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Inleiding 
 
 Docenten van het Nova College zijn onvoldoende toegerust om leerlingen passend 
onderwijs te bieden. Het Nova Collega is dan ook van plan docenten scholing aan te bieden. 
De in het onderhavige ontwerponderzoek voorgestelde interventies hebben tot doel na te 
gaan of interventies die uitgaan van individuele behoeften van docenten en van de 
behoeften van het team op dit punt effectief zijn. Bij de keuze van interventies is 
voortgebouwd op de uitkomsten van de resultaten van het onderzoek Zorgleerlingen, ons 
een zorg! onder docenten van de Unit Techniek Daarbij is gezocht naar een arrangement dat 
ook aansluit bij de visie van de Projectgroep Passend Onderwijs van het Nova College om 
eventuele transfer naar andere Units mogelijk te maken. 
Het interventieplan is opgezet volgens de methode Ontwerpgericht Projecten Expliciteren 
met de Redeneerketen Aanpak (OPERA).  Uitgangspunten van deze methode zijn dat in ieder 
initiatief tot verbetering/vernieuwing van een sociaal systeem meerdere interventies  (= 
arrangement) worden gehanteerd waarvan de verwachting is dat die samen leiden tot een 
bepaalde beoogde uitkomst. Het succes van het arrangement is sterk afhankelijk van de 
context. Voor iedere interventie moet en redeneerketen kunnen worden opgesteld, die 
weergeeft hoe in het project wordt verwacht dat de interventies in samenhang leiden tot de 
beoogde uitkomst. Voor de redeneerketen wordt gebruikgemaakt van de Cimo -logica, die 
beschrijft hoe binnen de context van project C interventie I leidt to Outcome O door middel 
van mechanisme(n) M. 
 Omdat het in de praktijk vrijwel onmogelijk is om alle variabelen onder controle te 
brengen, is het lastig de uitkomst van een interventie vast te stellen. Inzicht in de 
veronderstelde causale ketens tussen interventie en uitkomsten kan wel de 
geloofwaardigheid van de effectiviteit van de interventie vergroten. 
 Het doel van het interventieplan is drieledig: 

 vaststellen wat er van het arrangement is geleerd (reflectie + opdoen nieuwe kennis); 

 overdraagbaar maken van het arrangement; 

 verzamelen van gegevens voor een eventuele cross-caseanalyse. Deze kan inzichten 
verschaffen over de omstandigheden waaronder het arrangement kan werken. 

 Hoofdstuk 1 en 2 (Contextbeschrijving en Diagnose van de situatie) bevatten een 
beschrijving van de niet-beïnvloedbare contextvariabelen en een diagnose van de 
problematische situatie en de mogelijke oorzaak. Daarbij wordt de praktijk en relevante 
literatuur  betrokken. Vervolgens komt in hoofdstuk 3 (Redeneerketens) een lijst van 
interventies, mogelijke uitkomsten en mechanismen de orde.  Het arrangement (welke 
interventies worden uitgevoerd en in welke volgorde? Wie voert ze uit en hoe worden ze 
uitgevoerd) is het onderwerp van hoofdstuk 4 (Operationalisatie van het arrangement). In 
hoofdstuk 5 komt de variabele aan de orde en worden de indicatoren benoemd waarmee de 
variabelen kunnen worden gemeten. Verder wordt aangegeven welke benchmark is 
gekozen. Na de uitvoering van het arrangement worden de variabelen gemeten aan de hand 
van de eerder benoemde indicatoren (hoofdstuk 6. Uitvoering en meting). In hoofdstuk 7 
(Resultaatevaluatie) volgt het verslag van de analyse van data, van de ondervraging van 
betrokkenen over de resultaten van het arrangement en conclusies over de effectiviteit van 
het arrangement. Het ontwerponderzoek besluit met hoofdstuk 8  (Procesevalutie). De 
procesevaluatie bevat een reflectie terug in de tijd, een reflectie op en evaluatie van de 
redeneerketen en een reflectie vooruit in de tijd. 
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1. Contextbeschrijving 
 

1.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt het onderwijsprobleem besproken waar een interventiearrangement 
voor wordt opgezet, het doel van de interventie, de school waar het onderzoek plaatsvindt 
en de afdeling waar het wordt uitgevoerd.  
 
1.2 Doel van de interventie en schoolcontext  
 
 In Nederland treedt in september 2014 de wet Passend Onderwijs in werking. De 
inzet van passend onderwijs is om zoveel mogelijk leerlingen een passend 
ondersteuningsaanbod te geven binnen het reguliere onderwijs.  Van docenten wordt 
verwacht dat zij hun onderwijsaanbod kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van 
alle leerlingen en gedifferentieerd instructie en ondersteuning kunnen geven.  

