste ronde in een mondelinge bijeenkomst met de 
panelleden besproken. Met name werd aandacht besteed aan aspecten waarop de panelleden van 
mening verschilden. De onderzoeker deed op basis van de resultaten voorstellen voor wijzigingen in 
het instrument. Deze werden aanvaard zodra het merendeel van de deelnemers zich kon vinden in de 
voorstellen.    



                                                                                                                                                         
Op school A resulteerde dit er onder meer in dat het aantal categorieën van het instrument werd 
teruggebracht door een aantal beoordelingscategorieën samen te voegen:  

• Verhelderen van leerdoelen en leerstof en Activeren van voorkennis zijn samengevoegd als 
‘Oriënteren’;    

• Bepalen van de leeractiviteiten en werkvormen en Bepalen van het tempo en de planning zijn 
samengevoegd als ‘Strategie bepalen en plannen’  

• Motiveren, concentreren, inspannen en attribueren en zelfwaarderen zijn samengevoegd als 
‘Beheersen van gevoelens tijdens het leren’;  

• Voortgang van het leren bewaken en bijsturen van het leerproces zijn samengevoegd als 
‘Uitvoeren’.    

Op school B is in de tweede ronde van het delphi-panel besloten om de beschrijvingen van 
leerfuncties aan te passen. In de conceptversie was de omschrijving van leerlingsturing, in vergelijking 
met de omschrijving van docentsturing en gedeelde sturing summier. Besloten is om de beschrijving 
van leerlingsturing in de try-out versie uit te breiden. Verder vond men enkele vakken onder 
vertegenwoordigd in de voorbeelden. Door de voorbeelden enigszins aan te passen is dit verholpen.    

6.5 Deelnemers aan de try-out    

In januari 2000 zijn de instrumenten uitgeprobeerd op de betrokken scholen. In Figuur 7 volgt een 
overzicht van het aantal personen dat een bepaalde (variant) van het instrument heeft uitgeprobeerd.    

Figuur 7: deelnemers aan de try-out    

   

 Instrument en variant  

   

Evaluatie 
door 

docent  

   

Evaluatie 
door 

collega  

   

Evaluatie 
door 

leerlingen  
   

1.1     Leerfuncties, sturing van leerfuncties en 
begeleidingsstrategieën,  

Variant docent  

1.2     Leerfuncties, sturing van leerfuncties en 
begeleidingsstrategieën, Variant collega  

1.3     Leerfuncties, sturing van leerfuncties en 
begeleidingsstrategieën, Variant leerling  

   

2.1     Inschatten van de zelfstandigheid van leerlingen, variant 
docent  

2.3   Inschatten van de zelfstandigheid van leerlingen, variant 
leerling  

   

   

   

25  

   

   

   

   

   

7  

   

   

   

   

   

4  

   

   

   

   

   

146  

   

   

   

146  

   

Voor het uitproberen ontving elke deelnemer een bundel met instrumenten en een uitgebreide 
toelichting en voorbeelden voor gebruik, en een handleiding.    

6.6              Resultaten van de try-out: validiteit, aanvaardbaarheid en betrouwbaarheid    



                                                                                                                                                         
In de try-out is gekeken naar de volgende psychometrische eisen van het instrument: validiteit, 
betrouwbaarheid, en aanvaardbaarheid. De validiteit en aanvaardbaarheid zijn nagegaan door 
bevraging van deelnemers aan de try-out. De betrouwbaarheid is nagegaan door het berekenen van 
de beoordelaarsovereenstemming (jury alpha) van een beoordeling van een les door twee 
onderzoekers. Verder is de beoordelaarovereenstemming berekend tussen zelfevaluatie door 
docenten en evaluatie van dezelfde les door een collega, en evaluatie door docenten en evaluatie 
door leerlingen. Verder is de betrouwbaarheid nagegaan door het berekenen van cronbachs alpha’s 
van de schalen in de instrumenten.  

6.6.1 Validiteit en aanvaardbaarheid: bevraging    

Bij de try-out is aan zeven docenten en een onafhankelijke onderzoeker gevraagd wat ze vinden van 
de validiteit en aanvaardbaarheid van instrumenten 1 en 2 (variant ‘docent’). Op een 
evaluatieformulier heeft men vragen over de validiteit en aanvaardbaarheid van de instrumenten 
beantwoord. Men kon antwoord geven op een vierpuntschaal (niet (score 1); in geringe mate (score 
2); in redelijke mate (score 3); in sterke mate (score 4)). In figuur 8 volgt een overzicht van de vragen 
en gemiddelde antwoorden.  
 

Figuur 8: validiteit en aanvaardbaarheid van instrumenten 1 en 2  volgens deelnemers aan het 
onderzoek    

      

Instrument 

   

   

Gemi
d-

delde 

   

   

Standaar
d-  

deviatie 

   

n 



                                                                                                                                                         
Validiteit  

   

Is de inhoud van het instrument relevant voor het 
begeleiden van zelfstandig leren?  

   

Wordt het begeleiden van zelfstandig leren door de inhoud 
van het instrument voldoende ‘gedekt’?  

   

Wordt met het instrument de aandacht voor het begeleiden 
van zelfstandig leren in kaart gebracht en niet wat anders? 

   

Zullen docenten die minder aandacht besteden aan 
zelfstandig leren op dit instrument een ander resultaat 
behalen, dan docenten die hier meer aandacht aan 
besteden?  

   

Blijkt uit de resultaten op het instrument of docenten 
aandacht besteden aan zelfstandig leren?  

   

   

   

1  

2  

   

1  

2  

   

1  

2  

   

   

1  

2  

   

1  

2  

   

   

   

3,3  

3,0  

   

3,5  

3,0  

   

3,2  

3,5  

   

   

3,3  

3,0  

   

3,2  

3,0  

   

   

   

.52  

-  

   

.55  

-  

   

.41  

.71  

   

   

.82  

.00  

   

.44  

-  

   

   

   

6  

1  

   

6  

1  

   

6  

2  

   

   

6  

2  

   

5  

1 

Aanvaardbaarheid  

   

Is voor docenten duidelijk waar de beoordelingscriteria 
(inhoud van het instrument) betrekking op hebben?  

   

Is voor docenten duidelijk waarvoor de resultaten van het 
instrument worden gebruikt?  

   

Is de afname van het instrument eerlijk voor docenten?  

   

   

   

1  

2  

   

1  

2  

   

1  

2  

   

   

   

3,2  

3,5  

   

3,0  

2,5  

   

3,3  

3,5  

   

   

.84  

.71  

   

1.0  

2.1  

   

.96  

.71  

   

   

5  

2  

   

5  

2  

   

4  

2 



                                                                                                                                                         

Uit figuur 8 blijkt dat de deelnemers de validiteit en aanvaardbaarheid van de instrumenten over het 
algemeen redelijk vinden. Bij het interpreteren van de resultaten moet rekening worden gehouden met 
het kleine aantal respondenten.    

6.6.2 Betrouwbaarheid: beoordelaarsovereenstemming    

Beoordelaarsovereenstemming tussen onderzoekers    

Twee onderzoekers hebben onafhankelijk van elkaar een videoband met een opgenomen les over het 
begeleiden van zelfstandig leren van school A geëvalueerd met behulp van instrument 1. De 
overeenstemming was hoog. De jury alpha bedroeg .97.    

