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Leer	  en	  je	  verandert.	  Als	  je	  verandert,	  leer	  je	  pas	  echt.	  
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Inleiding:	  
Onderwijsvernieuwingen	  komen	  en	  gaan.	  Witteman	  bracht	  het	  Interactief	  leergroepen	  
systeem	  (ILS).	  Studenten	  werden	  bij	  ILS	  op	  leerstijl	  in	  heterogene	  leergroepen	  
ingedeeld.	  Dekkers	  bracht	  het	  probleem	  gestuurd	  onderwijs	  (PGO)	  in	  het	  MBO.	  PGO	  
stimuleert	  leren	  met	  behulp	  van	  een	  takenstructuur.	  (probleemtaak,	  strategietaak,	  
studietaak,	  toepassingstaak,	  discussietaak	  (Moust,	  Bouhuijs,	  &	  Schmidt,	  1997)).	  Van	  de	  
laatste	  vernieuwing	  uit	  2002	  Mens	  Techniek	  en	  Samenleving	  (MTS+)	  (www.mtsplus.nl)	  
zijn	  alleen	  de	  elementen	  voor	  jaar	  drie	  en	  vier	  (deelnemersprestatie	  en	  de	  proeve	  van	  
bekwaamheid)	  succesvol	  gebleken.	  Op	  dit	  moment	  zijn	  we	  op	  zoek	  naar	  een	  model	  
voor	  de	  eerste	  twee	  jaar	  dat	  aansluit	  op	  de	  laatste	  twee	  jaar.	  Nu	  komen	  Marzano	  en	  
Miedema	  met	  het	  model	  vijf	  dimensies	  (Marzano	  &	  Miedema,	  2011).	  	  
	  
Doelstelling	  van	  het	  model:	  
De	  doelstelling	  die	  Marzano	  en	  
Miedema	  (2011,	  p.15)	  in	  het	  boek	  
hebben	  geformuleerd	  luidt:	  “Vijf	  
dimensies	  is	  een	  model	  dat	  scholen	  kan	  
ondersteunen	  in	  het	  eigen	  keuze-‐	  en	  
ontwikkelingsproces.	  Het	  is	  gebaseerd	  
op	  het	  werk	  van	  vele	  onderzoekers	  	  en	  
op	  het	  werk	  en	  de	  ideeën	  van	  vele	  
docenten”.	  Het	  model	  leren	  in	  vijf	  
dimensies	  van	  Marzano	  en	  Miedema	  
maakt	  inzichtelijk	  wat	  door	  onderzoek	  
en	  ervaring	  effectief	  is	  gebleken.	  
Het	  biedt	  de	  vrijheid	  om	  het	  onderwijs	  
op	  eigen	  wijze	  in	  te	  richten.	  Het	  helpt	  
docenten	  met	  de	  juiste	  keuze	  van	  de	  didactische	  werkvormen	  en	  geeft	  voorbeelden	  
in	  plaats	  van	  de	  werkvormen	  voor	  te	  schrijven.	  	  
	  
	  
Is	  het	  model	  bruikbaar	  in	  het	  MBO?	  
In	  het	  beroepsonderwijs	  worden	  kennis	  en	  vaardigheden	  geleerd,	  veelal	  gericht	  op	  
de	  gekozen	  beroepspraktijk.	  De	  studieruimten	  zijn	  soms	  anders	  dan	  op	  het	  
voortgezet	  onderwijs	  maar	  de	  leerprocessen	  komen	  overeen.	  Toen	  ik	  begon	  in	  het	  
onderwijs	  was	  het	  motto:	  plaatje,	  praatje,	  daadje	  (uitgangspunt:	  zintuigen	  inzetten).	  
De	  volgorde	  werd	  aangepast	  aan	  het	  onderwerp	  of	  soort	  les.	  Het	  vijf	  dimensie	  model	  
spreekt	  het	  oude	  motto	  niet	  tegen	  maar	  gaat	  verder,	  biedt	  meer	  mogelijkheden	  en	  
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een	  fijnere	  verdeling.	  Zo	  wordt	  kennis	  in	  drie	  soorten	  verdeeld:	  declaratieve-‐,	  
procedurele-‐	  en	  conditionele	  kennis.	  Voor	  elke	  kennisvorm	  worden	  in	  dimensie	  
twee	  (nieuwe	  kennis	  verwerven	  en	  integreren)	  specifieke	  werkvormen	  
aangedragen	  om	  kennis	  aan	  te	  reiken.	  Het	  gaat	  uit	  van	  activerende	  werkvormen	  en	  
richt	  zich	  niet	  alleen	  op	  de	  inhoud	  maar	  ook	  op	  de	  leervaardigheden.	  Het	  boek	  geeft	  
in	  dimensie	  drie	  (kennis	  verbreden	  en	  verdiepen)	  en	  vier	  (kennis	  toepassen	  in	  
betekenisvolle	  situaties)	  voorbeelden	  van	  docent-‐	  en	  leerling	  gestuurde	  leertaken	  
en	  gebruikt	  duidelijke	  stappenplannen	  voor	  docenten	  en	  leerlingen.	  
	  
