
”Deze leerlingen kunnen veel meer dan we denken”  

 Henk Blik 

In 1975 haalde ik mijn akte voor 'volledig 
bevoegd onderwijzer' aan de Pedagogische 
Academie in Appingedam. Aan het Seminarium 
voor Orthopedagogiek, later opgegaan in de 
Hogeschool Utrecht, werd ik opgeleid voor de 
akte speciaal onderwijs en als ambulant 
begeleider.  
Na 25 jaar in het (speciaal) onderwijs gewerkt 
te hebben deed ik van 2001 tot 2005 de studie 
onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Sinds 2011 doe ik daar (promotie) 
onderzoek naar effectieve vormen van 
instructie. Als onderwijskundige begeleid ik 
regelmatig studenten van de universiteit en de 
Pedagogische Academie.  
In 2005 werd ik teamleider van de deelschool 
voor praktijkonderwijs van het dr. Aletta 
Jacobs College in Hoogezand. 

 
Het praktijkonderwijs is er op gericht de leerlingen voor te bereiden op het zelfstandig functioneren in 
de samenleving en ze rechtstreeks naar een plaats op de arbeidsmarkt te leiden. Om op de 
arbeidsmarkt en überhaupt in de maatschappij hun plaats te vinden hebben 18 jarige schoolverlaters 
zelfstandigheid nodig.  
Maar is zelfstandigheid te aan leren? Kunnen we ons onderwijs daar op inrichten? Of is het een  
eigenschap waarmee je geboren bent en die niet aan te leren valt? Vragen die een groot deel van de 
leerkrachten en het management in het praktijkonderwijs en waarschijnlijk ook in het onderwijs aan 
zeer moeilijk lerende kinderen bezighoudt. Vragen ook waarop nu en in het verleden in 
gezamenlijkheid antwoorden werden en worden gezocht.  
Wat ik in 2005 aantrof in het praktijkonderwijs was warmte voor de leerlingen, in een, zoals de 
inspecteur het omschreef, “een veilig pedagogisch klimaat”.  
Volgens een collega werd er veel meer geknuffeld dan gebuffeld. De leerlingen werden veel aan de 
hand gehouden. Er heerste een vrees voor loslaten. Kortom, afhankelijkheid. Regelmatig werden door 
collega’s opmerkingen gelanceerd als: “Dat kunnen onze leerlingen niet”. ”We willen ze wel loslaten, 
maar ze hebben nog te veel begeleiding nodig”. “Als wij ze geen sturing bieden verdwalen ze in de 
mêlee die maatschappij heet”. In dezelfde regelmaat volgde dan mijn antwoord: “Inderdaad, als je niet 
uitdaagt en geen vertrouwen schenkt zal de leerling afhankelijk blijven en wordt je uitspraak een self 
fulfilling prophecy”.  
Veel van de leerkrachten die onderwijs geven aan leerlingen met cognitieve beperkingen hebben 
vooral oog voor hulp aan individuele leerlingen, waardoor er weinig groepsinstructie wordt gegeven. 
Deze gerichtheid op individuele leerlingen lijkt alleszins verklaarbaar. Immers, individuele instructie 
aan moeilijk lerende kinderen blijkt effectiever dan groepsinstructie door de meer intensieve interactie 
tussen leerling en docent. In één op één onderwijs kan de leerkracht veel beurten aan een leerling 
geven en de leerlingen beter bij de les houden dan in onderwijs aan een grote groep. Maar in een 
groep van 12 tot 15 leerlingen is geen plaats voor één op één onderwijs. De leerkracht kan per les 
slechts enkele minuten per leerling besteden en daarin kan geen effectief individueel onderwijs 
plaatsvinden.  
Toch is gebleken dat het geven van individuele hulp aan leerlingen door leerkrachten vaak wordt 
gezien als essentie van hun onderwijs. Het wordt bijna onmogelijk geacht dat leerlingen zonder 



individuele hulp leren om zelfstandig nieuwe taken uit te voeren. Deze opvatting komt ook naar voren 
in de branchegerichte praktijkexamens (schoonmaak, winkelpraktijk, grootkeuken). Voor het 
praktijkexamen dat leerlingen doen in de verschillende praktische vakken - voorbereidend op het 
beroep - zijn ze lang aan het oefenen. Men geeft de leerlingen uitsluitend één van deze taken als 
examenopdracht. Voorzichtig stelde het GION: “Leerlingen in het praktijkonderwijs worden 
waarschijnlijk onvoldoende geoefend in het zelfstandig plannen en uitvoeren van nieuwe taken”.  
  
Kortom, de hulp die leerkrachten nu in veel gevallen aan individuele leerlingen geven is vooral gericht 
op het uitvoeren van taken en nog niet op het plannen en het geven van aanwijzingen. De docenten 
zijn daardoor onbewust vooral gefocust op wat leerlingen nog niet kunnen. Leerlingen geloven 
daardoor onvoldoende in hun eigen mogelijkheden en wachten onnodig op hulp van anderen. 
Hierdoor blijven de leerlingen afhankelijk van de leerkracht.  
 
 