Beoordelaarsovereenstemming tussen docenten en hun collega of leerlingen    

Op school A is bij twee ‘koppels’ van docenten en collega’s nagegaan in hoeverre ze 
overeenstemmen in hun evaluatie van een les (instrument 1, vergelijking van de resultaten van variant 
docent en variant collega). In figuur 9 volgt een overzicht van de mate van overeenstemming.    

Figuur 9: overeenstemming tussen beoordeling van docenten en collega’s op instrument 1 
‘Leerfuncties, sturing van het leerproces en begeleidingsstrategieën’    

   

Koppel (docent en collega)  

   

Jury alpha  

   

  

    

1  

   

.51    
    

2  

   

.27  

   
 

   

Uit figuur 9 blijkt dat de jury alpha tussen de koppels verschilt en voor het eerste koppel redelijk is. De 
moeilijkheid van zelfevaluatie, en het evalueren van een collega leidt dikwijls tot lage 
overeenstemming (zie ook paragraaf 6.3).    

Verder is bij drie docenten van school A en bij twee docenten van school B nagegaan in hoeverre de 
zelfevaluatie van docenten overeenstemt met de evaluatie van de les door leerlingen (instrument 1, 
vergelijking van de resultaten van variant docent met variant leerlingen). In figuur 10 wordt hiervan een 
overzicht gegeven.   

Figuur 10: beoordelaarsovereenstemming tussen de zelfevaluatie van de docent en de evaluatie van 
de docent door de leerlingen    

   

Koppel (docent en klas leerlingen)   

   

Jury alpha  
   

1 (school A)  

   

-2.37  



                                                                                                                                                         
   

2 (school A)  

   

.50  
   

3 (school A)  

   

.00   
   

4 (school B)  

   

.47   
   

5 (school B)  

   

   

.07  

Uit figuur 10 blijkt dat de beoordelaarsovereenstemming verschilt per docent, en voor 
sommige docenten redelijk is.    

Op school B is nagegaan in hoeverre bij docenten sprake is van overeenstemming tussen de 
zelfevaluatie van hun begeleiden en de inschatting die ze maken van het zelfstandigheidsniveau van 
leerlingen. Het idee achter deze vergelijking is dat de begeleiding van de docent idealiter aansluit bij 
de inschatting die hij maakt van zijn leerlingen (in de veronderstelling dat docenten een adequate 
inschatting van leerlingen kunnen maken). In figuur 11 volgt hiervan een overzicht. 
 
Figuur 11: overeenstemming tussen de zelfevaluatie van het begeleiden van leerlingen door docenten 
en de inschatting die ze maken van het zelfstandigheidsniveau  van leerlingen (per klas).    

   

Docent  

   

Jury  alpha  

   

  

    

1  

   

-.3   7  
    

2  

   

.66    
    

3  

   

-.1   2  
    

4  

   

.26    
    

5  

   

.12    
    

 6   

   

.76    
    

7  

   

.54   

Uit figuur 11 blijkt dat het per docent verschilt in hoeverre de zelfevaluatie van hun begeleiding 
overeenkomt met de inschatting van het zelfstandigheidsniveau van leerlingen die ze voor de les 
maken. Bij sommige docenten is de overeenstemming hoog, bij andere docenten is de 
overeenstemming zwak.  



                                                                                                                                                         
Mogelijke oorzaken van de resultaten zijn gelegen in het feit dat het moeilijk is om een zelfevaluatie te 
maken. Verder is het moeilijk om het zelfstandigheidsniveau van leerlingen in te schatten. Over het 
algemeen geldt: hoe professioneler de docent hoe beter hij hiertoe in staat is. Er moet dan wel 
rekening mee worden gehouden dat het voor bepaalde lessen makkelijker is om een inschatting te 
maken van het zelfstandigheidsniveau van leerlingen. Dit is mede afhankelijk van hoe goed de docent 
de leerlingen kent, en of leerlingen werken aan een opdracht of taak die ze al eens eerder hebben 
gedaan (zodat de docent kan terug denken hoe zelfstandig leerlingen destijds waren).    

6.6.3 Betrouwbaarheid: Cronbachs alpha    

Instrumenten 1 en 2 bestaan uit schalen. Van de schalen zijn Cronbachs alpha’s berekend.    

Instrument 1 (leerfuncties, sturing van het leerproces en begeleidingsstrategieën) variant docent 
bestaat uit twee delen. Het eerste deel heeft betrekking op de mate waarin docenten vinden dat ze 
aandacht hebben besteed aan leerfuncties die belangrijk zijn bij zelfstandig leren. Dit deel bestaat uit 
een schaal gericht op metacognitieve en affectieve leerfuncties, en een schaal gericht op cognitieve 
leerfuncties. Het tweede deel heeft betrekking op begeleidingsstrategieën.   
Van de variant collega zijn te weinig bruikbare evaluatieformulieren geretourneerd om Cronbachs 
alpha te kunnen berekenen.   
De leerlingvariant van instrument 1 gaat over de sturing die de docent heeft gegeven bij het 
begeleiden van metacognitieve en affectieve leerfuncties. Vanwege te lage itemrest correlaties in de 
try-out zijn de leerfuncties verhelderen van leerdoelen en leerstof, activeren van voorkennis, en 
bepalen van het tempo en de planning uit de schaal verwijderd.    

Bij instrument 2 zijn van de variant docent te weinig bruikbare evaluatieformulieren geretourneerd om 
Cronbachs alpha te kunnen berekenen.   
De leerlingvariant van instrument 2 heeft betrekking op het maken van een eigen inschatting ten 
aanzien van de zelfstandigheid bij zelfstandig leren. De variant bestaat uit twee schalen. De eerste 
schaal slaat op het beheersen van gevoelens tijdens het leren, uitvoeren van het leren, en evalueren 
van het leren. De tweede schaal heeft betrekking op het oriënteren op het leren.    

In figuur 12 volgt een overzicht van de betrouwbaarheid van de instrumenten (zie bijlagen 8 tot en met 
13 voor een specifieker overzicht).    
 
Figuur 12: Cronbachs alpha’s van de schalen in de instrumenten  

   

Instrument  

   

Variant  

   

   

Cronbachs alpha 

   

N  

1  Docent (1.1)  

Deel 1  

   

Deel 2  

   

   

.71  

.60  

.71  

   

20  

17  

20  

1  Collega (1.2)  

   

(n te klein)  4  

1  Leerling (1.3)  

   

.78  125  

2  

   

Docent (2.1)  (n te klein)  6  



                                                                                                                                                         
2  

   

Leerling (2.3)  .80  

.62  

130  

132  

Uit figuur 12 blijkt dat de instrumenten over het algemeen redelijk betrouwbaar zijn. Bij het 
interpreteren van de resultaten moet rekening worden gehouden met het kleine aantal deelnemers 
aan de try-out bij instrument 1 variant docent. Verder moet rekening worden gehouden met het feit dat 
het in de try-out niet is gelukt om alle leerfuncties zoals opgenomen in de handleiding te 
vertegenwoordigen in de schalen.  

6.7 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

In deze paragraaf geven we puntsgewijs een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek.  

