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I Voorwoord 

 

"Vertel het mij en ik zal het vergeten, laat het mij zien en ik zal het mij herinneren, betrek mij erin en ik zal het 

begrijpen". (Sun Yat Sen) 

 

 

et onderzoeksverslag wat voor u ligt is het resultaat van een onderzoek gedaan in de 

maand december 2009. Aanleiding daartoe was de ietwat ongebruikelijke vraag 

vanuit het managementteam. De vraag die centraal stond in het korte overleg wat ik 

mocht hebben met P. R.1 luidde: "kun jij de opvallend goede resultaten van Maatschappijleer 

verklaren ?" Door het aanbieden van dit onderzoeksverslag hoop ik recht te doen aan de 

oude Chinese filosoof Sen . 

Voor mij dus als docent Maatschappijleer een interessante onderzoeksvraag waarmee ik 

direct aan de slag ben gegaan. Het convenant Leerkracht (2007) pleit immers voor een meer 

evidence based benadering van het onderwijs2.  Ikzelf heb getracht op zoek te gaan naar 

oorzaken en niet naar zekerheden. "Het zoeken naar zekerheid blokkeert het zoeken naar 

betekenis. Onzekerheid is nu juist de factor die de mens aanzet tot het ontwikkelen van zijn 

mogelijkheden."(E. Fromm 1900-1980)  

 In dit onderzoeksverslag staat de onderzoeksmethodiek beschreven, de presentatie van de 

data, conclusies en aanbevelingen. Het onderzoek is gedaan onder alle 3e jaars leerlingen 

van het Duhamel College, zowel basis- als kaderleerlingen binnen de sector techniek, zorg & 

welzijn en SDV.  

 

 

 

P.A.H. van Kessel MA SEN 

 

 

Januari 2010  

 

 

 

 

                                                 
1 Taakteamleider Techniek bovenbouw 
2 Onderwijs dat op grond van een methode en/of aanpak via onderzoek zijn werking heeft bewezen 

H 



 
4 

 

 

 

Inhoudsopgave 

 

 

 

I Voorwoord  

   

1 Onderzoeksvraag ..................................................................................... 5 

1.1 Mijn lessen in de dagelijkse praktijk............................................................ 6 

2 Onderzoeksmethodiek............................................................................... 10 

3  Presentatie data....................................................................................... 12 

4  Analyse en conclusie................................................................................ 15 

5 Aanbeveling disseminatie ......................................................................... 17 

6 Samenvatting........................................................................................... 19 

   

II Appendix................................................................................................. 20 

III Literatuurlijst........................................................................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 

1. Onderzoeksvraag 

 

"...de onderzoekende leraar is geen innovator, maar een oplosser van puzzels. De puzzels waarop hij zich 

concentreert zijn die waarvan hij gelooft dat hij ze kan vaststellen en oplossen binnen de bestaande 

wetenschappelijke traditie." (Kuhn 1977:p234) 

 

innen het VMBO behoort het vak Maatschappijleer binnen de gemeenschappelijke 

vakken tot een van de verplichte examenvakken. Er wordt echter uitsluitend en alleen 

een schoolexamen afgelegd. Er bestaat dus voor Maatschappijleer I dus geen 

centraal schriftelijk eindexamen. Het vak wordt in het 3e jaar afgesloten met een eindcijfer. 

Dat eindcijfer wordt gegenereerd door 6 SE's die allen eenzelfde gewicht kennen.3 Er is 

slechts herkansing mogelijk voor één van de 6 (deel)examens wanneer die met een cijfer 

lager dan een 6 is afgesloten. 

In dit onderzoek is een keuzeproject niet meegenomen. De reden daarvan is, dat dit nog niet 

bekend is en facultatief is. Verder dient opgemerkt te worden, dat dit onderzoek slechts de 

eerste periode betreft. Hierbij gaat het dus om de resultaten van periode 1. In deze periode 

zijn de hoofdstukken 1 en 2 geëxamineerd. De methode die gehanteerd wordt is Impuls4. Er 

worden twee verschillende boeken gebruikt: de groene versie is voor basisleerlingen, het 

blauwe boek voor kaderleerlingen. De methode bestaat uit een leerlingenboek/tekstboek en 

een werkboek.  

De afgelopen jaren heeft dhr. C. het vak gegeven en dhr. v. K. heeft het als zodanig van 

hem overgenomen. Dat betekent dat er in elk geval het schooljaar 2009-2010 met deze 

methode gewerkt zal worden en dat de examinering overgenomen is van dhr. C.5 

Aan het einde van het schooljaar 2008-2009 hebben beide docenten over het vak uitvoerig 

contact gehad. In november werd aan mij,  dhr. van Kessel,  in een gesprek met 

taakteamleider dhr. Ras de vraag voorgelegd of er een plausibele verklaring was voor het 

feit dat de cijfers van maatschappijleer significant beter waren dan de afgelopen jaren.  In 

het gesprek werd me allengs duidelijk dat er veel twijfels bestonden rondom de validiteit en 

betrouwbaarheid van deze cijfers. Na enkele mails tussen dhr. Ras en mijzelf werd me 

duidelijk dat deze vraag uitsluitend en alleen door onderzoek beantwoord zou kunnen 

worden. Anekdotisch bewijs was immers voorhanden, maar gedegen onderzoek naar de 

                                                 
3 Code voor Se's zijn SE 1, SE 2, SE 3, SE 4, SE 5 en SE 6. Dit alles is opgenomen in het PTA 2008-2010 Duhamel College/ 
https://intranet.duhamelcollege.nl/teams/20080911_xPTA%20-BL%202008-2010%20docentenversie%20definitief.pdf 
4 Impuls - Wolters Noordhof, Groningen 
5 Voormalig docent maatschappijleer 

B 



 
6 

 

mogelijke oorzaken niet. 