 Onder onderwijsbehoeften wordt verstaan de didactische, pedagogische en 
 organisatorische ondersteuning die de leerling in de onderwijsleersituatie nodig 
 heeft, om de gestelde onderwijsdoelen te kunnen behalen’ (Bruggink, Goei & Koot, 
 2012). 
 Om de vereiste ondersteuning te kunnen bieden is professionalisering van docenten 
een voorwaarde, omdat de helft van de docenten er nog niet in slaagt om het onderwijs af 
te stemmen op verschillen tussen leerlingen (OCW, 2011). Docenten ervaren in de omgang 
met zorgleerlingen handelingsverlegenheid. Goei & Kleinen (2012) definiëren 
handelingsverlegenheid als datgene wat de leraar benoemt of ervaart in het niet doelmatig 
kunnen handelen in de omgang met leerlingen met zorgproblemen. Het kan daarbij 
bijvoorbeeld gaan om twijfels, stress of het gevoel niet competent genoeg te zijn. 
Zorgleerlingen definiëren Goei & Kleinen als leerlingen (al dan niet gediagnosticeerd) die in 
de gegeven context dusdanig tot problemen leiden dat de leraar in de onderwijsleersituatie 
handelingsverlegenheid ervaart en/of waarvan geconstateerd wordt (al dan niet 
gediagnosticeerd) dat de leerling belemmerd wordt in zijn/haar ontwikkeling.  
 Het ministerie van OCW onderkent het belang van professionalisering en investeert 
daarom, parallel aan de invoering van passend onderwijs, in de professionalisering van 
leerkrachten in de verwachting dat dit zal leiden tot docenten die beter leren omgaan met 
verschillen tussen leerlingen en een verminderde instroom in het speciaal onderwijs. 
Afspraken over professionalisering van docenten moeten worden vastgelegd in een 
schoolondersteuningsprofiel. Dit is een beschrijving van de voorzieningen die de school 
heeft getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 
 Doel van het huidige ontwerponderzoek is het opzetten van een scholingsinterventie 
die de handelingsbekwaamheid van leraren in het omgaan met leerlingen met  verschillende 
onderwijs- en zorgbehoeften vergroot om zo het realiseren van onderwijsdoelen dichterbij 
te brengen. 
 De interventie zal plaatsvinden op het Nova College, een Regionaal 
Opleidingencentrum met locaties in de regio IJmond, Haarlem, Haarlemmermeer, 
Amstelveen en de Duin- en Bollenstreek. Het wordt uitgevoerd op alle niveaus van de 
afdeling ICT in Beverwijk van de Unit Techniek. Deze afdeling bestaat uit een 
opleidingsmanager, 12 docenten en 250 leerlingen: 48 op niveau 2, 62 op niveau 3 en  op 
130 op niveau 4. Daarnaast is er een onderwijsassistent. 
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Op dit moment is één docent 0.4 fte beschikbaar voor de begeleiding van 15 
rugzakleerlingen. Zij wordt bij de begeleiding ondersteund door een ambulant begeleidster 
van Heliomare. Deze constructie is niet op alle units gebruikelijk. 
De opleiding is competentiegericht. Op niveau 2 en 3 is sprake van een redelijk strakke 
begeleiding, op niveau 4 worden de leerlingen als vrij snel aangesproken op hun 
zelfstandigheid. Veel leerlingen van niveau 4, vooral de zorgleerlingen, hebben hier moeite 
mee.  
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2. Diagnose startsituatie 
 

2.1. Inleiding 
 
 In dit hoofdstuk volgt een analyse van het probleem en de stappen die de school 
heeft ondernomen om het probleem op te lossen.  
 
2.2. Analyse van het probleem 
 
 De handelingsverlegenheid die docenten in verband met zorgleerlingen ervaren is 
een subjectief en relatief begrip: de ene leraar ervaart meer stress dan de andere in een 
vergelijkbare situatie. Om handelingsverlegenheid en handelingsbekwaamheid ten aanzien 
van zorgleerlingen zo veel mogelijk te ontdoen van het subjectieve en relatieve karakter, 
koppelt Meijer (2009) de ervaren problemen van docenten aan onderwijsdoelen. Deze 
hebben zowel betrekking op leerdoelen als gedragsdoelen die de school met leerlingen wil 
bereiken. Voor elke leraar geldt dat zich problemen voordoen wanneer onderwijsdoelen niet 
bereikt (dreigen) te worden.  
 Als voorbereiding op het ontwerpen van een scholingsinterventie voor docenten, is in 
het onderzoek Zorgleerlingen. Ons een zorg! op de unit Techniek onderzocht in hoeverre de 
houding van docenten ten aanzien van zorgleerlingen en daarmee hun 
handelingsverlegenheid gerelateerd is aan hun taakopvatting als onderdeel van hun 
professionele identiteit. De veronderstelling was dat een interventie die aansluit op de 
taakopvatting op het grootste draagvlak zou kunnen rekenen. De hypothese dat 
taakopvatting en houding tegenover zorgleerlingen verband met elkaar houden, leek op 
basis van de literatuur gerechtvaardigd.  
Daarnaast is onderzocht wat volgens de docenten Techniek van het Nova College nodig is 
(op het gebied van professionalisering) om zorgleerlingen zodanig te begeleiden dat zij zich 
kunnen ontwikkelen als beroepsbeoefenaar. 
 Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat docenten in principe positief staan 
tegenover (een beperkt aantal) zorgleerlingen in de klas. De veronderstelde relatie tussen 
taakopvatting en houding tegenover zorgleerlingen is minder eenduidig dan gedacht. Wat 
wel duidelijk naar voren is gekomen, is dat docenten behoefte hebben aan scholing / 
begeleiding op individueel en teamniveau naar aanleiding van concrete casussen. Het is op 
basis van de uitkomsten van het onderzoek dan ook de vraag of professionalisering niet 
meer bij de totale ‘professionele identiteit’ van docenten zou moeten aansluiten.  