1. Opvattingen over het begeleiden van zelfstandig leren en de ideeën over de inhoud 
en vormgeving van een evaluatieinstrument verschillen per school. Het is zaak om bij 
een vervolgonderzoek zo goed mogelijk aan te sluiten bij de visie van de scholen die 
betrokken zijn bij het onderzoek. Hiertoe kunnen, zoals in dit onderzoek is gebeurd, 
documenten van de scholen waarin de visies uiteen worden gezet worden 
bestudeerd, en kunnen deskundigen van de scholen (schoolleiding, 
beleidsmedewerkers, docenten) bij het onderzoek worden betrokken. Een 
neveneffect van het betrekken van de deze groepen deskundigen bij het onderzoek is 
dat een draagvlak voor het gebruik van de instrumenten wordt gecreeërd.    

2.  Aangezien evaluatie van docenten ‘persoonlijke’ resultaten opleveren (in de zin dat docenten 
zichzelf ‘bloot’ geven en / of een collega in ‘hun keuken’ laten kijken), is het belangrijk met de 
betrokken partijen bij het onderzoek afspraken te maken over het gebruik van de gegevens. 
Een hulpmiddel om docenten te beschermen tegen onjuist gebruik van de resultaten, en 
inzicht te geven in het gebruik van de resultaten van de evaluatie is het opstellen van een 
verklaring. Op school B heeft elke deelnemende docent een verklaring ondertekend. Deze 
verklaring werd ook ondertekend door de andere betrokken partijen bij het onderzoek.  

3. Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de instrumenten redelijk is. Helaas kon de kwaliteit 
niet voor alle varianten van instrumenten even uitvoerig worden onderzocht. Dit werd 
veroorzaakt door het feit dat sommige varianten van instrumenten in de try-out door een klein 
aantal docenten is uitgeprobeerd. Bij een grootschaligere afname is het beter mogelijk de 
kwaliteit van de instrumenten in kaart te brengen.    

4.  Naar aanleiding van de try-out blijkt dat het instrument op een aantal punten valt te 
vervolmaken. Te denken valt aan:  
 - Alle leerfuncties die in de handleiding voor docenten staan opgenomen laten 
vertegenwoordigen in de varianten van de instrumenten door het verbeteren van de 
operationalisaties. In de try-out was dat vanwege een lage item-rest-correlatie voor een aantal 
leerfuncties niet mogelijk; 
 - De omschrijvingen van de evaluatiecategorieën in de handleiding zijn tamelijk lang. In een 
volgende versie zouden deze kunnen worden ingekort. 
- De omschrijvingen van de evaluatiecategorieën in de handleiding zouden op sommige 
plaatsen eenvoudiger kunnen. 
 - Instrument 1 zou kunnen worden uitgebreid door naast de evaluatie van het begeleiden door 
docenten ook een evaluatie te maken van opdrachten en leermiddelen. Sturing van het 
leerproces kan behalve door docenten en leerlingen immers ook worden gegeven door 
leermiddelen en opdrachten.  
 - Instrument 1 zou meer kunnen worden aangepast aan de situatie in een studieruimte.    

5. Uit het onderzoek blijkt dat de beoordelaarsovereenstemming tussen docenten, collega’s, en 
leerlingen uiteenloopt en vaak niet hoog is. Hier kan enigszins aan tegemoet worden gekomen 
door docenten in het vervolg te trainen in zelfevaluatie en klassenconsultatie.  

6. Het is zinvol wanneer zelfevaluatie door docenten op schoolniveau wordt georganiseerd. Op 
school B zullen de instrumenten een paar maal per jaar worden afgenomen met als doelen: 
over een langere periode informatie verzamelen over de stand van zaken van het begeleiden 



                                                                                                                                                         
van zelfstandig leren en de ontwikkeling daarin, en structureel docenten laten werken met 
zelfevaluatie en klassenconsultatie.     

Eindnoten    

 

Bijlagen  

1      Formulier 1.1, instrument 1 (leerfuncties, sturing van het leerproces en begeleidingsstrategieën), 
variant docent  

2      Formulier 1.2, instrument 1 (leerfuncties, sturing van het leerproces en begeleidingsstrategieën), 
variant collega  

3      Formulier 1.3, instrument 1 (leerfuncties, sturing van het leerproces en begeleidingsstrategieën), 
variant leerlingen  

4      Formulier 2.1, instrument 2 (inschatten van de zelfstandigheid van leerlingen), variant docent  

5      Formulier 2.3, instrument 2 (inschatten van de zelfstandigheid van leerlingen), variant leerlingen    

6      Instrument 3 leeromgeving    

7      Verklaring deelname aan het onderzoek van docenten van school B    

8      Schaal: Mate waarin docenten van zichzelf vinden dat ze in een les metacognitieve en affectieve 
leerfuncties hebben gestuurd (instrument 1, deel 1)  

9      Schaal: Mate waarin docenten van zichzelf vinden dat ze in een les  

 cognitieve leerfuncties hebben gestuurd (instrument 1, deel 1)  

10   Schaal: Mate waarin docenten van zichzelf vinden dat ze begeleidings-strategieën hebben 
gebruikt die metacognitieve vaardigheden van   leerlingen bevorderen (instrument 1, deel 2)  

11   Schaal: Mate waarin leerlingen van docenten vinden dat ze in een les metacognitieve en affectieve 
leerfuncties hebben gestuurd (instrument 1, variant leerlingen)  

12   Schaal: Inschatting die leerlingen van zichzelf maken van hun zelfstandigheid  ten aanzien van 
metacognitieve en affectieve vaardigheden (instrument 2, variant leerlingen, deel 1)  

13   Schaal: Inschatting die leerlingen van zichzelf maken van hun zelfstandigheid ten aanzien van 
cognitieve vaardigheden (instrument 2, variant leerlingen, deel 2)  

14   Schaal: validiteit (vragenlijst waarmee de validiteit van instrumenten 1 en 2 door deelnemers aan 
de try-out is beoordeeld)  

15   Schaal: aanvaardbaarheid (vragenlijst waarmee de aanvaardbaarheid van instrumenten 1 en 2 
door deelnemers aan de try-out is beoordeeld)  



                                                                                                                                                         
1      Formulier 1.1, instrument 1 (leerfuncties, sturing van het leerproces en 

begeleidingsstrategieën), variant docent    

Deel 1 

Aan welke leerfuncties heeft u aandacht besteed in de les? En in welke mate heeft u 
sturing gegeven?    

      

n.v.t.  