 

 Om mijn onderzoek uit te voeren heb ik mijn onderzoeksvraag als volgt geformuleerd: 

 

"is er een aantoonbaar causaal verband tussen de lessen6 en de significant betere 

cijfers voor wat betreft het vak maatschappijleer ?" 

 

Natuurlijk zijn er een aantal subvragen die zich aandienen. Omdat het hier slechts gaat om 

een kleinschalig onderzoek, heb ik die buiten beschouwing gelaten.  

 

1.1 Mijn lessen in de dagelijkse praktijk 

 

e periode die het onderzoek bestrijkt duurt 11 weken. Daartussen zit een week 

herfstvakantie.  Een hoofdstuk bestrijkt een periode van ongeveer 5 weken. Dat 

betekent dat, zonder lesuitval, er 10 lessen besteed worden aan een thema. De 

eerste periode werd gekenmerkt door lesuitval binnen twee lesgroepen i.v.m. nascholing. Bij 

de data analyse zal daar rekening mee gehouden worden. De eerste twee thema's waren 

Opvoeding en Ongelijkheid. Daar zitten de kerndoelen K1, K2, K3, K4 en K5 in. 

De lessen worden in de eerste periode gegeven volgens het model van directe instructie 

(Marzano, 2005)7 De strategie van directe instructie is  vooral effectief bij het aanbieden van 

kennis/informatie en voor het stap voor stap aanleren van vaardigheden en strategieën. 

 

Het directe instructiemodel benadrukt vooral het belang van hoe en wat onderwezen wordt en 

lijkt de meest logische manier om leerlingen  nieuwe kennis, vaardigheden of strategieën te 

leren. Bij het directe instructiemodel gaat het om leerkrachtgestuurd onderwijs. Ik leg 

duidelijk uit en demonstreer stap voor stap wat er geleerd moet worden, en vervolgens 

herhaal ik dit tot de leerlingen het beheersen. Herhaling en oefenen/praktiseren zijn 

basiselementen bij het leren van basisvaardigheden. Hier wordt dankbaar gebruik gemaakt 

van de krantenmuur. Elke les start met het krantenknipsel van de dag en wordt aan de wand 

geplakt. Men gaat immers bij directe instructie ervan uit dat nieuwe kennis en vaardigheden 

gebaseerd moeten zijn op eerder verworven kennis en vaardigheden. Alle uitwerkingen van 

het directe instructiemodel hebben met elkaar gemeenschappelijk dat de leraar tijdens het 

instructieproces centraal staat. De leerkracht geeft duidelijke, expliciete uitleg van iets, 

                                                 
6 Zijnde pedagogiek, didactiek en klassenmanagement  
7 Ook te vinden in Ebbens e.a., Effectief leren in de les 
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waarbij de leerling observeert, toepast en vervolgens deze kennis, vaardigheid of strategie 

zelfstandig beheerst. Met expliciet wordt vooral bedoeld dat ikzelf veel voorbeelden geef. 

Het directe instructiemodel kent de volgende fasen voor het onderwijzen van kennis, 

vaardigheden en strategieën: 

 

Fase 1 

a. terugblik op de vorige les;8 

b. wat weten de leerlingen al over het onderwerp; 

c. de aandacht richten op wat er in de les aan de orde zal komen; 

d. het aangeven van het doel van de les. 

e. eventueel aandacht voor huiswerk 

 

Fase 2 

Het geven van instructie, waarbij de nieuwe informatie wordt aangeboden en waar mogelijk 

nog nader wordt toegelicht. 

 

Fase 3 

Door vragen en doorvragen controleer ik of de instructie begrepen is. 

 

Fase 4 

Daar waar mogelijk toepassen van het geleerde in andere situaties. Kijken of er sprake is van 

transfer: zinvol leren 

 

Fase 5 

De leerlingen gaan het geleerde zelfstandig toepassen. Zij hebben daarbij weinig of geen 

interactie met de leerkracht. Er wordt dan meestal in het werkboek gewerkt. Ook wordt er 

aandacht besteed aan individuele leerlingen die nog extra instructie nodig hebben. 

 

Fase 6 

Evaluatie en vooruitblik. Op het einde van de les wordt stilgestaan bij wat er geleerd is. 

Opnieuw wordt er verweezen naar de krantenwand. 

 

 

                                                 
8 Hier speelt opnieuw de krantenwand een belangrijke rol. 
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Het is vooral in de fasen 3 tot en met 5 van belang dat de leerlingen steeds goede feedback 

krijgen bij het toepassen van wat ze geleerd hebben. De feedback moet vooral inhouden dat 

leerlingen horen waarom ze iets goed of fout hebben gedaan. In wezen is het directe 

instructiemodel op twee vooronderstellingen gebaseerd, namelijk: 

 

1. Het leren of falen van leerlingen is toe te schrijven aan effectieve of niet effectieve  

    instructie; 

2. De verantwoordelijkheid voor het leren van de leerlingen ligt in de handen van de 

    leraar. 