Iedere leerkracht is anders en heeft zijn eigen normen en overtuigingen. Deze 
normen en overtuigingen bepalen voor een groot deel het handelen van de leerkracht en 
hebben direct invloed op de relatie die een leerkracht heeft met zijn groep of met 
individuele leerlingen in die groep. Als leerkracht is het daarom belangrijk om je bewust te 
zijn van je eigen handelen, zodat je ook in staat bent om de normen en overtuigingen die je 
hebt bij te stellen om aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
Mijns inziens zou scholing er dan ook vooral op gericht moeten zijn docenten, individueel en 
in teamverband, de gelegenheid te geven op hun eigen handelen te reflecteren. Volgens 
Korthagen (2011) sluit kernreflectie, die uitgaat van de lagen van de persoonlijkheid goed 
aan bij de beroepsidentiteit van de leraar en leidt ze uiteindelijk ook tot feitelijke 
gedragsveranderingen. 
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De lagen van de persoonlijkheid. Het ‘ui-model’ van Korthagen 

 
In het basisonderwijs is het – in het kader van passend onderwijs – vooral de interne 

begeleider die hierbij de rol als coach vervult. De taak van de interne begeleider is in het 
basisonderwijs steeds meer verschoven van het begeleiden van leerlingen naar het 
ondersteunen, coachen en begeleiden van leraren. In het mbo kennen we het begrip interne 
begeleider niet. Misschien kan deze taak op het Nova College vervuld worden door de 
ambulante begeleiders, die begeleiding van docenten als onderdeel in hun takenpakket 
hebben. Teams hebben behoefte aan feedback over het werk met zorgleerlingen. Nu 
gebeurt dat nog teveel ad hoc. Een vast moment zou meer duidelijkheid geven. Het invoeren 
van een spreekuur is een optie. 

Onderwijs afstemmen op leerlingen en hun (speciale) behoeften is iets waar je in 
deze tijd wel gehoor aan móet geven. Professionals in het regulier onderwijs dienen zich 
meer en meer bewust te worden van het onvermijdelijke gegeven, dat ze niet alleen 
verantwoordelijk zijn voor boeiend en enthousiasmerend onderwijs in hun vak maar vooral 
ook voor de ontwikkeling van de jonge mensen die dagelijks voor hen in de banken zitten 
(Goei & Kleijnen, 2011). Het is echter onmogelijk deze omslag van de één op de andere dag 
te maken. We moeten dus bij elke volgende stap goed in de gaten houden wat haalbaar is. 
Het invoeren moet gefaseerd gebeuren en de interventie moet aansluiten bij de wensen en 
mogelijkheden van de individuele docent en het team. 
 
2.3. Stappen die de school heeft ondernomen 
 
 Het Nova College wil met de invoering van passend onderwijs inzetten op versterking 
van de intake, versterking van de pedagogisch-didactische competenties van docenten en 
het realiseren van  interne begeleiding die gericht is op individuele ondersteuning van 
cursisten, ondersteuning van de docent in de lessituatie en het bieden van een interne 
opvangmogelijkheid voor cursisten (Nova College, 2012). Om een en ander vorm te geven is 
in oktober 2010 de Projectgroep Passend Onderwijs ingesteld. 
In een tussenrapportage van oktober 2011 kwam de werkgroep onder meer tot de volgende 
conclusies ten aanzien van de begeleiding in de units:  

 Er is in units nog nauwelijks beleid geformuleerd met betrekking tot het omgaan met 
cursisten met LGF dan wel met betrekking tot cursisten die om andere reden extra 
aandacht/begeleiding nodig hebben; uitzondering vormen cursisten met 
dyslexieverklaring die recht hebben op specifieke faciliteiten, met name rond 
examinering. 
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 In sommige units wordt gewerkt met een LGF-coach; de ervaringen daarmee zijn 
goed. 

 Scholing/professionalisering van docenten met betrekking tot pedagogisch en 
didactisch handelen gebeurt ad hoc, dan wel op initiatief van een team. 

 Er zijn voor alle cursisten met LGF handelingsplannen, die regelmatig worden 
geëvalueerd. De handelingsplannen zijn voor het merendeel (maar niet volledig) 
bekend bij docenten, maar bieden weinig concrete aanwijzingen voor de lespraktijk. 
Wel staan de aparte begeleidingsafspraken met LGF-coach van Nova dan wel 
ambulant begeleider er duidelijk geformuleerd (Projectgroep Passend Onderwijs, 
2011).  

Als wenselijke situatie ten aanzien van de scholing heeft de Projectgroep de volgende 
punten geformuleerd: 
 Alle docenten van het Nova kunnen in onderwijs differentiëren in pedagogische 

en/of didactische aanpak. Dit kan via de initiële lerarenopleiding dan wel via DNA.  
 Handelingsgericht en opbrengstgericht werken vormen het uitgangspunt. Het 

voorbeeldformulier ‘Klein handelingsplan’ zou een goed hulpmiddel kunnen zijn in 
het digitaal portfolio van cursist, niet als verplicht document voor alle cursisten (om 
administratieve last te voorkomen). 

 Boek ‘Handle with care’ (of vergelijkbare literatuur, bijvoorbeeld van CPS) zou ter 
beschikking moeten staan van docenten – het gaat dan om praktische tips, die de 
lespraktijk verbeteren.  

 In het Ontwikkelingsplan voor het startplan1 van het Nova (Nova 2012) wordt als 
kritische succesfactor bij het ontwikkelen van het aanbod deskundigheidsvordering 
voor docenten genoemd dat er draagvlak voor passend onderwijs moet zijn. Dit 
aanbod moet eind 2013 gereed zijn. Betrokkenen zijn de Nova Academie en de 
opleidingsteams. Evaluatie gebeurt aan de hand van opname van Passend Onderwijs 
in de scholingsplannen van de units en een tevredenheidsonderzoek door de Nova 
Academie. 