   

   

docent 
sturing 

   

gedeelde 
sturing  

   

leerling 
sturing 

   

aantekeningen
/  

opmerkingen 
   

Metacognitief en affectief:    

               

   

1.     Oriënteren  

a)     verhelderen van leerdoelen en 
leerstof  

b)     activeren van voorkennis  

   

   

   

�  

�  

   

   

�  

�  

   

   

�  

�  

   

   

�  

�  

   

   

2.     Strategie bepalen en plannen  

a)     bepalen van de leeractiviteiten en 
werkvormen  

b)     bepalen van het tempo en de 
planning  

   

   

   

�  

   

�  

   

   

�  

   

�  

   

   

�  

   

�  

   

   

�  

   

�  

   

   

3.     Beheersen van gevoelens tijdens 
het leren  

a)     motiveren, concentreren, inspannen  

b)     attribueren, zelfwaarderen  

   

   

   

   

�  

�  

   

   

   

�  

�  

   

   

   

�  

�  

   

   

   

�  

�  

   

   

8.    Uitvoeren  

a.      voortgang van het leren bewaken  

b.     bijsturen van het leerproces  

   

   

�  

�  

   

   

�  

�  

   

   

�  

�  

   

   

�  

�  

   



                                                                                                                                                         
   

9.     Evaluatie, reflectie, terugkoppeling 
en beoordeling  

   

   

   

�  

   

   

�  

   

   

�  

   

   

�  

   

   

Cognitief:    

   

4.     Kennisverwervende vaardigheden  

   

   

�  

   

�  

   

�  

   

�  

   

   

5.     Kennisverwerkende vaardigheden  

   

   

�  

   

�  

   

�  

   

�  

   

   

6.     Kennistoepassende vaardigheden  

   

   

�  

   

�  

   

�  

   

�  

   

   

7.     Kennisintegrerende vaardigheden  

   

   

�  

   

�  

   

�  

   

�  

   

   

Deel 2    

In hoeverre heeft u aandacht besteed aan de volgende begeleidingsstrategieën?    

      

1.(bijna) 
niet  

   

   

2. enigszins 

   

3. in sterke 
mate  

   

aantekeningen/ 

opmerkingen  
   

1.     Voordoen aan leerlingen en 
daarbij de belangrijkste 
denkstappen vertellen 
(modelleren)  

   

   

   

   

   

�  

   

   

   

   

�  

   

   

   

   

�  

   

   

2.     Ondersteunen  

   

   

�  

   

�  

   

�  

   



                                                                                                                                                         
   

3.     Leerlingen laten vertellen 
hoe ze een opdracht 
aanpakken (articuleren)  

   

   

   

   

�   

   

   

   

�   

   

   

   

�   

   

   

4.     Reflecteren  

   

   

�  

   

�  

   

�  

   

   

5.     Samenwerking tussen 
leerlingen bevorderen  

   

   

   

�  

   

   

�  

   

   

�  

   

     

2      Formulier 1.2, instrument 1 (leerfuncties, sturing van het leerproces en 
begeleidingsstrategieën), variant collega    

Deel 1 

Aan welke leerfuncties heeft uw collega aandacht besteed in de les? En in welke mate heeft uw 
collega sturing gegeven?    

      

n.v.t.  

   

   

docent 
sturing 

   

gedeelde 
sturing  

   

leerling 
sturing 

   

aantekeningen
/  

opmerkingen 
   

Metacognitief en affectief:    

               

   

1.     Oriënteren  

a)     verhelderen van leerdoelen en 
leerstof  

b)     activeren van voorkennis  

   

   

   

�  

�  

   

   

�  

�  

   

   

�  

�  

   

   

�  

�  

   

   

2.     Strategie bepalen en plannen  

a)     bepalen van de leeractiviteiten en 
werkvormen  

b)     bepalen van het tempo en de 
planning  

   

   

   

   

�  

�  

   

   

   

�  

�  

   

   

   

�  

�  

   

   

   

�  

�  

   



                                                                                                                                                         
   

3.     Beheersen van gevoelens tijdens 
het leren  

a)     motiveren, concentreren, inspannen  

b)     attribueren, zelfwaarderen  

   

   

   

   

�  

�  

   

   

   

�  

�  

   

   

   

�  

�  

   

   

   

�  

�  

   

   

8.    Uitvoeren  

a)     voortgang van het leren bewaken  

b bijsturen van het leerproces  )     

   

   

�  

�  

   

   

�  

�  

   

   

�  

�  

   

   

�  

�  

   

   

9.     Evaluatie, reflectie, terugkoppeling 
en  

         beoordeling  

   

   

   

�  

   

   

�  

   

   

�  

   

   

�  

   

   

Cognitief:  

   

4.     Kennisverwervende vaardigheden  

   

   

�  

   

�  

   

�  

   

�  

   

   

5.     Kennisverwerkende vaardigheden  

   

   

�  

   

�  

   

�  

   

�  

   

   

6.     Kennistoepassende vaardigheden  

   

   

�  

   

�  

   

�  

   

�  

   

   

7.     Kennisintegrerende vaardigheden  

   

   

�  

   

�  

   

�  

   

�  

   

Deel 2    

In hoeverre heeft uw collega  gebruik gemaakt van  de volgende begeleidings-strategieën?    



                                                                                                                                                         
      

1.(bijna) 
niet  

   

   

2. enigszins 

   

3. in sterke 
mate  

   

aantekeningen/ 

opmerkingen  
   

1.     Voordoen aan leerlingen en 
daarbij de belangrijkste 
denkstappen vertellen 
(modelleren)  

   

   

   

   

   

�  

   

   

   

   

�  

   

   

   

   

�  

   

   

2.     Ondersteunen  

   

   

�  

   

�  

   

�  

   

   

3.     Leerlingen laten vertellen 
hoe ze een opdracht 
aanpakken (articuleren)  

   

   

   

   

�   

   

   

   

�   

   

   

   

�   

   

   

4.     Reflecteren  

   

   

�  

   

�  

   

�  

   

   

5.     Samenwerking tussen 
leerlingen bevorderen  

   

   

   

�  

   

   

�  

   

   

�  

   

3      Formulier 1.3, instrument 1 (leerfuncties, sturing van het leerproces en 
begeleidingsstrategieën), variant leerlingen    

In de vragenlijst voor leerlingen zijn de vragen met betrekking tot de leerfuncties: verhelderen van 
leerdoelen en leerstof (oriënteren), activeren van voorkennis (oriënteren), en bepalen van het tempo 
en de planning (strategie bepalen en plannen) onvoldoende geoperationaliseerd (in het onderzoek 
bleek dit uit een lage item-rest-correlatie). Om deze reden ontbreken deze leerfuncties in de 
vragenlijst. Verder wordt per vraag tussen vierkante haken aangeduid op welke leerfunctie de vraag 
betrekking 
heeft._______________________________________________________________________________________  

   

Beste leerling,  

In de vragenlijst worden verschillende uitspraken gedaan. Het is de bedoeling te omcirkelen wat je 
vindt van de les die je van de docent die je deze vragenlijst heeft gegeven. Het gaat hierbij niet om 
wat je over het algemeen van zijn of haar lessen vindt, maar alleen wat je vindt van de laatste les die 
hij of zij je heeft gegeven.  



                                                                                                                                                         
Kruis telkens het antwoordalternatief (A, B, C) aan dat je het beste vindt passen.  

Het is belangrijk dat je in de vragenlijst zo eerlijk mogelijk invult wat je zelf vindt. Het invullen van de 
vragenlijst is geen toets, er zijn geen goede of fouten antwoorden. Ook hoef je niet je eigen naam op 
de vragenlijst te schrijven. Niemand kan er dan achter komen welke antwoorden je hebt gegeven.  

De ingevulde vragenlijst lever je in bij de docent die je ook deze vragenlijst heeft gegeven.  

   

Succes!  

