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Inhoud 

•  Didactische vernieuwing 
•  Opvattingen over leren 

•  Doelgroepen: wat kan voor wie? 
•  Leren en betrokkenheid  

•  Socialisatiedoelen en sociale competenties 

•  Vernieuwingen en praktijkgericht onderzoek 



Soorten vernieuwing 

•  Associatie met vernieuwing: ‘alles moet anders’ 
•  Maar: vernieuwing is er overal en altijd op 

microniveau: de docent die het eigen onderwijs 
verbetert 

•  Diversiteit van onderwerpen: instructie, toetsing, 
leerstofkeuze, nieuwe werkvormen, resultaten 
vastleggen, groeperingsvormen, …..  ……  …… 

•  Meestal zelfgekozen en zelfgestuurd 
•  Meer of minder systematisch 



Vernieuwingen op meso- en 
macroniveau 

•  Stelselbreed, bijvoorbeeld invoering 
competentiegericht leren in MBO 

•  Schoolbreed, bijvoorbeeld invoering nieuw 
leerconcept op de basisschool 

•  Sectiebreed, bijvoorbeeld invoering nieuwe 
methodiek voor praktijkleren 

•  Kernteambreed, bijvoorbeeld vakkenintegratie 
 



Verschillende eisen 

•  Hoe breder en complexer, hoe meer 
aandacht en tijd nodig voor: 
 
- expliciteren van visie, uitwisselen 
- uitproberen, bijstellen, opnieuw beproeven 
- coördinatie en ‘kartrekken’ 
- afstemmen vernieuwing en opvatting van docenten 
 

•  Innovatieliteratuur leert ons veel over valkuilen en 
condities van vooral ingrijpende en/of extern gestuurde 
vernieuwingen 

 



Het nieuwe leren 

•  In het publieke debat wordt vernieuwing 
geassocieerd met ‘nieuw leren’ 

•  Paraplu voor allerlei noties en ideeën 

•  Imago: leerling beslist alles zelf en leraar is out of 
control 

•  Karikatuur 

•  Bestaat het nieuwe leren wel? 



 
Kenmerken nieuwe leren concepten 

(Blok.Oostdam, Peetsma, 2006) 
 

•  aandacht voor zelfregulatie en metacognitie 
•  ruimte voor zelfverantwoordelijk leren 

•  leren vindt plaats in een authentieke 
leeromgeving 

•  leren wordt beschouwd als een sociale activiteit 

•  leren vindt plaats met behulp van ict 
•  er wordt gebruik gemaakt van nieuwe 

beoordelingsmethodieken 

 



Twee kernen (Volman, 2006)  
Kern 1: actief leren 

•  Betrokkenheid vergroten, minder 
consumentengedrag bij leerlingen, op zoek naar het 
nut van leren voor jezelf, verbindingen leggen 

•  Achterliggend principe: constructivisme 
•  Kernidee: je kunt geen kennis ‘overdragen’, er 

wordt pas geleerd als de leerling de aangeboden 
informatie transformeert naar iets persoonlijks 

•  Actief leren moet zowel leren op hoger peil brengen 
als motivatie verhogen 



Kern 2: authentiek leren 

•  Gaat over leren over en voor de echte wereld, niet 
voor later maar voor nu, geïntegreerde kennis en 
vaardigheden 

•  Gaat over aansluiten bij leerbehoeften van 
leerlingen, uitgaan van eigen vragen van leerlingen 

•  Net als actief leren moet authentiek leren zowel 
leren op hoger peil brengen als motivatie verhogen 

 



Een vernieuwing van onderop 

•  ‘Het’ nieuwe leren bestaat niet 
•  Maar velen voelen zich aangesproken door een of 

meer ideeën 

•  Komt uit onderwijsveld zelf, niet van de overheid 
•  Nog niet ‘bewezen effectief’, maar dat geldt ook 

voor het oude leren….. 



Competentiegericht leren 

•  Net zoiets als het nieuwe leren? Ja en nee 

•  Ja: ook een paraplubegrip, ook authentiek leren 

als belangrijk kenmerk, ook bedoeld om zowel 

prestaties als motivatie te bevorderen 

•  Nee: achtergrond is anders > specifiek verbonden 

met beroepsonderwijs 

•  Naast authentiek leren is zelfgestuurd leren hier 

een kern 



Echt invoeren is een kunst 

•  Artikel De Bruijn e.a.: verschil theorie en praktijk 
•  Belangrijke innovatieve kenmerken van het model in 

MBO-opleidingen nauwelijks uitgewerkt 
•  Geldt in het bijzonder voor reflectie van leerlingen op 

resultaten en coachingsrol van docenten 
•  Authentiek gehalte van de leeractiviteiten afhankelijk 

van hobby van individuele docenten 
•  Risico van laissez faire 

•  Twijfel over zelfregulatie bij zwakke leerders 



Wat kan voor wie? 

