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Woord vooraf 

Het is voor docenten in het Praktijkonderwijs lang niet altijd eenvoudig ervoor te zor-

gen dat alle leerlingen in de klas begrijpen wat van ze wordt verwacht, laat staan dat 

ze op zelfstandige wijze hun taken uitvoeren. Door het GION (Gronings Instituut voor 

Onderzoek van het Onderwijs) is daarom een reeks onderzoeken gestart waarin de 

lesgeefpraktijk van techniekdocenten centraal staat. Na een eerder onderzoek naar in-

structiemethoden (Blik & Naayer, 2012) ligt de focus nu op twee methoden van taak-

differentiatie.  

De Inspectie van het Onderwijs dringt aan op taakdifferentiatie, passend binnen het 

streven naar meerjarige leertrajecten waarbij leerlingen inspraak hebben. De vraag is 

echter of de huidige, ver doorgevoerde, individualiserende differentiatie wel effectief 

is met de groepsgrootte zoals we die nu kennen in het Praktijkonderwijs en of deze 

vorm van taakdifferentiatie geen negatieve invloed heeft op de zwakkere leerlingen. 

Meerdere scholen en instanties herkennen de relevantie van deze vraag en zijn bereid 

gevonden om mee te werken aan een onderzoek waarin wordt geëxperimenteerd met 

twee methoden van taakdifferentiatie.  

 Over het algemeen is het zo dat tutoring (één op één instructie per leerling) hele 

positieve effecten heeft op het leren, maar met een groep van 12 tot 15 leerlingen is 

dat niet goed mogelijk omdat er maar weinig instructietijd per leerling overblijft.  In 

de praktijk geven docenten vaak wel individuele begeleiding waarbij ze hulprondes 

maken langs de leerlingen, die ieder met een eigen taak bezig zijn. Bij deze aanpak 

moet de docent veel kortstondige hulp geven. Een andere manier om de les te organi-

seren is door klassikale instructie te geven van een basistaak en leerlingen daarna de 

taak te laten verwerken met differentiatie in complexiteit van de taak. Bij deze laatste 

aanpak zullen leerlingen voor de verwerking meer begrip hebben van de taak en zul-

len zij meer zelfstandig kunnen werken. Nadeel is echter dat leerlingen niet langer zelf 

een taak kiezen. Voor hen is er alleen de differentiatie in een basistaak.   

 In het dit onderzoek zijn beide vormen van taakdifferentiatie onderzocht. Docen-

ten zijn getraind in een verbeterde vorm van individuele begeleiding van zelfgekozen 

taken en er zijn docenten die een training hebben gevolgd in gedifferentieerd werken 

met klassikale taken. Nagegaan is hoe de docenten zich, na de training, de methoden 

van taakdifferentiatie hebben eigen gemaakt. In dit rapport komen ook de effecten 

voor de leerlingen aan bod. Er is onderzocht of er verschillen zijn tussen de twee vor-

men van taakdifferentiatie en instructie in de zelfstandigheid en de taakprestaties van 
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leerlingen. Er hebben video-observaties van lessen plaatsgevonden en de leerlingen 

hebben een voor- en natoets gemaakt.  

Het onderzoek zou niet mogelijk zijn geweest zonder de grote inzet en betrokkenheid 

van de directie en docenten van de afdelingen en scholen voor Praktijkonderwijs: De 

Bolster, Groningen; De Hoeksteen, Hardenberg; J.J.Boumanschool, Dokkum,; CSG 

Comenius PrO, Leeuwarden; De Diken Zuiderpoort, Sneek; SG Thorbecke PrO, 

Zwolle; De Boog, Zwolle; Praktijkschool Emmen; Praktijkonderwijs Zutphen; Tho-

mas à Kempis PrO, Zwolle; Eemsdeltacollege PrO, Appingedam; AOC Terra - Groe-

ne School, Winsum; Praktijkschool Tromp Meesters PrO, Steenwijk en het dr. Aletta 

Jacobs College PrO, Hoogezand. 