_______________________________________________________________________________________  
Gegevens   
Datum:   
Klas:   
Vak:    

(Hij-versie)    

Wat vind je van de les die je vandaag hebt gehad van de docent die deze vragenlijst heeft uitgedeeld (omcirkel het best 
passende antwoord)    

1) [Oriënteren]    
A  Hij heeft voorgedaan of verteld hoe ik de opdracht(en) handig kan aanpakken   
B  Hij heeft me een beetje geholpen bij het aanpakken van de opdracht(en)   
C  Hij heeft me niet geholpen bij het aanpakken van de opdracht(en)  

2) [Beheersen van gevoelens tijdens het leren]   
A  Hij heeft er veel aan gedaan om er een leuke les van te maken   
B  Hij heeft een normale les gegeven   
C  Hij heeft er amper wat aan gedaan om er een leuke les van te maken  
 
3) [Beheersen van gevoelens tijdens het leren]   
A  Hij heeft me deze les complimenten gegeven/hij had deze les waardering voor me   
B  Hij heeft me deze les normaal behandeld   
C  Hij heeft me deze les afgekeurd/hij had deze les geen waardering voor me    

4) [Uitvoeren]   
A  Hij heeft deze les regelmatig gekeken waar ik was in de lesstof   
B  Hij heeft deze les een enkele keer gekeken waar ik was in de lesstof   
C  Hij heeft deze les niet gekeken waar ik was in de lesstof    

5) [Uitvoeren]   
A  Hij heeft deze les regelmatig gevraagd hoe het ging met m’n leren (of ik eruit kwam, of het lukte)   
B  Hij heeft deze les een enkele keer gevraagd hoe het ging met m’n leren (of ik eruit kwam, of het lukte)   
C  Hij heeft deze les niet gevraagd hoe het ging met m’n leren (of ik eruit kwam, of het lukte)  

6) [Uitvoeren]   
A  Hij had het deze les meteen door wanneer ik ergens niet uit kwam   
B  Hij had het deze les soms door wanneer ik ergens niet uit kwam   
C  Hij had het deze les niet door wanneer ik ergens niet uit kwam    

7) [Uitvoeren]   
A  Hij heeft me veel geholpen   
B  Hij heeft me een beetje geholpen   
C  Hij heeft me (bijna) niet geholpen    

8) [Evaluatie, reflectie, terugkoppeling, en beoordeling]   
A  Hij heeft verteld wat ik goed deed en minder goed deed bij het maken van opdrachten   
B  Hij heeft vragen gesteld over wat we goed en minder goed vonden gaan bij het maken van opdrachten   
C  Hij heeft geen aandacht besteed aan wat goed ging en wat minder goed ging bij het maken van de  opdrachten  

     



                                                                                                                                                         
Alle vragen ingevuld? Lever de vragenlijst in bij de docent die je deze vragenlijst heeft gegeven.  

4      Formulier 2.1, instrument 2 (inschatten van de zelfstandigheid van leerlingen), variant 
docent    

   1. hebben lln 
veel begeleiding 
bij nodig  

2. hebben lln 
enige 
begeleiding bij 
nodig

3. hebben lln 
nauw

elijks of 
geen 
begeleiding bij 

4. niet van 
toepassing op 
de les/w

ordt in 
de les geen 
aandacht aan 

5. w
eet niet  

  
A

antekeningen 
en   

opm
erkingen

   

Metacognitief en affectief:  

                  

   

1.Oriënteren  

a. verhelderen van leerdoelen en 
leerstof  

b. activeren van voorkennis  

   

   

   

   

�  

�  

   

   

   

�  

�  

   

   

   

�  

�  

   

   

   

�  

�  

  

  

  

� 

� 

   

   

2.Strategie bepalen en plannen  

a. bepalen van de leeractiviteiten 
en werkvormen  

b. bepalen van het tempo en de 
planning  

   

   

   

   

�  

   

�  

   

   

   

�  

   

�  

   

   

   

�  

   

�  

   

   

   

�  

   

�  

   

   

   

� 

  

� 

   

   

3.Beheersen van gevoelens 
tijdens het leren  

a. motiveren, concentreren,  

   inspannen  

b. attribueren, zelfwaarderen  

   

   

   

   

�  

   

�  

   

   

   

�  

   

�  

   

   

   

�  

   

�  

   

   

   

�  

   

�  

   

   

   

� 

  

� 

   

   

8. Uitvoeren  

a. voortgang van het leren 
bewaken  

b. bijsturen van het leerproces  

   

   

�  

�  

   

   

�  

�  

   

   

�  

�  

   

   

�  

�  

   

   

� 

� 

   



                                                                                                                                                         
   

9. Evaluatie, reflectie,  

   terugkoppeling en beoordeling  

   

   

   

�  

   

   

�  

   

   

�  

   

   

�  

   

   

� 

   

   

   

Cognitief:  

   

4. Kennisverwervende 
vaardigheden  

   

   

�  

   

�  

   

�  

   

�  

   

  

� 

   

   

5. Kennisverwerkende 
vaardigheden  

   

   

   

�  

   

�  

   

�  

   

�  

   

� 

   

   

6.Kennistoepassende 
vaardigheden  

   

   

�  

   

�  

   

�  

   

�  

   

� 

   

   

7.Kennisintegrerende 
vaardigheden  

   

�  

   

�  

   

�  

   

�  

   

   

� 

   

   

5      Formulier 2.3, instrument 2 (inschatten van de zelfstandigheid van leerlingen), variant leerlingen    

Per vraag wordt tussen vierkante haken aangeduid op welke leerfunctie de vraag betrekking 
heeft.  

_____________________________________________________________________________________  
Beste leerling,    

In de vragenlijst worden verschillende uitspraken gedaan. Het is de bedoeling te omcirkelen wat je 
vindt van de les die je van de docent die je deze vragenlijst heeft gegeven. Het gaat hierbij niet om 
wat je over het algemeen van zijn of haar lessen vindt, maar alleen wat je vindt van de laatste les die 
hij of zij je heeft gegeven. 

Kruis telkens het antwoordalternatief (A, B, C) aan dat je het beste vindt passen.  

Het is belangrijk dat je in de vragenlijst zo eerlijk mogelijk invult wat je zelf vindt. Het invullen van de 
vragenlijst is geen toets, er zijn geen goede of fouten antwoorden. Ook hoef je niet je eigen naam op 
de vragenlijst te schrijven. Niemand kan er dan achter komen welke antwoorden je hebt gegeven.  



                                                                                                                                                         
De ingevulde vragenlijst lever je in bij de docent die je ook deze vragenlijst heeft gegeven.  

Succes!  