 

Daarnaast zijn belangrijke aspecten van het directe instructiemodel: 

 Regelmatige toetsing om na te gaan of de instructie effectief was, maar ook om vast 

te stellen welke instructiebehoeften er bij de leerlingen of een deel van de leerlingen 

nog leven; 

 Een periodieke terugblik, bijvoorbeeld eens per maand, om stil te staan bij wat er in 

de afgelopen periode geleerd is;  

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

 Ik moet voortdurend gefocused zijn op het geven van goede feedback aan leerlingen. 

 

Samengevat: 

 

Directe instructie levert doelgericht onderwijs 

Ik probeer om aan te geven waarom bepaalde kennis, vaardigheden of strategieën geleerd 

moeten worden. Het doel van directe instructie is beheersing van wat tijdens de instructie is 

aangeboden. Dit kan zowel kennis, vaardigheden of een strategie zijn. Het is daarom 

belangrijk dat ik voortdurend naga of de leerlingen de behandelde materie beheersen. 

 

Zorgvuldig met tijd omgaan 

Cruciaal voor het directe instructiemodel is dat er zorgvuldig met tijd omgegaan wordt. 

Tijdens de les vindt er een verschuiving plaats van leerkrachtgestuurde naar leerlinggestuurde 

activiteiten. 9  Snelle en efficiënt opgezette lessen vormen de basis van effectief leren met het 

directe instructiemodel; lange lessen leiden dikwijls tot het wegzakken van leerlingen of 

                                                 
9 In januari 2010 zullen de leerling-gestuurde activiteiten toenemen als stemblokken, Lagerhuisformule en Coöperatief leren zal 
worden geïntroduceerd.  
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afnemende activiteit en betrokkenheid bij leerlingen. Lange lessen leiden ook dikwijls tot 

probleemgedrag. Vandaar dat ik erg blij ben dat er geen blokuren zijn. 

 

Veel voorbeelden gebruiken en veel voordoen 

Tijdens de instructie expliciet zijn, is een essentieel kenmerk van het directe instructiemodel. 

Bovendien laat veel onderzoek zien, dat gemiddelde en zwakke leerlingen veel baat hebben 

bij expliciete instructie. Ook de allochtone leerlingen krijgen op deze manier maatwerk wat 

taalverwerving betreft. 

 

Actieve betrokkenheid leerlingen 

Het model vraagt op alle momenten om actieve betrokkenheid van de leerlingen. Er wordt zo 

veel mogelijk gebruik gemaakt van wat de leerlingen al weten en de intrinsieke motivatie van 

de leerlingen. Ik zoek derhalve krantenknipsels die passen bij het thema, maar ook bij de 

belevingswereld van de leerling binnen het VMBO. De betrokkenheid van leerlingen wordt 

versterkt door een actieve participatie. 

Het is van belang dat ik zorg dat alle leerlingen betrokken bij de instructie blijven, onder 

andere door voortdurend na te gaan of de leerlingen begrijpen wat tijdens de les aan de orde 

komt. 

 

Onderwijs op maat 

Zo probeer ik het falen van leerlingen te voorkomen:  het scheppen van een goede 

leeromgeving10, waarbij de fase van de begeleide inoefening een belangrijke plaats inneemt. 

Daarnaast maken de leerlingen bij het voorbereiden van de schoolexamens gebruik van 

internet. 11 Daar zet ik alle leerstof neer in vragen en definities waardoor de leerlingen die 

graag via een computer willen leren daar thuis mee aan de slag kunnen. Ook leerlingen met 

herexamens maken daar gebruik van. In de toekomst zullen daar ook gesproken leerteksten 

komen. Dit, omdat er in de leesteksten behoorlijk wat lastige woorden staan. Die worden 

weliswaar in de begrippenlijst omschreven, maar vaak merk je dat de leerling, wanneer hij de 

tekst niet goed leest, hem ook niet goed begrijpt. 

Zoals al eerder gezegd, wordt het werkboek na instructie gebruikt om enerzijds te toesten of 

de leerstof begrepen wordt, anderzijds om meer leerlingactiviteiten te krijgen en minder 

docentgestuurd onderwijs. Dit zal in de komende maanden extra uitgezet worden, maar 

maakt vooralsnog geen deel uit van het onderzoek.  

                                                 
10 Onderdeel van klassenmanagement.  
11  Website www.rthulp.nl  
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2. Onderzoeksmethodiek 

 

"Onderzoeksmethodologie betreft het afstemmen van de onderzoeksvraag in een onderzoek" (Robson 2002, 

p:79) 

 

m mijn onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden heb ik gekozen voor het afnemen 

van vragenlijsten en een groepsinterview. De keuze voor een vragenlijst is 

weliswaar arbitrair maar in het kader van het kortstondige en kleinschalige 

onderzoek wel plausibel. Verder kent de vragenlijst het voordeel dat ze snel ingevuld kan 

worden zonder (in)directe inmenging van mijzelf als onderzoeker. Bovendien kan je snel veel 

data verzamelen die relatief makkelijk te analyseren zijn (Wilson en McLean, 1994) De 

vragenlijst kent een 5 puntsschaal en bevat 19 vragen. Er is derhalve geen mogelijkheid om 

extra informatie toe te voegen. 