Hoe het scholingsplan voor docenten eruit gaat zien is nog niet duidelijk. Wel is het Nova 
College bezig een systematiek te ontwikkelen om tot een doelgroepformulering te komen, 
die ook de mogelijkheid moet bieden om te inventariseren wat opleidingsteams in de units 
al aan ondersteuningsmogelijkheden te bieden hebben.  
 
 Bij een effectieve preventie van gedragsproblemen blijkt goed onderwijs en een 
goede relatie tussen leraar en leerling de meest belangrijk factor (Van der Wolf & Van 
Beukering, 2009). De invloed van deze relatie zorgt er tegelijkertijd voor dat het niet 
toereikend is om leraren een kant- en klaar handelingsrepertoire aan te bieden, aldus Ponte 
(2009). Zij pleit er daarom voor de handelingsruimte van docenten te vergroten. Die 
handelingsruimte wordt enerzijds bepaald door de vragen en behoeften van leerlingen, 
ouders, collega’s etc. en anderzijds door het wettelijke beleid van de overheid het beleid van 

                                                           
Voor de invoering van de in het actieplan Focus op Vakmanschap genoemde  maatregelen heeft de minister 

van OCW alle instellingen verzocht een startplan op te stellen waarin wordt vermeld hoe de uitwerking van de 
maatregelen zal plaatsvinden. Bij deze uitwerking is het  tevens van belang om het beleid van andere 
ministeries in ogenschouw te nemen. Dit betekent dat het startplan van het Nova College niet alleen een 
uitwerking vormt van het actieplan, maar dat het een weergave vormt van de actuele onderwijsthema’s  en 
hoe dit geheel wordt uitgewerkt door het Nova College (College van Bestuur Nova, 2011). 
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de school. Het is aan de docent, aldus Ponte, om die handelingsruimte te benutten, rekening 
houdend met de specifieke omstandigheden waarin een probleem zich voordoet.  
Deze aanbeveling sluit goed aan bij de uit het onderzoek gebleken wensen van de docenten 
en lijkt ook in lijn te zijn met de wens van het de Projectgroep om ‘handelingsgericht’  en 
opbrengstgericht werken (HGW) als uitgangspunt te nemen. 

Bij handelingsgericht werken werkt men volgens een stappenplan waarbij de  
onderwijsbehoeften van leerlingen centraal staan. HGW is doelgericht: het team formuleert 
korte- en langetermijndoelen voor het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel 
functioneren van alle leerlingen en evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen 
(Clijsen, Pameijer & Kappen, z.j). Deze cyclus wordt drie keer per jaar doorlopen. 

De stappen van HGW zijn door Clijsen, Gijzen, De Lange & Spaans (2007) als volgt 
 geconcretiseerd: 

De leerkracht  

 verzamelt de gegevens van alle leerlingen in een groepsoverzicht,  

 signaleert leerlingen signaleert die extra  aandacht nodig hebben  

 en benoemt de onderwijsbehoeften van leerlingen.  
Vervolgens worden leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften geclusterd.  Op basis  
hiervan wordt een groepsplan opgesteld en vervolgens uitgevoerd. Na de uitvoering 
evalueert de intern begeleider samen met de leerkracht of de gestelde doelen bereikt zijn en 
worden handvatten aangereikt voor het opstellen van een nieuw groepsplan. Leerlingen die 
individueel extra begeleiding hebben worden in het zorgteam besproken. Indien nodig 
schakelt de school bovenschoolse zorg in.  

Uit een onderzoek van (eeuwestein-Verbeek, Van der Meulen, Perreijn, & Heeroma 
(2011) blijkt dat handelingsgericht werken veel van docenten vraagt. De invoering ervan in 
het basisonderwijs is tijdrovend en vraagt een grote betrokkenheid van docenten. De 
resultaten ervan zijn (nog) beperkt. Het benoemen van onderwijsbehoeften, bijpassende 
instructie en het opstellen van een groepsplan blijken vooral veel moeilijkheden op te 
leveren als er geen concrete voorbeelden voorhanden zijn. In het mbo zijn de 
omstandigheden om handelingsgericht te werken ongunstiger dan in het basisonderwijs: 
studieloopbaanbegeleiders zien hun leerlingen niet de hele dag, de leerlingen hebben 
verschillende docenten. Het is dan ook de vraag of een groepsplan zinvol is. Er is in het 
mbo ook nog weinig ervaring opgedaan met HGW. Daarnaast worden mbo-docenten 
geconfronteerd met tal van andere vernieuwingen die aandacht vragen.  

Clijsen e.a. (z.j.) zien mogelijkheden om in het basisonderwijs met handelingsgericht    
werken opbrengstgericht aan de slag te gaan. Opbrengstgericht werken is het bewust,  
systematisch en cyclisch werken aan het verhogen van de opbrengsten: leerresultaten, 
sociaal-emotionele resultaten en tevredenheid van leerlingen, ouders en vervolgonderwijs  