_______________________________________________________________________________________   
Gegevens   
Datum:   
Klas:   
Vak:    

Wat vind je van de les die je vandaag hebt gehad van de docent die deze vragenlijst heeft uitgedeeld (omcirkel het best 
passende antwoord)    

1)  [Oriënteren]   
A  Ik wist niet wat de bedoeling was van dit uur   
B  Ik wist een beetje wat de bedoeling was van dit uur   
C  De bedoeling van dit uur was me duidelijk    

2) [Oriënteren]   
A  Het onderwerp was nieuw voor mij   
B  Ik wist iets van het onderwerp   
C  Ik wist al veel van het onderwerp    

3)  [Oriënteren]   
A  Ik kon me niets voorstellen bij de opdracht(en) die we in deze les moesten maken   
B  Bij het type opdracht(en) dat ik moest maken kon ik me wat voorstellen   
C  Ik had een zelfde soort opdracht al vaker gedaan    

4) [Strategie bepalen en plannen]   
A  Ik wist niet hoe ik de opdracht(en) moest aanpakken   
B  Ik wist een beetje hoe ik de opdracht(en) moest aanpakken   
C  Ik wist hoe ik de opdracht(en) moest aanpakken    

5) [Bepalen van de planning]   
A  Ik wist niet wat ik deze les moest doen   
B  Ik wist een beetje wat ik deze les moest doen   
C  Ik wist precies wat ik deze les moest doen    

6) [Beheersen van gevoelens tijdens het leren]   
A  Ik had deze les voor mijn doen geen in mijn schoolwerk   
B  Ik had deze les voor mijn doen een beetje zin in mijn schoolwerk   
C  Ik had deze les voor mijn doen  zin in mijn schoolwerk    

7) [Beheersen van gevoelens tijdens het leren]   
A  Ik heb me deze les voor mijn doen slecht gedragen   
B  Ik heb me deze les voor mijn doen normaal gedragen   
C  Ik heb me deze les voor mijn doen goed gedragen  

8) [Beheersen van gevoelens tijdens het leren]   
A  Ik voelde me deze les een stomme en slechte leerling   
B  Ik voelde me deze les een normale/doorsnee leerling   
C  Ik voelde me deze les een leuke en goede leerling  

9)  [Beheersen van gevoelens tijdens het leren]   
A  Ik heb deze les voor mijn doen (bijna) niets gedaan   
B  Ik heb deze les ongeveer evenveel gedaan als ik normaal doen   
C  Ik heb deze les voor mijn doen veel gedaan  

10) [Uitvoeren]   
A  Ik ben deze les vastgelopen/ik had deze les veel problemen met het vak   
B  Een paar dingen kwam ik niet zo goed uit/ik had deze les een paar problemen met het vak   
C  Ik kwam zelf (bijna) overal uit/ik had deze les geen problemen met het vak    

11) [Evaluatie, reflectie, terugkoppeling en beoordeling]   
A  Ik weet niet wat goed en minder goed ging in m’n werk deze les   



                                                                                                                                                         
B  Ik weet een beetje wat goed en minder goed ging in m’n werk deze les   
C  Ik weet  wat goed en minder goed ging in m’n werk deze les    

Alle vragen ingevuld? Lever de vragenlijst in bij de docent die je deze vragenlijst heeft gegeven.  

6 Instrument 3  leeromgeving    

Dit instrument is bij wijze van proef uitgeprobeerd door zeven docenten van school B die hiermee een 
zelfevaluatie hebben uitgevoerd. Het instrument bestaat uit een schaal met drie items: 1. afwisseling 
van het leren bevorderen; 2. bevorderen van zelfvertrouwen en competentiegevoel van leerlingen; 3. 
met de les(stof) aansluiten bij de leefwereld van leerlingen.  

Zeven docenten van school B hebben het instrument uitgeprobeerd in de vorm van zelfevaluatie. De 
Cronbachs alpha van het instrument is .93. Onderstaand volgt een omschrijving van de items zoals 
opgenomen was in de handleiding voor docenten bij de try-out.  

1.    Afwisseling van het leren bevorderen    

Omschrijving  

De docent zorgt voor variatie in taakaanbod, middelen en werkvormen. Hij varieert in taken die hij 
leerlingen geeft, middelen waarmee hij leerlingen laat werken en werkvormen die hij hanteert. Hij geeft 
bijvoorbeeld niet de hele les klassikale uitleg, maar laat leerlingen ook samenwerken. Aan de andere 
kant maakt hij de les niet rommelig door teveel te variëren.    

Categorieën:  

d. De docent varieert niet of nauwelijks in taakaanbod, middelen en werkvormen.  
e. De docent varieert iets te weinig of iets te veel in het taakaanbod, de middelen en de 

werkvormen of hij varieert wel in taakaanbod, maar in mindere mate in middelen en 
werkvormen, of andersom. Voorbeeld: de docent geeft een college of instructie die te lang 
duurt (een vuistregel is dat leerlingen twintig minuten geconcentreerd met iets bezig kunnen 
zijn, voordrachten van een half uur zijn dus te lang).  

f. De docent varieert op gepaste wijze in taakaanbod, middelen en werkvormen. De les biedt 
voldoende afwisseling voor leerlingen en is daardoor niet saai.    

2.    Bevordering van zelfvertrouwen en competentiegevoel van leerlingen    

Omschrijving  

De docent uit vertrouwen in alle leerlingen en prijst ze na een goed antwoord of een goede aanpak. 
De docent geeft regelmatig complimenten en geeft goedkeurende en bevestigende blikken. De docent 
geeft leerlingen eigen verantwoordelijk en geeft niet veel te moeilijke of te makkelijke taken. De docent 
laat leerlingen weten dat hij hoge (maar geen overspannen) verwachtingen van hen heeft (Houtveen 
en Overmars, 1996, zie eindnoten).  

Categorieën   

• De docent uit geen vertrouwen in de leerlingen. De docent geeft op geen enkele manier aan 
er vertrouwen in te hebben dat leerlingen de taken aan kunnen. Hij geeft veel te moeilijke of te 
makkelijke taken.    

• De docent uit vertrouwen in een deel van de leerlingen. De docent uit uitsluitend vertrouwen 
door zijn houding, maakt op beperkte schaal complimenten of maakt op veel te grote schaal 
prijzende opmerkingen waardoor deze voor leerlingen niet geloofwaardig overkomen. Hij geeft 
taken die redelijk passen bij het niveau van leerlingen.  



                                                                                                                                                         
• De docent uit vertrouwen in alle leerlingen in zowel zijn houding als zijn woorden. De 

complimenten blijven geloofwaardig door niet te overdrijven of te slijmen. Hij geeft leerlingen 
taken die net iets boven hun niveau liggen.  

   

3.    Met de les(stof) aansluiten bij de leefwereld van leerlingen    

Omschrijving  

De docent geeft opdrachten en voorbeelden die aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen. De 
leerstof wordt hierdoor geconcretiseerd, herkenbaar en betekenisvol voor leerlingen. Bij het 
introduceren van een onderwerp maakt de docent bijvoorbeeld gebruik van actuele artikelen, 
ontwikkelingen in de beroepssituatie van de leerlingen, of verwijst naar hobby’s van leerlingen. Tevens 
kan de docent vragen of leerlingen de stof met eigen voorbeelden, of voorbeelden van hun 
toekomstige beroepssituatie kunnen verhelderen. De docent geeft leerlingen de mogelijkheid bij een 
opdracht zelf een onderwerp te kiezen.    

Categorieën  

• De docent sluit niet aan bij de leefwereld van leerlingen. De lesstof is te abstract voor 
leerlingen en spreekt leerlingen nauwelijks aan.  

• De docent sluit in enige mate aan bij de leefwereld van leerlingen. Hij geeft bijvoorbeeld 
enkele praktische voorbeelden die aansluiten bij de huidige of toekomstige leefwereld 
(bijvoorbeeld hobby of toekomstig  beroep), of kiest voor een onderwerp dat redelijk aansluit 
bij de leefwereld van leerlingen.  