 

 De onderzoeksgroep bestaat uit 104 leerlingen waarvan 4 zittenblijvers. Er zal geen verschil 

worden gemaakt tussen jongens en meisjes. Wel zal de vragenlijst12 van de zittenblijvers 

worden gecodeerd zodat die bij de analyse van de data gezien kunnen worden als een niet-0 

groep. Bovendien vormen zij de groep die geïnterviewd zal worden. Aan de leerlingen zal 

gevraagd worden om aan het onderzoek mee te doen. Dat alles zal vrijwillig geschieden.  

 

In de vragenlijst zit een controlevraag ingebouwd13. Wanneer deze vraag afwijkt met een 

verschil van 2 zal de lijst niet verder deel uitmaken van het onderzoek. Om vast te kunnen 

stellen of internet een belangrijke rol speelt is vraag 8 en 19 identiek. Het formulier wordt 

anoniem ingevuld en ingeleverd in de daarvoor bestemde bak. Aan leerlingen zal gevraagd 

worden het klassennummer en het periodecijfer in te vullen. Formulieren die daaraan niet 

voldoen maken verder geen deel uit van het onderzoek. Er is immers geen valide score op 

klassenniveau meer mogelijk. 

Per groep wordt de vragenlijst afgenomen. Dat betekent dat in de loop van de week 

afwezige leerlingen de vragenlijst niet meer kunnen invullen. Doordat leerlingen mogelijk 

praten over het invullen van de lijst zou dat subjectiviteit in de hand kunnen werken. 

Naast de vragenlijst is in het kader van triangulatie14 gekozen voor een interview en 

observaties. Interviews leveren immers belangrijke gegevens op.15 Het betreft hier een 

                                                 
12 Ontwerp vragenlijst Appendix A.1 
13 Vraag 1 en 16. 
14 Het betreft hier methodische triangulatie: inzetten van 3 verschillende onderzoeksinstrumenten 
15 Gegevens zullen gekwantificeerd worden. 
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semigestructureerd interview zodat in elk geval die vragen beantwoord worden die ik in het 

kader van het onderzoek van belang zijn.  Interviews staan geïnterviewden toe  om 

perspectieven van de wereld om hen heen te bediscussiëren en uitdrukking te geven hoe zij 

vanuit hun standpunt de verschillende situaties zien. (Cohen et al.2002;p267)  In een 

groepsinterview is de opbrengst aan data vele malen groter dan bij een individueel interview. 

Het betreft hier de groep zittenblijvers. Het interview zal opgenomen worden met 

toestemming van de respondenten. Van de vragen zal waar nodig een transcript worden 

geschreven. 

 

Naast data, verkregen door vragenlijsten en groepsinterview zal ik observaties onderdeel 

laten uitmaken van het onderzoeksinstrumentarium. Door middel van een tijdsteekproef16 zal 

gemeten worden of de leerling actief en betrokken in de les aanwezig is. Dit is immers een 

van de (sub)vragen uit de vragenlijst en kan op deze manier valide gemaakt worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Niet opgenomen in de appendix. Resultaten wel meegenomen in analyse data. 
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3. Presentatie data. 

 

"Om te kunnen begrijpen is vaak moeilijk. Maar als men het begrijpt is actie makkelijk." (Cohen, 2000:p6) 

 

r zijn 104 lijsten ingevuld. Daarvan voldeden 10 niet aan de gestelde eisen zoals het 

klassennummer of een sterke afwijking in de controlevraag. 94 lijsten zijn 

opgenomen in het onderzoek17.  Dat levert behoorlijk betrouwbare data op: 

 

 

 

 

Verder vindt 40,4% van alle leerlingen dat de lessen niet lijken op andere lessen. In de 

vragenlijst is niet opgenomen waar dit verschil uit bestaat. 25,5% van de leerlingen geeft 

aan nooit te leren via internet (rt.hulp.nl) Opmerkelijk zijn de uitslagen bij de vragen 6, 12 

en 18. Deze drie vragen naar de kwaliteit van de les en de leraar. 67% zegt tevreden te zijn 

over de lessen. 70,2% vindt dat de leerstof goed wordt uitgelegd. 90,4% is zeer tevreden 

over de docent.  

 

Ondersteuning in de vorm van krantenwand en filmpjes worden niet direct opvallend 

gescoord. 21,3% houdt de krantenwand daadwerkelijk goed bij, 11,7% vindt dat er 

voldoende filmpjes worden gedraaid als ondersteuning bij de lessen. Omtrent de 

moeilijkheidsgraag van het leren en maken van de SE's blijft men in het veilige midden: niet 

                                                 
17 De volledige lijsten zijn opgenomen in appendix A.2 t/m A.9 De rode scores zijn controlevragen, de groene vragen zijn scores 
m.b.t. de onderzoeksvraag (hoofdvraag). Overige scores beantwoorden subvragen en ondersteunen de analyse 

E 

Figuur 1 Betrouwbaarheid 
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moeilijk, niet makkelijk. De vragen 7, 10 en 15 die voornamelijk informeren naar de rol van 

de leerling zelf geven aan dat de leerling behoorlijk actief is, betrokken is bij de les en zijn 

werkboek maakt. Het percentage wat betreft het maken van de opdrachten in het werkboek 

(31,9%) klopt met de observatie die ik gemaakt heb. 1 op de 3 leerlingen heeft zijn 

werkboek daadwerkelijk in orde. 