Er is een aantal overeenkomsten tussen HGW en OGW.  HGW en OGW gaan beide uit 
 van doelgericht werken: het stellen van ambitieuze doelen die cyclisch geëvalueerd  
 worden. Beide benadrukken het belang van hoge verwachtingen en bij beide worden 
 doelen geformuleerd op groepsniveau. Maar er zijn ook verschillen: OGW analyseert de  
leeropbrengsten vooral vanuit de kwaliteit van het onderwijs. HGW analyseert de 
 opbrengsten vanuit een breder kader van wisselwerking: wat zijn de stimulerende en 
 belemmerende factoren van het kind (zoals werkhouding, cognitieve 
 mogelijkheden/beperkingen, sociaal gedrag), van de  onderwijsleeromgeving (zoals 
 effectief leerkrachtgedrag en kwaliteit van het onderwijs) en van de opvoeding (zoals 
 onderwijsondersteunend gedrag van ouders).   
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De interventie gaat ervan uit dat het in het mbo mogelijk is met een aangepaste 

vorm van HGW opbrengstgericht aan de slag te gaan. Belangrijk is dat het team heldere en 
ambitieuze doelen voor de leerlingen op bepaalde gebieden formuleert (ook ten aanzien 
van sociaal gedrag en werkhouding). Het is belangrijk dat het hele team het ambitieniveau 
onderschrijft en ook duidelijke doelen en ambities afspreekt ten aanzien van het 
leerkrachtgedrag, bijvoorbeeld het instructiegedrag. Verder moet na afloop van elke HGW-
cyclus in het team een bespreking van de leerlingen, de bereikte resultaten en het eigen 
gedrag plaatsvinden.  

Deze aanpak vraagt tijd. Om die reden is in overleg met de Projectgroep Passend 
Onderwijs besloten bescheiden te beginnen. Uitgangspunt vormt een kort 
handelingsplan’(verder individueel begeleidingsformulier genoemd) (zie bijlage). In overleg 
met collega’s en na goedkeuring van de studiebegeleider is besloten dit 
begeleidingsformulier te digitaliseren, zodat het makkelijk voorgeprogrammeerd en 
aangepast kan worden. Dit maakt het invullen ervan door de docenten een stuk makkelijker, 
waarmee aan een van de problemen die HGW met zich meebrengt mogelijk ondervangen 
kan worden. Het begeleidingsformulier kan ook eenvoudig geraadpleegd worden door de 
docenten en andere belanghebbenden, die toegangsrechten hebben. De digitalisering van 
het begeleidingsformulier is een afstudeerproject van drie niveau-4 studenten onder 
supervisie van twee docenten van de ICT Academie. 

Als docenten in staat zijn na een half jaar inzicht te hebben in de onderwijsbehoeften 
van de cursisten, inzicht hebben in de aanpak die nodig is om aan deze onderwijsbehoeften 
te voldoen (individueel begeleidingsformulier), kunnen reflecteren op de aspecten waar ze 
aan moeten werken om van deze aanpak een succes te maken (sterkte/zwakteanalyse) en 
deze kennis met hun collega’s hebben gedeeld, en inzicht hebben in de punten waarop ze 
eventueel bijgeschoold zouden moeten worden, is er al heel wat bereikt. Als een en ander 
leidt tot effectiever gedrag, d.w.z. gedrag dat beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van 
de cursisten, dan is een belangrijke stap gezet. 
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3. Redeneerketen 
 
Een redeneerketen geeft weer waarom wordt verwacht dat de interventies in 

samenhang leiden tot de beoogde outcome. Voor de redeneerketen wordt gebruikgemaakt 
van de Cimo -logica, die beschrijft hoe binnen de context van project C interventie I leidt to 
Outcome O door middel van mechanisme(n) M. Anders gezegd: De interventie zet het 
mechanisme in gang en leidt tot de beoogde outcome. De redeneerketen: 

helpt bij het expliciteren van het arrangement en voorkomt dat interventies over het 
hoofd worden gezien; 

maakt het arrangement beter overdraagbaar: de lezer begrijpt waarom gekozen is 
voor een bepaalde aanpak en kan beter beoordelen of die aanpak bij hem of haar past; 

helpt bij het identificeren van variabelen om de effecten vast te stellen, en 
helpt bij het evalueren van het gekozen arrangement: bij elk onderdeel van de 

redeneerketen kan aan het einde van het project gekeken worden of de veronderstelde 
mechanismen en effecten daadwerkelijk zijn opgetreden. (Andriessen & Kliphuis, 2010). 

 
Het doel van het interventiearrangement in kwestie is uiteindelijk het leveren van 

een bijdrage aan effectief leraargedrag. Deze bijdrage wordt als volgt geformuleerd: 
  

Onrust over taakverzwaring wordt voorkomen 

Docenten hebben inzicht gekregen in de onderwijsbehoeften van cursisten en hun eigen mogelijkheden. 

Versterking teamverband 

Product: individueel begeleidingsformulier 

Docenten hebben inzicht gekregen in hun behoefte aan professionalisering. 

Product: overzicht sterke, zwakke kanten 

Weerstand tegen professionalisering m.b.t. passend onderwijs is afgenomen. 

Docenten overleggen effectiever met elkaar in geval van problemen met zorgcursisten. 

Docenten hebben inzicht in de bijdrage die hun gedrag levert aan de resultaten van de cursist en kunnen 

op basis hiervan hun gedrag aanpassen. 

 
Leraargedrag (i.c. bij zorgcursisten) is effectief als het leidt tot het beter bereiken van 

onderwijsdoelen, ofwel tot een vermindering van het probleemgedrag. Uitgangspunt van de 
interventie is dat de regierol bij de docenten ligt. 

 
De onderstaande lijst biedt een overzicht van interventies, mechanismen en 

verwachte outcomes op de korte en langere termijn. 
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Interventie Mechanisme Outcome 1 Outcome 2 

Korte beschrijving van de 
interventie: wat gaan we 
doen? 

Vooronderstelling over het 
proces dat ervoor zorgt dat 
de interventie leidt tot de 
outcome. Antwoord op de 
vraag: waarom werkt de 
interventie? 