 De docenten hebben veel tijd en energie gestoken in hun training (voor de zomer-

vakantie) en de uitvoering van het experiment in hun klassen (na de zomervakantie). 

Ook het enthousiasme van de leerlingen heeft bijgedragen aan het welslagen van dit 

onderzoek. 

 

 

Groningen, december 2013  

 

Drs. Harm Naayer 

Drs. Henk Blik 

Sjaak van Leeuwen MSc 
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Samenvatting  

In het huidige Praktijkonderwijs wordt veel individuele hulp gegeven en doorgaans 

weinig groepsinstructie. Dit maakt dat leerlingen zeer sterk afhankelijk zijn van de 

docenten. Meerdere wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat het werken met 

groepsinstructie ook in het onderwijs aan leerlingen met achterstanden positieve effec-

ten heeft op hun schoolprestaties en zelfstandigheid. Om dergelijke effecten in het 

Praktijkonderwijs te bewerkstelligen is, mede op basis van eerder onderzoek, door het 

GION (Universiteit Groningen) een docententraining ontwikkeld voor lessen in hout-

techniek. Hierin is een groep van 17 docenten getraind om hun bestaande lesgeefrou-

tine (individuele begeleiding dan wel groepsbenadering) te verbeteren. In het onder-

zoek ligt de nadruk op de vragen: “Hebben de trainingen van docenten geleid tot een 

verandering van  het lesgeefgedrag en is die verandering blijvend zichtbaar?” en 

“Verandert er iets aan de zelfstandigheid en de prestaties van leerlingen naar aanlei-

ding van het veranderend lesgeefgedrag?”  

 Het onderzoek bestond uit een trainingsfase en een experimentele fase. In de trai-

ningsfase – voor de zomervakantie – woonden 18 docenten in twee groepen  een trai-

ningsmiddag bij. De groepen waren samengesteld op basis van een voorobservatie 

waar de lesgeefroutine van de docent was vastgesteld. In de training kwam enerzijds 

de theorie - van individueel begeleiden en differentiëren of de groepsbenadering -  

naar voren, en werd er anderzijds ook geoefend met voorbeeldlessen en werkstukken. 

Na de trainingsbijeenkomsten heeft elke docent drie lessen volgens één van de on-

derwijsvarianten gegeven. Twee daarvan hebben zij op video vastgelegd. Van alle les-

sen hebben ze een zelfrapportage (logboek) ingevuld. De video-opnamen en zelfeva-

luaties zijn vervolgens vergeleken met de theoretische modellen. Op elke les ontving 

de docent feedback en coaching van de onderzoeker. Na de lessenserie kon worden 

vastgesteld in welke mate het lesgeefgedrag was veranderd in de richting van de be-

oogde theoretisch model. In de experimentele fase lag de nadruk op twee zaken: a) de 

mate waarin de docenten nog steeds – na de zomervakantie – de beoogde manier van 

lesgeven vertoonden, en b) de effecten bij leerlingen, waarbij het met name ging om 

de vertoonde zelfstandigheid en de kwaliteit van werkstukken. Direct na de zomerva-

kantie zijn de docenten aan de slag gegaan met een nieuwe groep tweedejaars leer-

lingen. Na een voortoets bij leerlingen (werkstuk boekensteun) hebben 14  docenten 

aan 18 groepen een lessenserie gegeven van 5 of 6 lessen van 100 minuten(en bijbe-

horende werkstukken), volgens de aangeleerde onderwijsvariant. In de individuele 

conditie werkten de leerlingen aan hun eigen gekozen werkstuk(ken) en in het eigen 



 

8 

tempo. De docent differentieerde op basis van individuele kenmerken (tempo, werk-

houding, vaardigheid). In de groepsconditie maakten alle leerlingen in de klas (per 

les) hetzelfde werkstuk. Differentiëren vond plaats op basis van individuele kenmer-

ken, maar ook binnen de taak: zwakke leerlingen werden extra geholpen en meer 

vaardige leerlingen werden uitgedaagd om het de plusvariant van het werkstuk uit te 

voeren.  Het experiment is afgesloten met een natoets bij de leerlingen (werkstuk 

memoblokhouder). 