•  Onderzoek succesvolle scholen uit 
achterstandsgroepen, 2001 

•  Veronderstelling: meerdere wegen mogelijk om 
succes te bereiken bij leerlingen uit deze groepen 

•  Twee modellen onderscheiden; traditioneel model 
en constructivistich model 



 
Model A: traditioneel  

(effectieve school) model 
 

 

•  Er is sprake van directe instructie waarbij de leerlingen de leerstof 
stapsgewijs  krijgen aangeboden 

•  De instructie is meestal klassikaal, met gezamenlijke oefening 
gevolgd door individuele verwerking. 

•  Om de leertijd zo effectief mogelijk te benutten, wordt gewaakt 
voor afleiding. 

•  De nadruk ligt op de basisvaardigheden 
•  Er wordt net zo lang geoefend totdat de leerlingen de leerstof 

onder de knie hebben (beheersingsleren) 
•  De leerlingen worden gemotiveerd door de ervaring iets goed te 

kunnen (competentiegevoel). 
•  De leerprestaties worden regelmatig getoetst en teruggekoppeld 

naar de instructie  



Model B:  
constructivistisch model 

 

•  De leerlingen worden gestimuleerd zelf oplossingen te bedenken 
voor uitdagende opdrachten en probleemstellingen. 

•  Instructie en oefening is afgestemd op het niveau en de 
belangstelling van individuele leerlingen 

•  Er is sprake van een rijke leeromgeving.  
•  De nadruk ligt op het ontwikkelen van denkvaardigheden en 

leerstrategieën.  
•  Er is veel aandacht voor transfer: toepassing van het geleerde bij 

andere vakken 
•  Het onderwijs speelt sterk in op de intrinsieke motivatie 

(natuurlijk nieuwsgierigheid) van de leerlingen. 
•  Met de leerlingen wordt regelmatig gereflecteerd op de aanpak, 

zodat zij hun leerstrategieën kunnen verbeteren  



Enkele uitkomsten 

•  Meeste scholen een mengmodel 
•  Overwegende opvatting: model A geschikter voor 

leerlingen uit achterstandsgroepen 

•  Omdat: meer structuur nodig, te weinig bagage 
•  Echter: kenmerken model B beter voor leren van 

hogere orde vaardigheden (leerstrategieën) > 
nodig voor succes in vervolgopleidingen 

•  Uitdaging: zelfgestuurd leren, reflexief leren 
toepassen bij álle leerlingen 



Betrokkenheid stimuleren 

•  Oratie Monique Volman 
•  Huidig beleid: te sterke focus op traditionele 

basisvaardigheden en individuele prestaties 
•  De zin van het leren: voor wie leer je, waarvoor leer 

je, met wie leer je 
•  Onderwijs moet motiveren; motivatie is niet alleen 

een conditie maar ook een resultaat 
•  Hoe: betekenisvol leren, leren heeft nut en doet er 

toe (voor jezelf, voor anderen) 



Vormen van betrokkenheid 

•  Leren uit interesse 
•  Leren voor een diploma 
•  Leren voor de toekomst 
•  Leren voor de leraar 
•  Leren wat nuttig is 
•  Samen leren 



Meer wegen naar Rome 

•  Betekenisvolle leerinhouden aanbieden; 
maatschappelijk en individueel relevant 

•  Maar ook: helpen om ergens te komen, persoonlijke 
ambities waarmaken 

•  En: zelfverantwoordelijk leren 

•  Drie voorbeelden van scholen 



Een gymnasium in Groningen 

•  Een vrij klassieke school 
•  Talenten uitdagen en ontwikkelen 

•  Strategieën 
- uitdaging, diepgang 
- keuzemogelijkheden 
- keuzebegeleiding 
- studievaardigheden en -discipline 

 



Keuzes & ervaringen  

•  Enthousiaste leraren krijgen betrokken leerlingen 

•  Wat je zelf kiest doe je met meer inzet 
•  Afwisseling en ‘iets doen’ vinden leerlingen 

belangrijk 

•  Er is ook leven buiten school; waarop zijn 
leerlingen betrokken? 