	  
Wat	  zijn	  de	  uitgangspunten?	  
Tijdens	  het	  hoorcollege	  van	  Miedema	  (2011)	  kwamen	  de	  volgende	  uitgangspunten	  
aanbod	  (dia	  7):	  

• De	  succesvolle	  leerling/deelnemer/student	  construeert	  kennis	  door	  nieuwe	  
informatie	  aan	  bestaande	  kennis	  te	  verbinden.	  	  

• Het	  stellen	  van	  hoge	  en	  uitdagende	  leerdoelen	  en	  het	  evalueren	  van	  
prestaties	  van	  de	  lerende	  zowel	  als	  van	  het	  leerproces	  zijn	  integrale	  
onderdelen	  van	  het	  leerproces	  	  

(uitgebreide	  uitgangspunten	  Marzano	  &	  Miedema,	  2011	  (p.17).	  
Het	  eerste	  uitgangspunt	  geeft	  het	  sociaal-‐constructivistische	  element	  prijs	  van	  dit	  
model.	  Een	  leertheorie	  die	  past	  binnen	  het	  beroepsonderwijs	  met	  zijn	  stapelende	  
kennismodellen	  van	  eenvoudig	  (wet	  van	  Ohm)	  naar	  complex	  
(sterdriehoektransfiguratie).	  Leren	  in	  vijf	  dimensies	  dringt	  er	  op	  aan	  om	  vanuit	  het	  
geheel	  te	  werken,	  kennis	  vanuit	  de	  (beroeps)context	  te	  bestuderen.	  Het	  tweede	  
uitgangspunt	  refereert	  aan	  de	  opdracht	  die	  ouders	  en	  leerlingen	  maar	  ook	  het	  
beroepenveld	  aan	  het	  onderwijs	  geven.	  	  
	  
	  
Hoe	  kun	  je	  er	  mee	  werken?	  
Er	  is	  geen	  opgelegde	  strategie.	  Het	  maakt	  inzichtelijk	  wat	  door	  onderzoek	  en	  
ervaring	  effectief	  is	  gebleken.	  Het	  is	  mogelijk	  dat	  een	  docent	  solitair	  met	  het	  model	  
aan	  de	  slag	  gaat,	  maar	  de	  effectiviteit	  neemt	  toe	  als	  het	  onderwijsteam	  het	  model	  
ondersteunt	  Een	  andere	  factor	  die	  de	  effectiviteit	  positief	  beïnvloedt	  is	  planning,	  
planmatig	  werken	  om	  spreiding	  van	  de	  leertaken	  en	  werkvormen	  te	  organiseren.	  De	  
spreiding	  is	  een	  krachtig	  wapen	  tegen	  saai.	  Daarnaast	  kun	  je	  met	  een	  goede	  
planning	  inzichtelijk	  maken	  op	  welke	  wijze	  de	  zelfsturing	  wordt	  bevorderd.	  De	  
opbouw	  naar	  zelfsturing	  is	  belangrijk	  in	  de	  opleiding,	  die	  studenten	  naast	  
beroepskennis	  en	  vaardigheden	  moet	  voorbereiden	  op	  zelfstandig	  leren	  in	  de	  
beroepspraktijk.	  In	  het	  boek	  worden	  veel	  suggesties	  gedaan	  om	  het	  zelfstandig	  leren	  
te	  bevorderen.	  Dimensie	  vijf	  (reflectie)	  is	  daarin	  van	  groot	  belang.	  
	  