 Dit onderzoek laat zien dat lesgeefgedrag van docenten veranderbaar is met (sys-

tematische) training, feedback en coaching (aan de hand van video-opnamen van les-

sen) en feedback op zelfevaluaties. Docenten die al min of meer met individuele taken 

of met groepstaken werken kunnen goed getraind worden in het effectiever uitvoeren 

van hun onderwijsvariant: zowel de instructie als de wijze (mate) van differentiëren 

veranderen in de gewenste richting. Ook na een relatief langere periode (zomervakan-

tie) blijkt dat het aangeleerde nog steeds in de praktijk wordt toegepast. Het blijkt dat 

leerlingen bij beide varianten vooruit gaan wat betreft het zelfstandig werken. Ze stel-

len in de loop van een lessenserie  minder vragen, hebben minder aanwijzingen van 

hun docent nodig en werken meer door dan voorheen. In de groepsconditie was de 

gemiddelde vertoonde zelfstandigheid in de geobserveerde lessenserie echter veel gro-

ter. In de loop van de tijd is de kwaliteit van de werkstukken in beide condities toege-

nomen. Er is geen bewijs gevonden dat één van de onderwijsvarianten tot significant 

betere eindproducten leidt. 

 

 
 



9 

1 Inleiding 

Het Praktijkonderwijs (PrO) is een vorm van voorgezet onderwijs voor leerlingen met 

een mentale achterstand waar elementaire vaardigheden worden aangeleerd ten be-

hoeve van sociale redzaamheid en begeleiding naar arbeid. Voor iedere leerling 

wordt, in een individueel ontwikkelplan (IOP), een traject uitgezet met de leerdoelen 

die de leerling wil bereiken binnen een bepaalde opleidingssector.  

 Voor het PrO is er de vraag hoe het onderwijsaanbod voor de IOP’s georgani-

seerd kan worden. Aan de ene kant kan men er voor kiezen leerlingen individuele 

leerwegen aan te bieden met keuzes voor vakken en daarbinnen voor taken die de 

leerlingen willen leren beheersen en aan de andere kant kan er worden uitgegaan van 

vakken waarbinnen groepsverband onderwijs wordt gegeven met mogelijkheden voor 

individuele aanpassingen in taken en instructie. Scholen in het Praktijkonderwijs zijn 

al enkele jaren bezig om uit te zoeken hoe hun aanbod moet worden georganiseerd 

zodat het uitvoerbaar blijft en leerlingen er de meeste vruchten van plukken (Kuijk, 

2004). 

 Voor zwakkere leerlingen is, in theorie, een systeem van convergente differentia-

tie (leerlingen werken veel aan dezelfde taken en krijgen samen instructie) effectiever 

dan een systeem van divergente differentiatie waarbij de leerlingen in hun eigen tem-

po en op hun eigen niveau de lesstof doorlopen (zie bijvoorbeeld Vernooij, 2007).  

 Gezien het belang van effectieve differentiatie voor zo veel mogelijk leerlingen 

heeft het GION in samenwerking met enkele scholen voor PrO een onderzoekaan-

vraag ingediend bij het onderzoeksprogramma 2012-2013 voor kortlopend onderwijs-

onderzoek voor verbetering van de differentiatie in de technieklessen. In onderhavig 

onderzoek wordt nagegaan of docenten houttechniek kunnen worden getraind om hun 

eigen lesgeefgedrag –in termen van instructie en differentiatie - te verbeteren. Daartoe 

zijn twee groepen docenten getraind: de eerste groep  in individueel onderwijs  en de 

tweede in groepsonderwijs. Beide instructievormen met bijbehorende differentiatie. 

Naast het meten van de verandering in lesgeven door docenten is eveneens onderzocht 

welke verandering  er zijn in de prestaties en zelfstandigheid van leerlingen. 