Een Haagse vmbo/havo school 

•  Zwarte school, leerlingen met risico’s 

•  Ambitie: elk kind zo hoog mogelijk en uitval 
voorkomen 

•  Strategieën: 
- leerling in beeld: leerbiografie 
- schakelmogelijkheden 
- de wereld vergroten 
- verborgen talent ontwikkelen 



Ervaringen 

•  Betrokkenheid wordt niet gezocht in nieuwe 
leerconcepten 

•  Leerlingen moeten examen halen 
•  Gestructureerde aandacht en aansluiten bij waar de 

leerling is 

•  Leerlingen willen ‘hoger-verder’ en ervaren dat ze 
vooruit gaan 



Een basisschool in Amsterdam 

•  Nieuwe buurt, nieuwe school, nieuw concept 
(natuurlijk leren) 

•  Uitgangspunten: kinderen zijn betrokken als 
- leren uit jezelf komt 
- leren (levens) echt is 

 



Eigen plan 

•  Kinderen maken eigen leerplan met hun coach; 
bedenken daarbij eigen doelen 

•  Sommige dingen moeten (leren lezen), maar worden 
fijner als je je eigen boeken kan kiezen 

•  Bij eigen plan hoort ook zelf onderzoek doen en 
zelf informatie zoeken (“het begint met 
verwondering”) 

 



Levensecht 

•  Kinderen geven workshops aan elkaar 
•  Werken aan reële opdrachten (bijv. kiezen van 

nieuwe speeltoestellen, brievenbussen voor de 
school maken) 

•  Krijgen gastlessen van experts (buurtgenoten, 
ouders, bouwvakkers) 

•  Maken samen leefregels voor hun groep 
 



Klinkt mooi, maar werkt het ook? 

•  Vergt veel van de coach (tijd, inzicht in 
ontwikkeling van elk kind) 

•  Kinderen moeten zelf organiseren, lukt niet altijd 
•  Ervaring: kinderen werken beter, en beter samen, 

bij meer eigen keuze 
•  Magische trucs: positief benaderen en kind inzicht 

bieden in leerstappen 

 



Over moeten en willen leren 

•  Niet alles kan voor iedereen leuk of boeiend zijn, 
sommige dingen moeten  

•  Wie wil leren, leert wel beter/met meer plezier 
•  Veel manieren om betrokkenheid te vergroten, voor 

verschillende groepen leerlingen 

 



 

Verschillende functies van het 
onderwijs 

 
•  Kwalificatiefunctie: opleiden voor een beroep / de 

arbeidsmarkt 

•  Allocatie (of determinatie) functie: leerlingen 
‘sorteren’ naar niveau, iedere leerling onderwijs 
naar zijn mogelijkheden 

•  Socialisatiefunctie: toerusten om als persoon in de 
maatschappij te kunnen functioneren, inleiden in 
gewoonten en vereisten 

•  Socialisatie vindt altijd plaats, maar kan meer of 
minder expliciet 



Pedagogische opdracht en 
burgerschap 

•  Onderwijzen is ook altijd opvoeden, leraren zien 
dat ook als hun taak 

•  Dit type doelen nadrukkelijker op de agenda, 
wettelijke verplichting om aandacht te besteden 
aan burgerschap 

•  Breder begrip: sociale competenties 

 



Waarom sociale competenties in het 
onderwijs? 

 

maatschappelijke kansen 

Voor maatschappelijk succes is het nodig  

-  gangbare sociale codes te beheersen 

-  over communicatieve vaardigheden te beschikken 
-  voldoende flexibel en aanpassingsbereid te zijn 

 
opdat 
- je je in verschillende sociale velden kunt bewegen  
- met een daarbij passend uitgebreid gedragsrepertoire 
 
 
 
 

 



En ook nog omdat 

maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Voor de instandhouding en ontwikkeling van de samenleving 
moet iedereen: 

•  een bijdrage willen en kunnen leveren aan de inrichting van 
de samenleving 

•  democratische rechten willen uitoefenen en plichten vervullen 

•  sociale taken willen en kunnen verrichten 

•  verantwoordelijkheid willen nemen voor kwaliteit van 
samenleven 

•  anderen respecteren en willen helpen 
 
 

 



Negatieve motivatie 

 

•  Werken aan sociale competentie vaak negatief 
gemotiveerd, vanuit zorgen over gebrek aan sociale 
competentie bij jongeren die zich onfatsoenlijk/
onmaatschappelijk gedragen, anderen pesten, 
agressief zijn, conflicten veroorzaken, zich niet aan 
regels houden, het lesgeven verstoren e.d.  
 