Beschrijving van de te 
verwachten outcomes 
(effecten) (na half jaar) 

Beschrijving 
van de te 
verwachten 
opbrengst (op 
de lange 
termijn) 

 Verandering gedrag, emotie 
of cognitie 

Veranderd gedrag, emotie 
of cognitie 

 

Handeling: Werkwoord Proces: Stappen Toestand: Zelfstandig 
naamwoord, voltooid 
deelwoord 

 

Team krijgt uitleg over doel 
begeleidingsformulier en 
instructie voor het invullen 
ervan (voorbeelden) + 
oefenen 

Docenten merken dat 
invulling geen buitensporige 
administratie vergt 
 

Onrust over taakverzwaring 
wordt voorkomen 

 

Docententeam 
a.  signaleert cursisten die 
extra aandacht nodig hebben 
b. inventariseert gezamenlijk 
onderwijsbehoeften en 
mogelijke aanpak van deze 
cursisten 
c. benoemt onderwijsdoelen 
voor deze cursisten 

Docenten scheppen voor 
zichzelf duidelijkheid w.b. 
onderwijsbehoeften van 
cursisten en mogelijke 
manieren om hun les 
daarop af te stemmen. 
Samenwerken leidt tot 
gedeelde 
verantwoordelijkheid  

Docenten hebben inzicht 
gekregen in de 
onderwijsbehoeften van 
cursisten en hun eigen 
mogelijkheden. Versterking 
teamverband 
Product: individueel 
begeleidingsformulier 
 

Effectief 
leraargedrag 
Tevreden 
cursisten 
Verminderde 
uitval 
Probleemgedra
g is afgenomen 
Onderwijsdoele
n bereikt 
binnen vooraf 
gestelde  
termijn 
Snellere 
doorstroom 

Docenten voeren aanpak uit Docenten worden zich 
bewust welke informatie of 
vaardigheid ze missen. 

Docenten hebben inzicht 
gekregen in hun behoefte 
aan professionalisering. 
Product: overzicht sterke, 
zwakke kanten 

AB bespreekt op individuele 
basis individuele 
begeleidingsformulieren met 
docenten en bepaalt in 
overleg individuele 
ondersteuning van docent 

Docenten realiseren dat 
professionalisering 
noodzakelijk is 

Weerstand tegen 
professionalisering is 
afgenomen. 

Docenten stellen individuele 
begeleidingsformulieren 
centraal beschikbaar 

Docenten hebben inzage in 
de onderwijsbehoefte en 
gewenste aanpak van alle 
cursisten en kunnen hun 
eigen opmerkingen 
toevoegen 

Docenten overleggen 
effectiever met elkaar in 
geval van problemen. 

Reflectiebijeenkomst om na 
te gaan  
a. in hoeverre 
onderwijsdoelen zijn bereikt 
b. in hoeverre 
begeleidingsformulier 
bijdraagt / heeft bijgedragen 
aan gedrag dat inspeelt op de 
onderwijsbehoeften van de 
cursist 

Docenten reflecteren op 
hun gedrag ten aanzien van 
zorgcursisten 

Docenten hebben inzicht in 
de bijdrage die hun gedrag 
levert aan de resultaten van 
de cursist en kunnen op 
basis hiervan hun gedrag 
aanpassen. 

Hierna volgt nieuwe cyclus 
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4. Operationalisatie van het arrangement 
 
In dit hoofdstuk komt aan de orde welke interventies worden uitgevoerd en in welke 
volgorde. Ook wordt besproken wie ze uitvoert en wanneer. 
 
 
 Wie Wat Wanneer  

1 Onderzoeker (in overleg met AB 

en Projectgroep Passend 

Onderwijs) + Projectgroep 

digitalisering 

Concretiseren en digitaliseren kort 

begeleidingsformulier 

Nov. -dec. 2012 

2 Onderzoeker Houdt interviews met SLB-docenten (nulmeting) Dec. 2012 

3 Onderzoeker en  

ambulant begeleider  

geven team uitleg over doel 

begeleidingsformulier en instructie voor het 

invullen ervan (voorbeelden) + oefenen 

Jan. 2013 

4 Docententeam 

 

a.  signaleert cursisten die extra aandacht nodig 

hebben 

b. inventariseert gezamenlijk 

onderwijsbehoeften en mogelijke aanpak van 

deze cursisten 

c. benoemt onderwijsdoelen voor deze cursisten 

Jan. 2013 

5 AB  bespreekt op individuele basis 

begeleidingsformulieren  met docenten en 

bepaalt in overleg individuele ondersteuning van 

docent 

Jan. 2013 

6 Docenten  stellen begeleidingsformulieren centraal 

beschikbaar 

Jan. 2013 

7 Docenten Voeren aanpak uit Febr. 2013 

8 AB + onderzoeker  

 

Reflectiebijeenkomst  op basis van kernreflectie 

Korthagen om na te gaan  

a. In hoeverre onderwijsdoelen zijn bereikt 

b. in hoeverre begeleidingsformulier bijdraagt / 

heeft bijgedragen aan gedrag dat inspeelt op de 

onderwijsbehoeften van de cursist 

Juni-juli 2013 

9 Onderzoeker Houdt interviews met SLB-docenten 

(eindmeting) 

 

 
 
 Onderzoeker Onderzoeksverslag Juli-sept. 2013 
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5. Vaststellen van variabelen en indicatoren en benchmark 
 
In dit geval is de variabele het effect van een gedigitaliseerd individueel 

begeleidingsformulier van een cursist op het gedrag van docenten. Dit effect gemeten aan 
de hand van de volgende indicatoren. 
 