	  
De	  weg	  naar	  verandering	  
Anders	  lesgeven	  betekent	  voor	  de	  docent	  nieuwe	  gewoonten	  aanleren	  en	  werken	  
met	  andere	  uitgangspunten.	  Uit	  de	  lectorale	  rede	  van	  Kwakman	  (2003)	  wordt	  
duidelijk:	  “dat	  het	  echte	  leerproces	  pas	  plaats	  vindt	  in	  de	  beroepspraktijk,	  als	  
nieuwe	  kennis	  en	  vaardigheden	  worden	  toegepast”	  (p.9).	  Leren	  van	  docenten	  vindt	  
plaats	  in	  de	  lessituatie	  en	  kun	  je	  beschouwen	  als	  werkplekleren.	  Dit	  onderwerp	  
staat	  bij	  verschillende	  onderzoekers	  in	  de	  aandacht.	  Kwakman	  haalt	  in	  de	  lectorale	  
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rede	  (p.9)	  Bolhuis(2000	  p.217)	  aan	  die	  vijf	  voorwaarden	  beschrijft	  die	  nodig	  zijn	  
voor	  toepassing	  van	  nieuwe	  kennis	  en	  vaardigheden	  bij	  docenten.	  	  
Samengevat	  luiden	  die:	  	  

• bewustwording	  van	  opvattingen	  en	  handelwijzen;	  
• bereidheid	  om	  de	  eigen	  opvattingen	  en	  handelwijzen	  kritisch	  te	  bekijken;	  
• aanbod	  van	  aantrekkelijke	  alternatieve	  opvattingen	  en	  handelwijzen;	  
• leeractiviteit	  vooral	  richten	  op	  het	  leren	  van	  ander	  handelen;	  
• ondersteuning	  op	  sociaal-‐cultureel	  en	  materieel	  vlak.	  

De	  eerste	  twee	  voorwaarden	  liggen	  op	  het	  bordje	  van	  de	  docent.	  Bij	  het	  lezen	  van	  
het	  boek	  van	  Marzano	  en	  Miedema	  (2011)	  zal	  een	  zichzelf	  respecterende	  docent	  
gaan	  nadenken	  over	  zijn	  eigen	  opvattingen	  en	  handelwijzen.	  Of	  elke	  docent	  zijn	  
eigen	  opvattingen	  gaat	  vergelijken	  met	  de	  voorstellen	  in	  het	  boek	  is	  moeilijk	  te	  
zeggen,	  maar	  dat	  zou	  gestimuleerd	  kunnen	  worden	  tijdens	  lesplanoverleg.	  Het	  
model	  vijf	  dimensies	  past	  naadloos	  in	  voorwaarde	  drie.	  Het	  boek	  staat	  bol	  van	  
interessante	  en	  aantrekkelijke	  opvattingen	  en	  bevat	  een	  duidelijke	  structuur.	  De	  
vierde	  voorwaarde	  is	  essentieel	  daar	  vindt	  het	  leren	  plaats	  en	  moet	  liefst	  duurzaam	  
worden	  ingevuld	  (Kwakman,	  2003).	  Op	  (2003,	  p.18)	  schrijft	  zij	  over	  een	  
leerwerkgemeenschap	  (Wenger	  &	  Snyder,	  2000).	  Een	  dergelijke	  organisatievorm	  
biedt	  een	  duurzame	  oplossing	  om	  het	  leren	  van	  docenten	  te	  ondersteunen.	  Alle	  door	  
Bolhuis	  genoemde	  voorwaarden	  kunnen	  met	  deze	  organisatievorm	  aanbod	  komen.	  

	  
Karakteristiek	  leerwerkgemeenschap,	  bron:	  Harvard	  Buisiness	  Review	  (78),	  139-‐145.	  
	  
	  
Conclusie:	  
De	  vijf	  dimensies	  geven	  overzicht,	  structuur	  en	  hulp	  voor	  docent	  en	  student.	  Het	  
model:	  

• heeft	  passende	  uitgangspunten;	  
• is	  op	  verschillende	  manieren	  bruikbaar	  in	  het	  middelbaar	  beroepsonderwijs;	  	  
• stimuleert	  zelfstandig	  leren	  op	  plaatsen	  waar	  dat	  mogelijk	  is;	  	  
• geeft	  een	  goede	  ondersteuning	  voor	  het	  (homogene)Nova-‐MTS+	  model;	  

Of	  een	  leerwerkgemeenschap	  inderdaad	  de	  duurzame	  oplossing	  is	  voor	  succesvolle	  
implementatie	  moet	  verder	  onderzocht	  worden.	  Onderzoek	  is	  tevens	  nodig	  naar	  de	  
vraag	  hoe	  je	  docenten	  stimuleert	  hun	  onderwijsvaardigheden	  te	  onderzoeken	  of	  ter	  
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discussie	  te	  stellen.	  Vertrouwen	  en	  ondersteuning	  en	  goede	  voorbeelden	  zullen	  
hopelijk	  zwaarder	  wegen	  dan	  financiën.	  
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