•  Bevorderen van sociale competentie is dan 

synoniem met oplossen van gedragsproblemen  

 



Positieve motivatie 

•  Het gaat niet alleen om ‘disciplinering’, het gaat ook 
en vooral om het zelf vormgeven van je omgeving 
en het kunnen en willen leveren van een bijdrage 
aan de samenleving > daarvoor is meer nodig dan 
leren je aan regels te houden  

•  Dat is nodig voor iedereen > zie Sociale 
competentie, reddingsvest en levenskunst 

 



Aanvullende motivatie 

•  Advies Onderwijsraad: Maatschappelijke 
achterstanden van de toekomst 

•  Analyse: voor maatschappelijk succes in 
toenemende mate beheersing van advanced skills 
nodig 

•  Hiertoe behoren sociale competenties 

•  Risico dat juist leerlingen uit achterstandsgroepen 
hier tekort komen > nieuwe bron voor ongelijkheid 

•  Oproep aan het onderwijs 

 



Van impliciet naar expliciet 

•  Werken aan pedagogische doelen/ aan sociale 
competenties nu nog veel impliciet, leraren doen 
het op eigen wijze, tussen de bedrijven door 

•  Op schoolniveau vaak alleen enkele gedragsregels 
en (pest/veiligheids)protocollen 

•  Om het explicieter te maken moet het gezien 
worden in termen van leerdoelen en opbrengsten 

•  Dan is het aanbieden van geschikte leeractiviteiten 
nodig, waarin samenwerken, communiceren, 
problemen oplossen etc aan de orde zijn 



Vernieuwingen en praktijkgericht 
onderzoek 

•  Docenten vernieuwen, secties/teams vernieuwen, 
scholen vernieuwen 

•  Vaak ‘op goed geluk’, trial and error 

•  Praktijkgericht onderzoek in opkomst, 
Professioneel Meesterschap hier ook op gericht 

•  Inmiddels enige ervaring met praktijkgericht 
onderzoek, diverse varianten, vooral in VO 

•  Wat leren leraren van onderzoek doen naar eigen 
praktijk? Is het een professionlaiseringsmiddel? 

 



Ervaringen DDD 

•  Verschillende rollen voor docenten, van zelf 
onderzoeken tot respondent zijn 

•  Met verschillende opdrachten/onderwerpen, gericht 
op schoolvragen of op eigen vak vragen 

•  Docent-onderzoekers in de school: mogelijkheid tot 
specialisatie 

•  Je eigen ontwerp verbeteren en onderzoeken: een  
mogelijkheid voor elke docent 

 



Wat zijn de winstpunten? 

•  Onderzoek dwingt je tot nadenken en vragen 
stellen: waarom doe ik het zo, wat wil ik er mee 
bereiken, hoe weet ik of dat ook lukt? 

•  Het maakt veronderstellingen expliciet 
•  Je wordt kritischer op eigen handelen 

•  Bij onderzoek naar schoolvernieuwing: het vergroot 
betrokkenheid en draagvlak (niet alleen invoeren 
maar ook onderzoeken op nut en opbrengst) 

•  Je leert over onderzoek doen en daarmee kun je 
andermans onderzoek ook beter beoordelen 

 



Nog meer winstpunten 

•  Het bevordert systematisch denken, ook nuttig 
voor begeleiden van onderzoekende leerlingen 

•  Het bevordert vragen vooraf stellen bij innovaties: 
wat willen we precies, waarom zo, wat is de relatie 
tussen doel en middel, waaraan resultaat afmeten? 

•  Het bevordert interactie: collega’s zijn  nieuwsgierig 
naar je bevindingen 

•  Er wordt een stap gezet op weg naar data driven 
teaching 

•  Van een doe- naar een denkcultuur?  



Maar…… 

•  Onderzoeken kan je niet zomaar: een vak apart 
•  Professionele begeleiding is gewenst/nodig 

•  Onderzoek vergt tijd, de school moet dat mogelijk 
maken (vaste momenten, coördinator) 

•  Onderzoek vergt een open en zelfkritische houding, 
er kan ook uitkomen dat iets wat je mooi vindt niet 
werkt… 

•  Bij onderzoek hoort dialoog en kennisopbouw: je 
kunt het niet in je eentje en je weet niet alles na 
één onderzoek 

 



En nog meer maar… 

•  De context van de school/het eigen vak vaak te 
klein voor generalisatie-aanspraken en (bij 
effectonderzoek) voor vinden van controlegroepen 

•  Er is al veel onderzoek gedaan, maar daar is men 
vaak te weinig mee bekend (het wiel niet opnieuw 
gaan uitvinden) 

•  Worden leraren die onderzoek doen betere leraren?  

Daar valt nog veel over te leren……….. 



 
Dank voor jullie aandacht 
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