 

De meest significante vragen zijn teruggebracht naar een 3 puntsschaal. Dat geeft dan het 

volgende beeld: 

 

 

 

 

 

Bij de observaties wordt aan de hand van de tijdsteekproef duidelijk wie aandacht heeft voor 

de les, wie actief is binnen de les en wie zijn werkboek af heeft. De tijdsteekproef   is 

Figuur 2 Tevredenheid over les en leraar 

Figuur 3 Leerlingengedrag 
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gedaan in de laatste twee weken voor de kerstvakantie door elke 30 seconden te turven of 

twee leerlingen daadwerkelijk aan het werk waren en de volgende les elke 30 seconden of 

ze aandacht hadden voor de les. Daarbij was non verbaal en verbaal gedrag de maatstaf en 

werd elke minuut geturfd. In de laatste week werd van alle leerlingen gekeken naar de 

verwerking in het werkboek van hoofdstuk 3.     

 

 

 

 

 

De observatie (tijdsteekproef) en de uitkomsten van de vragenlijst zijn nagenoeg gelijk. Ze 

geven beide een behoorlijke mate van betrokkenheid en actieve leerhouding aan. Het 

werken in het werkboek wordt door de leerling lager gescoord omdat die het hele werkboek 

meeneemt in de beoordeling en ik uitsluitend hoofdstuk 3 (vanwege tijdsdruk) 

 

Interview. 

Uit het interview18 komt sterk naar voren dat de leerlingen weinig interactie kenden. De 

leerstijl was erg eenzijdig, er moest veel geluisterd worden. Internet (rthulp.nl) wordt maar 

deels gebruikt door de geïnterviewde leerlingen, maar opgemerkt wordt dat andere 

leerlingen daar druk mee zijn. De herkenbare lesopbouw, de structuur vindt men prettig. 

Aandacht voor het sociale aspect van het leren wordt erg op prijs gesteld. Sfeer, afwisseling 

en directe feedback wordt als prettig ervaren. 

 

 

                                                 
18 Transcript te lezen bij Appendix A.10 

Figuur 4 Vragenlijst in combinatie met observatie 
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4. Analyse en conclusie 

 

"Who questions much, shall learn much, and retain much". (F. Bacon 1612) 

 

 

ls men data interpreteert en daar conclusies aan wil verbinden moet men altijd 

voorzichtig zijn. Om te beginnen is het een onderzoek wat kleinschalig is. Het betreft 

immers alleen 3e jaars leerlingen voor een specifiek vak. Tevens zijn de data 

verzameld na een eerste periode van 11 weken werken. Om toch voorzichtig wat conclusies 

te trekken zal ik generaliseren.  

 

 

 

 

86,7% van de leerlingen zeggen de lessen leuk en interessant te vinden. Dat lijkt zo te zijn 

omdat 98,9% van de leerlingen tevreden is over de uitleg en 97,8% tevreden is over het 

functioneren van de docent. Dit wordt door het interview bevestigd, de tijdsteekproef 

(observatie) laat een iets minder beeld zien: 67,1%. 46,8 % van de leerlingen ervaart de 

ondersteuning via internet positief en 43,6% zegt er ook gebruik van te maken. Ook dat 

komt naar voren in het groepsinterview waar twee van de 4 leerlingen zeggen het te 

A 

Figuur 5 Alle vragen in 3 puntschaal 
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gebruiken. De manier van les geven wijkt sterk af van vorig jaar komt uit het interview naar 

voren. 69,1% vertelt ook dat deze manier van lesgeven anders is dan is de meeste andere 

lessen. Als je de scoreformulieren van de zittenblijvers apart scoort in een 3 puntsschaal19 

(figuur 5) zie je eenzelfde beeld. 

 

Een voorzichtige conclusie kan zijn, dat het model directe instructie een herkenbare en 

duidelijke structuur biedt aan de leerling. De vaste lesopbouw, herkenbare ijkpunten als 

krantenwand die de tijdspanne aangeeft zijn welkome hulpmiddelen. Marzano (2009) deed 

in zijn meta-analyse van alle onderwijsresearch van de afgelopen 35 jaar van zich spreken 

door de conclusie te trekken dat de leerontwikkeling voor 67% bepaald wordt door de 

docent van de betreffende leerling/vak. In dat kader kan je voorzichtig de conclusie trekken: 

 

de leerlingen zijn erg tevreden over de docent,  het klassenklimaat en instructie en voelen 

ondersteuning door de duidelijke lesopbouw. Zij ervaren dat als prettig, zijn gemotiveerd om 

het schriftelijk werk te maken en bereiden zich voor op een SE door gebruik te maken van 

internet.  Er bestaat derhalve een aantoonbaar causaal verband tussen genoemde factoren 

en de significant betere prestaties van de leerlingen in het schooljaar 2009-2010. In 

Marzano's boek (2009) worden overigens nog een aantal beslissende factoren genoemd die 

van grote invloed zijn 20 op de leerprestaties en de cognitieve ontwikkeling. 