• De docent sluit in sterke mate aan bij de leefwereld van leerlingen. Hij gebruikt voorbeelden 
die duidelijk uit het leven van leerlingen zijn gegrepen of laat leerlingen zelf onderwerpen 
kiezen die aansluiten bij de interesses in hun toekomstige beroep en de actualiteit.  

7.  Verklaring deelname aan het onderzoek van docenten van school B    

Als gevolg van het inwerking treden van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs staat zelfstandig leren 
nu ook centraal in het middelbaar beroepsonderwijs. De begeleiding van zelfstandig lerende leerlingen 
vraagt om deels nieuwe didactische vaardigheden van docenten.  

Een van de middelen om nieuwe didactische vaardigheden te ontwikkelen zijn de mogelijkheden tot 
reflectie. Door middel van reflectie kan informatie verzameld worden over het niveau van het 
begeleiden van zelfstandig lerende leerlingen door docenten. Op langere termijn moet er inzicht 
ontstaan in de ontwikkeling van het didactisch handelen ten aanzien van zelfstandig leren, waardoor 
de basis kan worden gelegd van een vergaande onderwijskundige professionalisering.  

Op grond van het bovenstaande onderkent het ROC-Gelders Rivierengebied het belang om het 
handelen van docenten omtrent het begeleiden van zelfstandig lerende leerlingen in kaart te brengen.  

Op basis hiervan verleent het ROC-Gelders Rivierengebied zijn medewerking aan het onderwijskundig 
onderzoek welke gehouden wordt door het ISOR, Instituut voor Onderwijsresearch, capaciteitsgroep 
Onderwijskunde, universiteit Utrecht 1999-2000.    

Vanwege het feit dat persoonlijke, professionele gegevens worden verzameld vindt het ROC-Gelders 
Rivierengebied het belangrijk om docenten te beschermen tegen oneigenlijk gebruik van deze 
gegevens en tevens wil ze de anonimiteit van de deelnemers waarborgen. Om deze reden heeft ROC-
Gelders Rivierengebied een verklaring opgesteld waaraan de betrokken partijen zich dienen te 
houden. Deze verklaring geldt voor schooljaar 1999-2000. Voor volgende jaren geldt een zelfde of 
gewijzigde versie.  



                                                                                                                                                         
9. De resultaten die worden verkregen door middel van het invullen van een vragenlijst, 

gespreksrondes, lesobservaties en/of video opnames worden gebruikt in het kader van 
bovengenoemd onderzoek;  

10. Aan de deelname zijn geen persoonlijke consequenties verbonden;  
11. De gegevens worden door een door het management aan te wijzen persoon, ten behoeve van 

dit project van ROC-Gelders Rivierengebied en medewerkers van het onderzoeksinstituut 
vertrouwelijk behandeld, zonder toestemming van de betreffende docent wordt haar/zijn naam 
op geen enkele wijze prijs gegeven of gegevens ter inzage aan andere personen gegeven;  

12. Deelnemende docenten hebben de mogelijkheid de resultaten voor zichzelf te houden;  
13. De docenten hebben de mogelijkheid hun gegevens en de rapportage(s) van het 

onderzoeksinstituut in te zien;    
14. Het management van ROC-Gelders Rivierengebied kan (mede) op basis van de algemene 

gegevens beslissingen nemen ten aanzien van professionalisering van docenten. Aan de 
betrokken deelnemers wordt de mogelijkheid gegeven om te participeren in de 
besluitvorming;-       Het management van ROC-Gelders Rivierengebied bepaalt, in onderling 
overleg, data waarop gegevens worden verzameld.  

Datum:   
Plaats:  

Handtekeningen:    
Naam en handtekening docent (ROC-Gelders Rivierengebied)   
Naam en handtekening beleidsmedewerker onderwijs (ROC-Gelders Rivierengebied)   
Naam en handtekening onderwijskundig onderzoeker (ISOR)  

Naam en handtekening College van Bestuur (ROC-Gelders Rivierengebied) 
8 Schaal: Mate waarin docenten van zichzelf vinden dat ze in een les metacognitieve en 
affectieve leerfuncties hebben gestuurd (instrument 1, deel 1)    

Item  

   

rir  gem sd  

1.     Sturing die de docent heeft gegeven aan het 
verhelderen van leerdoelen en leerstof    

.42 1,4  .67 

2.     Sturing die de docent heeft gegeven aan het 
activeren van voorkennis    

.21 1,6 1.01

3.     Sturing die de docent heeft gegeven aan  het 
bepalen van leeractiviteiten en werkvormen    

 .47 1,7 .99 

4.     Sturing die de docent heeft gegeven aan het 
bepalen van het tempo en de planning    

 .23  1,8  .88 

5.     Sturing die de docent heeft gegeven aan het 
motiveren van leerlingen  

 .15  1,7  .77 

6.     Sturing die de docent heeft gegeven aan attribueren 
en zelfwaarderen door leerlingen 

.58 1,7  .91 

7.     Sturing die de docent heeft gegeven aan bewaken 
van de voortgang van het leren   

52 1,7 .99 

8.     Sturing die de docent heeft gegeven aan het 
bijsturen van het leerproces 

.54 1,9 .66 

9.     Sturing die de docent heeft gegeven aan het 
evalueren van het leerproces van leerlingen 

.41 1,7 .81 

Cronbach’s alpha : .71 
n     : 20 
aantal items  : 9  

   



                                                                                                                                                         
Antwoordmogelijkheden: 
1 =  docentsturing 
2 =  gedeelde sturing 
3 =  leerlingsturing
9.  Schaal: Mate waarin docenten van zichzelf vinden dat ze in een les cognitieve 
leerfuncties hebben gestuurd (instrument 1, deel 1)  

Item  

   

rir  gem sd  

1.     Sturing die de docent heeft gegeven aan 
kennisverwervende vaardigheden    

 .40  2,0  1.10 

2.     Sturing die de docent heeft gegeven aan 
kennisverwerkende vaardigheden    

 .53 2.3 .68 

3.     Sturing die de docent heeft gegeven aan 
kennistoepassende vaardigheden    

.51 2.4  .61 

4.     Sturing die de docent heeft gegeven aan 
kennisintegrerende vaardigheden    

 .29  1,6 1.31 

   

   

Cronbachs alpha : .60 

n     : 17 

aantal items  : 4 

   

Antwoordmogelijkheden 

1 = docentsturing 

2 = gedeelde sturing 

3 = leerlingsturing 

   

   
10. Schaal: Mate waarin docenten van zichzelf vinden dat ze  
  begeleidingsstrategieën hebben gebruikt die metacognitieve vaardigheden  

 van leerlingen bevorderen (instrument 1 deel 2)  

   



                                                                                                                                                         

Cronbachs alpha  : .71 

   

   

   

Item  

   

rir ge
m 

sd 

1. Mate waarin docenten modelleren .39 

   

2,1
5 

.6
7 

2. Mate waarin docenten leerlingen 
ondersteunen 

   

.48 2,6 .6
0 

3. Mate waarin docenten leerlingen laten 
articuleren 

   