 
Begrip Variabelen Indicatoren  

Effectief 
docentgedrag 

Professionalisering 
[d.m.v. invullen 
gedigitaliseerd 
begeleidingsformulier en 
evaluatie van de 
geformuleerde aanpak] 

Bereidheid om met 
begeleidingsformulier te 
werken 

Aanwezigheid ingevuld 
begeleidingsformulier 

Bereidheid om te 
reflecteren op gedachten 
en gevoelens 

Bereidheid om te 
reflecteren op eigen  
gedrag t.a.v. zorgcursisten 

Bereidheid om na te 
denken over gewenste 
verdere 
professionalisering 

Overzicht gewenste 
verdere 
professionalisering 

Effectieve begeleiding 
leerlingen 

Samenwerking met 
collega’s 

Ervaren verandering in 
samenwerking binnen 
team t.a.v. zorgcursisten 

 Omgang met 
zorgcursisten 

Ervaren verandering in 
omgang met 
zorgcursisten 

 Gedrag cursisten Ervaren verandering in 
gedrag van zorgcursisten 

 
 Als benchmark worden in december/januari 2012 interviews gehouden met de 
docenten van het team Beverwijk van de ICT Academie die gaan werken met de vragenlijst. 
(zie bijlage vragenlijst). Deze interviews zijn gerelateerd aan genoemde indicatoren. In juni-
juli 2013 worden deze interviews herhaald om veranderingen 
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6. Uitvoering en meting 
 

 

In deze fase worden de interventies uitgevoerd. De docenten vullen (onder begeleiding) het 
individueel begeleidingsformulier in en vervolgens wordt na een aantal maanden gekeken 
hoe het gefunctioneerd heeft en of het bijgedragen heeft tot effectiever docentgedrag. 
De eindmeting zal plaatsvinden na de interventieperiode met het volgende instrumenten 
 

1. Reflectiebijeenkomst  op basis van kernreflectie Korthagen om na te gaan  
a. In hoeverre onderwijsdoelen zijn bereikt 
b. in hoeverre begeleidingsformulier bijdraagt / heeft bijgedragen aan gedrag dat inspeelt op 
de onderwijsbehoeften van de cursist 
2. Eindinterview docenten (zie bijlage 2) 
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7. Resultaat- en procesevaluatie 
 
 
Onderzoeksvragen voor het evaluatieonderzoek 
Hoe ervaren de docenten van de ICT Academie in Beverwijk het proces om te komen tot 
HGW/opbrengstgericht werken, met name het proces van het invullen van het 
begeleidingsformulier? 
Welke interventies hebben het meest bijgedragen aan de realisatie van de doelstelling: 
effectief docentengedrag? 
Welke ondersteuningsbehoeften hebben docenten? 
 
De evaluatie van het resultaat zal gebeuren door aan de tabel van de redeneerketen een 
kolom toe te voegen genaamd: “eindoordeel”. In deze kolom zal worden vermeld of het 
beoogd resultaat is gerealiseerd en of het mechanisme heeft gewerkt en de redenen 
daarvoor.  
 

Variabele indicatoren Norm Uitkomst Oordeel  

Effect van 

professionalisering 

op gedrag 

docenten 

Aanwezigheid individuele 

begeleidingsformulieren 

Goed is … 

Vergelijking 

met nulmeting 

Gemeten 

waarde van de 

indicator 

 

 Makkelijk raadpleegbaar 

overzicht voor docenten 
   

 Overzicht sterke / zwakke 

punten docenten: 

professionaliseringsbehoefte 

   

 Ervaren verandering in 

gedrag (nulmeting / meting 

aan het eind van schooljaar) 

   

 
 
Oordeel van deelnemer over nut van de interventie n.a.v. een interviewleidraad 
Oordeel van onderzoeker over nut van de interventie 
 
De procesevaluatie wordt gedaan door de onderzoeksbegeleider, de afdelingsmanager en 
de onderzoeker en vindt plaats in drie delen (Andriessen & Kliphuis, 2010), te weten: 
 
Terug in de tijd. Hier wordt stilgestaan bij problemen die tijdens het onderzoek zijn 
tegengekomen. Daarnaast wordt gekeken naar de uitvoeringssuccessen en de bijeffecten. 
Reflectie en evaluatie op interventies. Hiervoor zal de tabel van de redeneerketen worden 
gebruikt. 
Reflectie vooruit in de tijd. Hierbij zal gekeken worden wat de onderzoeker van het hele 
onderzoek geleerd heeft en wat eventueel een volgende keer anders zou kunnen. Daarnaast 
worden do’s en don’ts gegeven voor anderen. Verder zal bekeken worden welke onderdelen 
uit het onderzoek van waarde zijn voor de opleiding en welke eventueel voor verdere 
verspreiding binnen het Nova College of mogelijk voor verspreiding onder andere 
instellingen. 
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Reflectie terug 

Gerealiseerd ontwerp Is het gegaan als gepland of waren er 

tussentijdse aanpassingen? 

 

Uitvoeringsproblemen Wat was moeilijk of ging niet goed 

In hoeverre heeft het tijdstip van de 

invoering (halverwege het jaar) invloed 

gehad op het arrangement en de 

kwaliteit van de realisatie? 

 

Risicoprofielen Is het risicoprofiel van de docenten goed 

ingeschat? 

 

Kosten  Zijn de kosten per deelnemer goed 

ingeschat? 