 

Tot slot blijkt, wanneer de verschillende klassen vergeleken worden er geen 

noemenswaardig verschil bestaat wanneer je het accent legt op groepsgrootte en/of 

klassenniveau. Alleen in klas VK3BT valt op dat er opmerkelijk laag gescoord wordt wat 

betreft het leren met behulp van internet. In de controlevraag is dit consistent. Dit is niet 

stereotiep voor kaderleerlingen, want daar wordt het werken met internet meer volgens de 

modus gescoord. Ook dit is in overeenstemming met Marzano (2009) die ontwikkeling van 

de leerling slechts in geringe mate wijdt aan dat wat op schoolniveau is geregeld 

 

 

 

 

 

                                                 
19 3 puntsschaal zijn kolom 1 en 2 en ook kolom 3 en 4 samengevoegd tot 1 score 
20 Zie hoofdstuk 5 Disseminatie waarin 9 factoren worden benoemd. 
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5. Aanbeveling en disseminatie 

 

"Als je niet wat je aan het doen bent kan omschrijven als een proces, dan weet je niet wat je aan het doen 

 bent."(Edward Deming 1900-1993) 

 

et onderzoek naar de significant betere 

prestaties van de leerling heeft voor mij 

veel duidelijk gemaakt. Het directe 

instructiemodel heeft zo het zich laat aanzien een 

positief effect op de prestaties. Ik ben me bewust 

dat het om een proces gaat, een proces 

waarbinnen gereflecteerd wordt op het Duhamel 

College,  met behulp van de PDCA cirkel van 

Deming21(2000). Ikzelf gebruik graag een Nederlandse variant, het reflectiemodel van 

Korthagen (2001) omdat het zoeken naar alternatieven ook aanwezig is. Een eerste advies is 

dan ook het belang van het reflecteren op eigen handelen benadrukken. De vorig jaar 

gestarte cursus Coaching 22is bij uitstek een mooie methodiek om leraren daarbij te helpen. 

Een tweede advies is om kennis te nemen van Marzano (2009) Zijn boek en adviezen zijn 

erg belangrijk. Het boek biedt dan ook toepasbare informatie voor het onderwijs vanuit de 

wetenschap:  

 

een didactische aanpak (model directe instructie kent een groot deel van die aspecten), de 

gereedschapskist voor de docent  met negen strategieën, die tot de kennisbasis van de 

docent zouden moeten behoren. Het negental omvat in volgorde van 

effectgrootte: identificeren van overeenkomsten en verschillen, samenvatten en notities 

maken, inspanningen bevestigen en erkenning geven, huiswerk en oefening, non-verbale 

representatie, coöperatief leren, doelen stellen en feedback geven, vragen formuleren en 

hypotheses testen, voorkennis activeren met vragen, aanwijzingen en kapstokken.  

 

In de hoofdstukken 2 tot en met 10 worden deze didactische aanpakstrategieën stuk voor 

stuk behandeld met veel voorbeelden. De opbouw per hoofdstuk is als volgt. Eerst wordt het 

wetenschappelijk onderzoek samengevat, vervolgens worden conclusies met betrekking tot 

de onderwijspraktijk besproken, en tot slot worden aanpakstrategieën beschreven.  

                                                 
21 Deming heeft zijn model gebaseerd op de verbetercirkel van Stewhart. Deming heeft Study vervangen door Check 
22 Opleiding gestart in samenwerking met van Maerlant 2009 

H 

Figuur 6 PDCA cirkel 
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In het slothoofdstuk behandelen de auteurs de systematische lesplanning met behulp van de 

strategieën. 

 

Een derde advies is om meer te reflecteren op het eigen leraarschap. Meer kernreflectie dus. 

Een mooi model om te reflecteren is het spiraalmodel 

van Korthagen. Daarmee doorloop je de stappen: 1. 

handeling, 2. terugblikken op handeling, 3. bewust 

worden van essentiële aspecten, 4. alternatieven 

ontwikkelen, 5. uitproberen in nieuwe situatie(s). 

Natuurlijk is dat een mooie opstap naar kernreflectie. 

Het spiraalmodel beperkt zich immers tot het 

daadwerkelijk handelen terwijl kernreflectie duidelijk 

verder gaat met vragen die nog meer betrekking 

hebben op het leraarschap: 

 

1. Wat is de (eigenlijk) gewenste doeltoestand die de leraar zou willen bereiken? 

2. Welke beperking(en) verhindert (verhinderen) het bereiken van die doeltoestand? 

 

Voor mij als onderzoekende leraar is duidelijk dat ik de ingeslagen weg voort zal zetten. Op 

termijn zullen er aanpassingen komen die mogelijk een nog groter effect sorteren. Ik denk 

daarbij aan meer coöperatieve werkvormen, het verder uitzetten van kritische 

denkvaardigheden (CoRT en Six Hats)23, vergroten van interactie tussen leerlingen onderling 

en het inzetten van meer ondersteunend videomateriaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Edward de Bono. 