.54 2,1
5 

.8
1 

4. Mate waarin docenten  leerlingen laten 
reflecteren 

   

.58 2,1 .7
2 

   

   

n     : 20 

aantal items  : 4 

   

Antwoordmogelijkheden 

1 = niet of nauwelijks 

2 = in enige mate 

3 = in sterke mate 

   



                                                                                                                                                         
11   Schaal: Mate waarin leerlingen van docenten vinden dat ze in een les  

metacognitieve en affectieve leerfuncties hebben gestuurd (instrument 1, variant 
leerlingen)  

   

   

Item  

   

rir ge
m 

sd 

1.        Sturing die de docent heeft gegeven aan  het 
bepalen van leeractiviteiten en werkvormen  
   

   

.32

   

1,8

   

.6
8 

2.     Sturing die de docent heeft gegeven aan 
motiveren 

   

   

.51

   

1,9

   

.4
9 

3.     Sturing die de docent heeft gegeven aan 
het attribueren en zelfwaarderen 

   

   

.29

   

2,0

   

.3
3 

4.     Sturing die de docent heeft gegeven aan 
bewaken van de voortgang van het leren 
ten aanzien van tempo 

   

   

.55

   

2,1

   

.7
4 

5.     Sturing die de docent heeft gegeven aan 
het bewaken van de voortgang van het 
leren ten aanzien van leerproces 

   

   

.64

   

2,3

   

.7
0 

6.     Sturing die de docent heeft gegeven aan 
het bijsturen ten aanzien van het tempo 

   

   

.41 

   

   

2,1

   

.7
3 

7.     Sturing die de docent heeft gegeven aan 
het bijsturen  ten aanzien van het 
leerproces 

   

   

.65

   

2,1

   

.6
4 

8.     Sturing die de docent heeft gegeven aan 
het evalueren van 

       het leerproces 

   

.52

   

2,3

   

.7
4 



                                                                                                                                                         

   

Cronbachs alpha : .78 

n     : 112 

aantal items  : 8 

   

Antwoordmogelijkheden 

1 = docentsturing 

2 = gedeelde sturing 

3 = leerlingsturing 

   

12. Schaal: Inschatting die leerlingen van zichzelf maken ten aanzien van het  

 uitvoeren van metacognitieve en affectieve vaardigheden bij zelfstandig  

 leren (instrument 2, variant leerling, deel 1)  

   

   

   

   

Item  

   

rir ge
m 

sd 

1.     Mate waarin leerlingen leeractiviteiten en 
werkvormen konden 

       bepalen in de les 

   

.62

   

1,9

   

.8
0 

2.   Mate waarin leerlingen gemotiveerd waren 
tijdens de les 

.23 1,9 .7
4 

3.   Mate waarin leerlingen zich goed hebben 
gedragen in de les 

.65 2,1 .6
4 

4.   Mate waarin leerlingen zichzelf in de les 
waardeerden 

.51 2,0 .4
8 



                                                                                                                                                         
5.     Mate waarin leerlingen in de les voortgang 

hebben gemaakt 

      qua tempo 

   

.54

   

2,1

   

.5
9 

6.     Mate waarin leerlingen in de les voortgang 
hebben gemaakt 

      in het leerwerk 

   

.61

   

2,1

   

.7
5 

7.     Mate waarin leerlingen in de les hun 
leerproces konden 

      evalueren 

   

.64

   

1,9

   

.8
4 

   

Cronbachs alpha : .80 

n     : 130 

Aantal items  : 7 

   

Antwoordmogelijkheden 

1 = niet of nauwelijks 

2 = enigszins 

3 = in sterke mate 

   

13 Schaal: Inschatting die leerlingen van zichzelf maken ten aanzien van het  

 uitvoeren van metacognitieve en affectieve vaardigheden bij zelfstandig  

 leren (instrument 2, variant leerling, deel 2) 

   

   

   

   



                                                                                                                                                         
Item  

   

rir ge
m 

sd 

1.     Mate waarin voor leerlingen de leerdoelen en 
leerstof helder 

      was 

.33 

   

2,7 .5
9 

2.     Mate waarin leerlingen voorkennis hadden 
over het 

      onderwerp 

   

.37

   

1,9

   

.6
6 

3.   Mate waarin leerlingen voorkennis hadden 
over de opdrachten 

      die ze moesten maken 

   

.46

   

2,1

   

.6
4 

4.   Mate waarin leerlingen leeractiviteiten en 
werkvormen 

      konden bepalen 

   

.44

   

2,5

   

.5
4 

   

Cronbachs alpha : .62 

n     : 132 

Aantal items  : 4 

   

Antwoordmogelijkheden 

1 = niet of nauwelijks 

2 = enigszins 

3 = in sterke mate 

   

   

14. Schaal: validiteit (vragenlijst waarmee de validiteit van instrumenten 1 en  

 2 door deelnemers aan de try-out is beoordeeld) 

   



                                                                                                                                                         
   

   

Item 

   

rir ge
m 

sd 

1.     Is de inhoud van het instrument relevant 
voor het begeleiden van zelfstandig leren? 

   

2.     Wordt het begeleiden van zelfstandig leren 
door de inhoud van het instrument 
voldoende ‘gedekt’? 

   

3.     Wordt met het instrument de aandacht voor 
het begeleiden van zelfstandig leren in kaart 
gebracht en niet wat anders? 

   

4.     Zullen docenten die minder aandacht 
besteden aan zelfstandig leren op dit 
instrument een ander resultaat behalen dan 
docenten die hier meer aandacht aan 
besteden? 

   

5.     Blijkt uit de resultaten op het instrument of 
docenten aandacht besteden aan 
zelfstandig leren? 

   

.84 

   

   

 .68

   

   

 .83

   

   

   

   

 .43

   

  

.31

   

3,4

   

   

3,3

   

   

2,9

   

   

   

   

3,6

   

   

3,4

   

.7
9 

   

   

.7
6 

   

   

.3
8 

   

   

   

   

.7
9 

   

   

.6
3 



                                                                                                                                                         
   

Cronbach alpha:  .79 

n                       :  7 

aantal items      :  5 

   

   

Antwoordmogelijkheden: 

1 = niet 

2 = in geringe mate 

3 = in redelijke mate 

4 = in sterke mate 

   

   

         

15. Schaal: aanvaardbaarheid (vragenlijst waarmee de aanvaardbaarheid van  

 instrumenten 1 en 2 door deelnemers aan de try-out is beoordeeld)  

   

   

   

   

Item 

   

rir ge
m 

sd 



                                                                                                                                                         
1.     Is voor docenten duidelijk waar de 

beoordelingscriteria (inhoud van het 
instrument) betrekking op hebben? 

   

2.     Is voor docenten duidelijk waarvoor de 
resultaten van het instrument worden 
gebruikt? 

   

3.     Is de afname van de instrumenten eerlijk 
voor docenten? 

   

.37 

   

   

.76 

   

.55

   

3,5

   

   

2,5

   

3,0

   

.7
6 

   

   

1,
2 

   

1,
1 

   

Cronbach alpha: .71 

n                        : 8 

aantal items       : 3 

   

   

Antwoordmogelijkheden 

1= niet 

2 = in geringe mate 

3 = in redelijke mate 

4 = in sterke mate 

   

   

         

   

 