 

Bijeffecten Wat waren de onverwachte voordelen 

van dit arrangement? (bijvoorbeeld: 

betere sfeer in het team?) 

Wat waren de onverwachte nadelen? 

 

 
Reflectie en evaluatie op de interventies 

   

   

   

   

 
Reflectie vooruit   
Lessons learned Wat heb ik ervan geleerd?  
Verbeteringen Wat zou ik, op basis van wat ik 

heb geleerd, volgende keer 
anders doen? 

 

Do’s Wat moeten anderen zeker 
doen? 

 

Don’t  Wat moeten anderen zeker niet 
doen? 

 

 
Schaalbaarheid en overdraagbaarheid 

Schaalbaarheid Hoe is het onderdeel te maken 

van de organisatie? 
 

 In hoeverre is er steun voor 

deze aanpak binnen de 

organisatie? 

 

Overdraagbaarheid Zou dit arrangement ook door 

andere instellingen kunnen 

worden gebruikt. Welke 

elementen zijn moeilijk 

overdraagbaar omdat ze 

specifiek voor uw instelling 

zijn? 
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Bijlagen 
 
Formulier ‘Individueel begeleidingsformulier’ 
 
Vragenlijst 
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 Bijlage 1:  
 

Individueel begeleidingsformulier (concept) 

 

Naam cursist:    Datum: 

 Studieloopbaanbegeleider:  

OV-nummer 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Telefoonnummer ouder(s): 

Emailadres: 

 

 

Beperking  

Nee 

Ja  

 Diagnose (klik door) 

 Geen diagnose 

Korte omschrijving 

(wordt automatisch ingevuld) 

Sterke punten cursist (klik aan) 

(wordt automatisch ingevuld, 

docent heeft de mogelijkheid om punten 

toe te voegen dan wel te verwijderen) 

Commentaar collega’s  

Zwakke punten cursist (klik aan) 

(wordt automatisch ingevuld, 

docent heeft de mogelijkheid om punten 

toe te voegen dan wel te verwijderen) 

Commentaar collega’s  

 

Kortetermijndoelen:   

 Gedrag  

 Werkhouding  

  Studieresultaten 

 …….. 

 

Welke aanpak heeft de cursist nodig 

om de gestelde doelen te behalen?  

(wordt automatisch ingevuld, docent 

heeft de mogelijkheid om punten toe te voegen 

dan wel te verwijderen) 

Welke aanpak werkt 

averechts bij deze cursist? 

(wordt automatisch ingevuld, 

docent heeft de mogelijkheid om 

punten toe te voegen dan wel te 

verwijderen) 

Instructie 

 

Instructie 

 

Aanbod leerstof Aanbod leerstof 
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Klassenmanagement 

 

Klassenmanagement 

 

Feedback (emotionele ondersteuning) 

 

Feedback (emotionele 

ondersteuning) 

 

Samenwerking medecursisten (sociale 

ondersteuning) 

Samenwerking medecursisten 

(sociale ondersteuning) 

 

Plannen en organiseren 

 

Plannen en organiseren 

 

Conflicten Conflicten 

 

Wat heb ik als docent nodig om deze aanpak te realiseren: 

 

 

 

 

 

Contact met collega’s 

 

Contact met ouders 

 

 

 

Evaluatie:  

Wanneer: elk half jaar 

Hoe: cursistbespreking 

Wie: SLB’er, AB en collega’s 

Wat werkt het beste bij deze cursist?  

Noem 3 punten. 

 

 

Wat werkt absoluut niet bij 

deze cursist?  
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Bijlage 2. Vragenlijst 
 
 

Begin interventie 

 Kun je opnoemen welke leerlingen van de ICT Academie een LGF-budget hebben? 

 Weet je welke aanpak bij deze leerlingen werkt of juist niet werkt? 

 Heb je het (huidige) handelingsplan van deze leerlingen wel eens ingezien? 

 Heb je wel eens behoefte gehad om dit handelingsplan in te zien? 

 Heb je inzicht in je eigen sterke en zwakke punten als het gaat om de begeleiding van     
zorgleerlingen? 

 Vind je dat er tijdig overleg is tussen de docenten over zorgleerlingen? 

 Vind je dat er voldoende overleg is tussen de docenten over zorgleerlingen? 

 Het Nova vindt dat alle docenten geschoold moeten worden. Denk je dat een 
formulier dat elektronisch raadpleegbaar is, en waarop staat wat de kenmerken 
(sterke en zwakke punten) van deze leerlingen zijn en wat een goede aanpak is voor 
deze leerlingen een goed hulpmiddel kan zijn? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 
 

Eind interventie 

 Kun je opnoemen welke leerlingen van de ICT Academie een specifieke 
onderwijsbehoefte hebben? 

 Weet je welke aanpak bij deze leerlingen werkt of juist niet werkt? 

 Heb je het individuele begeleidingsformulier van deze leerlingen wel eens ingezien? 

 Heb je wel eens behoefte gehad om dit begeleidingsformulier in te zien? 

 Heb je meer inzicht gekregen in je eigen sterke en zwakke punten als het gaat om de 
begeleiding van zorgleerlingen? Kun je dit toelichten? 

 Vind je dat er tijdig overleg is tussen de docenten over zorgleerlingen? 

 Vind je dat er voldoende overleg is tussen de docenten over zorgleerlingen? 

 Het Nova vindt dat alle docenten geschoold moeten worden. Vind je dat het digitale 
begeleidingsformulier een goed hulpmiddel is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 
 