Figuur 7 Spiraalmodel Korthagen 
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6. Samenvatting 

 

"Mensen houden van de opinies waaraan ze gewend zijn geraakt vanaf hun jeugd; dit weerhoudt hen van het 

vinden van de waarheid, want zij klemmen zich vast aan de gebruikelijke meningen. " (Maimonides, 1135-1204) 

 

Kritisch kijken naar je eigen handelen is voorwaarde om te komen tot professioneel 

docentschap. Open staan voor nieuwe ideeën en veranderende inzichten, maar ook kritisch 

kijken naar je eigen handelen zijn essentieel om jezelf te bekwamen en daarmee beter 

onderwijs te kunnen geven aan leerlingen. De basisbehoeften die elk mens kent zijnde 

autonomie, relatie en competentiegevoelens probeer ik in mijn aanpak naar de leerling toe 

voortdurend te honoreren. Naar mijn idee ligt daar de basis van het succes naar de leerling 

toe. Dat vraagt alleen wat durf. De durf om oude beelden los te laten, om daadwerkelijk de 

leerling dat te geven wat hij nodig heeft om de voortdurend snel veranderende wereld en 

arbeidsmarkt aan te kunnen. Het kan niet zo zijn, dat onderwijs alleen maar bedoeld is om 

de leerling een diploma te laten halen en vervolgens maatschappelijk vast te laten lopen. We 

zullen ze vaardigheden getransfereerd naar competenties, ook vakoverstijgend, mee moet 

geven. In dat opzicht leent niet alleen Maatschappijleer, maar ook alle andere vakken zich 

om de leerling die vaardigheden bij te brengen. De waarde van dit onderzoek is dan ook 

daarin gelegen, dat ikzelf zicht heb (gekregen) op het dagelijks handelen met de leerlingen 

van het Duhamel College vanuit mijzelf. Om verantwoord bezig zijn binnen steeds maar weer 

veranderende omstandigheden zal ik als docent mijn onderzoekende houding moeten blijven 

aannemen. Het delen van ervaringen binnen een lerende organisatie staat voor mij voorop. 

Vandaar dat ik met veel genoegen dit onderzoeksverslag geschreven heb. 

 

 

"Therefore good Brutus, be prepar'd to hear; 

And since you know you can not see yourself 

So well as by reflection, I, your glass 

Will modestly discover to yourself 

That of yourself which you yet know not of." 

 

William Shakespeare 1599 
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II Appendix  A.1 Vragenlijst
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A.2 VB3SD 
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A.3 VB3VT 
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A.4 VK3ZW 
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A.5 VB3MT 
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A.6 VB3ZWB 
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A.7 VB3BT 
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A.8 VK3BT 
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A.9 VB3ZWA 
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A.10 Groepsinterview 

(Transcript ) 

 

I. Was de manier van lesgeven vorig jaar anders ? 

"a. Ja b. Ja  c. Ja d. Ja" 

 

I. Kun jij/jullie vertellen wat er anders was vorig jaar ? 

"a. Meneer C. praatte 1 lesuur lang een klein stukje waar het over moest gaan...dan had 

iemand een vraag...bleef hij daar alleen maar over praten. Hij keek niks na." 

"b. Hij vloog van het ene naar het andere verhaal...zo over koetjes en kalfjes...dan weer 

over schapen. 

"c. En zo gingen de lesuren weer voorbij." 

 

I. Maar het ging wel over dezelfde onderwerpen zoals dit jaar in het boek ? 

"a.. Ja , maar daar had hij het niet over...een klein stukje." 

"d. En aan het eind van de les kreeg je wat huiswerk mee" 

"c. En dat moest dan de les erop af zijn." 

 

I. Jij zei net dat het ook anders was. Hoe dan ? 

"d. Hij ging altijd over andere dingen vertellen" 

 

I Kun je daar een voorbeeld van geven ? 

"a. Als iemand een vraag stelde over macht dan ging hij over het huwelijk pr5aten" 

 

I En jij, kun je me vertellen wat er anders was ? 

"b. Ja, hij vertelde steeds weer over andere dingen...ging hij daar over kletsen"." 

 

I Als zo de lessen verliepen, had je dan wel alles uit het boek gedaan als er een 

proefwerk aan zat te komen ? 

"a. Nee b. Nee c. Nee d. Nee 

" c. Dan hadden we nog lang niet alles gehad." 

"d. We moesten dan thuis gewoon maar gaan leren." 

"c. En we hadden toen ook niet net als nu rthulp.nl" 

"b. je moest maar zien door te lezen dat je dat hele boek in je kop gestampt kreeg." 
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I (De proefwerken zijn hetzelfde.)  Heb je het gevoel dat de proefwerken 

makkelijker of moeilijker zijn? 

"a. Nou makkelijker omdat we nu veel meer uitleg krijgen en anders kunnen leren." 

"b. Ik kom nu ook dingen tegen in het proefwerk waarvan ik denk: ja dat hebben we in de 

les gehad. Norbetio print zelfs die vragen uit en leert zo" 

 

I En die krantenknipsels...hoe werkt dat bij jullie ? 

"b. Da's fijner. Je kunt zien wanneer het proefwerk eraan komt, je begint met leren." 

"c. Het is ook fijn dat als je het in de les ergens over hebt iets kunt laten zien zoals daarnet 

met die politie. Het is dan wat duidelijker voor ons." 

"a. Wij hebben ook LWOO. In jouw les merk je er iets van..." 

 

I Kun je dat eens uitleggen ? 

"a. Nou je hebt die krantenknipsels, die website, je legt alles keigoed uit." 

 

I Er was maar één soort les ? 

"a. Ja, praten" 

"b. Huiswerk maken thuis." 

"c. En de volgende les precies weer hetzelfde." 

 

I Kwamen jullie nog wel eens terug op dat huiswerk? 

"a. Ja, heel snel." 

"b. Ja en vaak maar de helft. a. Ja, de helft. c. Vlug vlug, les voorbij konden we weer gaan. 

De helft hadden we niet nagekeken." 

 

I Merken jullie dat er nu in elke les eenzelfde opbouw zit ? 

"a. Ja, de krantenknipsels, stukje van het boek." 

"b. We kijken even naar wat we vorige week hebben gedaan." 

"a.....en herhalen." 

 

I Gebruiken jullie ook internet ? (rthulp.nl) 

"a. Soms b. Nee c. Ja. d. En ik heb het een paar keer gedaan, maar niet dat ik het altijd 

doe." 
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I Printen jullie de vragen uit ? 

"d. Nee. a. Ik hoor van andere leerlingen dat het wel erg helpt. " 

 

I Wat vinden jullie van de interactie ? (discussiëren)  

"a. Wij hebben dat vorig jaar niet gehad. Geen discussiëren, daar kom je niet eens tussen. b. 

Hij moest toch altijd het laatste woord hebben. Anders kreeg je meteen straf. a. Je kwam er 

nooit doorheen. c. Het was maar gewoon zitten en luisteren en niks te doen. Voor die paar 

vragen kon je het boek wel dicht doen.  

 

I En de opdrachten uit het werkboek, werden die allemaal gedaan ? 

"a. Nee, je kreeg een bladzijde, moest die gewoon maken. Keek het niet eens na....ja voor 

de helft. We moesten alle opdrachten maken. b. Boek hadden we niet eens nodig. Werden 

twee vragen nagekeken...en als je merkte dat de hele les over één vraag ging kon je je boek 

wel weer dichtdoen. Er werd dan toch niets meer over gezegd. a. Hij las ook nooit samen 

met ons het boek. Hij vertelde zo, stelde een vraag en had het daar de hele les over.  d. Hij 

vertelde wat hij zelf over het onderwerp wist. " 

 

I Wat is er dit jaar niet leuk en vorig jaar wel ? 

"a. Niets. b. Vorig jaar was het een saaie dag. c. Nu is het veel gezelliger. " 

 

I Als je een cijfer voor plezier moet geven vorig jaar, welk cijfer geef je dan ? 

"a. een 1. b. Ja een 1. a. Je mocht niet zo (onderuit) zitten, niet omdraaien, kreeg je straf. 

Lachen of lol maken kon daar niet.  

 

I En als je het nu een cijfer moet geven ? 

"a. Een 8 b. Een 7 of zo. 

 

I Waarom is het dit jaar leuker ? 

"c. Omdat je die krantenknipsels meebrengt. Vorig jaar was het gelijk zitten en pak je boek. 

b. Gewoon we gaan naar jouw lokaal en krijgen nu een leuke les. a. Vorig jaar was er een 

meisje dat goed was....werd gewoon voorgetrokken. " 

 

I Hoe vinden ze het thuis, de cijfers die je nu hebt? 

"a. Snappen het ook niet. b. Had vorig jaar maar zo'n cijfer gehad. " 
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I Voor mij blijft het toch de vraag wat er anders is wat de cijfers beter maakt . 

"a. Da's makkelijk. Groot verschil tussen u en meneer C. Meneer C. praatte altijd heel veel en 

jij legt alles goed uit. d. Nu doe ik er zelfs minder voor maar haal betere cijfers. Nu hoef je 

zelfs niet te leren.  

 

I Zouden jullie in losse woorden wat verschillen kunnen aangeven ? 

"a. Je schrijft heel veel op het bord. Dat was vorig jaar ook niet zo. c. Nee., klopt.  

 

I Zouden jullie zelf een verklaring hebben voor de betere resultaten? 

"a. Betere leraar die meer vertelt. b. Er worden ook af en toe grappen gemaakt of van die 

trucjes en zo....a. Ja, dat maakt het ook weer gezelliger. d. Dat geeft ook weer interesse 

naar wat u vertelt. Tijdens de uitleg zegt u er ook vaak wat grappigs tussendoor. a. Als ze 

aan ons vragen welke les ze willen hebben, nou dan weet ik het wel. Maatschappijleer nu. 

DE ene keer wordt er een grap gemaakt, de andere keer is het serieus. c. Er werd vorig jaar 

nooit iets leuks gedaan of gezegd.  d. Het is nu stukken gezelliger. Je hebt meer interesse in 

de lessen om naar te luisteren. Er worden leukere dingen gezegd en gedaan. Als er elke keer 

een saaie leraar voor je neus staat is het gauw voorbij, dan luister je er niet meer naar. Ga 

je met je buurman lopen praten. b. Je legt gewoon beter uit....vorig jaar iedere keer weer 

een ander onderwerp...leer je wel wat van, maar nu één onderwerp. De les is gezelliger, let 

je dus beter op.  
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