1.1 Lesgeven in het Praktijkonderwijs 

In het Praktijkonderwijs is er weinig onderzoek gedaan naar de vraag hoe docenten 

lesgeven, welk type instructie ze toepassen, hoe ze differentiëren binnen de klas of 



 

10 

welke effecten instructie en differentiatie hebben op de zelfstandigheid en op de taak-

uitvoering van leerlingen. Recentelijk zijn door het GION de eerste stappen gezet. 

Blik, Harskamp en Kuiper-Bakker (2012) bestudeerden hoe docenten in techniekon-

derwijs hun lessen organiseerden en op welke manier ze leerlingen ondersteunden bij 

het uitvoeren van een vooraf afgesproken werkstuk. Uit de lesobservaties van de on-

derzoekers bleek dat circa 60% van de docenten overwegend individuele instructie gaf 

en dat de andere docenten een vorm van groepsinstructie toepasten, naast individuele 

begeleiding.  

 Bakermans, Franzen, Hoof, Veenman & Boer (1997) en Blik & Naayer (2012) 

laten zien dat de PrO-docenten in het techniekonderwijs, die individuele leertrajecten 

aanbieden, de leerlingen binnen hun cursusaanbod laten kiezen welke taken zij willen 

uitvoeren. Leerlingen worden vooral individueel begeleid. In de praktijk echter blijkt 

dat individuele begeleiding moeilijk hanteerbaar is. Bij een groepsomvang van ge-

middeld meer dan twaalf leerlingen kunnen lang niet alle leerlingen instructie krijgen. 

Blik et al. (2012) constateren dat de meeste leerkrachten die groepsinstructie geven, 

op een manier uitleggen die past bij het model van directe instructie. De leerlingen 

krijgen een korte oriëntatie op de taak, demonstratie met uitleg, oefenen onder bege-

leiding van de docent (waar noodzakelijk) en gaan dan aan het werk. Sommige leer-

krachten die groepsinstructie geven passen strategie-instructie toe. Via vraag en ant-

woord wordt dan de uitvoering van een taak geïnstrueerd en gedemonstreerd.  

  

Verbetering van het lesgeven 

Blik & Naayer (2012) geven aan op welke punten individueel begeleiden en groeps-

onderwijs in de technische vakken kunnen worden verbeterd. Individuele begeleiding 

is gebaseerd op individuele taken. Leerlingen kiezen een taak en proberen die met 

hulp van de docent af te maken in een les. Vaak is het zo dat leerlingen vooraf niet 

goed weten hoe ze een taak moeten uitvoeren. Ze zien een voorbeeld en proberen dat 

na te maken. In het groepsonderwijs krijgen de leerlingen vooraf instructie en is de 

kans groter dat ze een taak begrijpen, maar er is weinig differentiatie in taken. Warnez 

(2002) meent dat docenten efficiënter met individuele leerlingen of met een hele 

groep kunnen werken door hun tijd efficiënter over instructie en begeleiding van leer-

lingen te verdelen. Het gaat er in beide varianten om dat leerlingen begrijpen hoe een 

taak moet worden uitgevoerd en dat zij taken krijgen op hun niveau van vaardigheid.  

 Er zijn verschillende voorstellen gedaan om individuele begeleiding van leer-

lingen te verbeteren zodat leerlingen weten wat ze moeten doen voor dat ze aan de 

slag gaan. Een manier is om bij taken niet alleen uitgewerkte voorbeelden te tonen 

maar ook stappenkaarten te geven waarop leerlingen kunnen lezen en zien hoe een 

werkstuk tot stand kan komen. Leerlingen moeten vooral leren hoe ze zelfstandig een 
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stappenkaart kunnen lezen en gebruiken bij het kiezen van materiaal en gereedschap-

pen en het uitvoeren van de taak. Naast schriftelijke instructie kan er video-instructie 

worden gegeven over hoe je een taak uitvoert. Zo’n instructie kan de stappenkaart 

aanvullen en concretiseren. Een andere aanvulling is dat leerlingen in groepjes een 

taak kiezen en elkaar uitleg geven bij het uitvoeren er van. Dit wordt ook wel peer-

instruction genoemd (Mazur, 1997 en Hall & Stegila, 2003). Fuchs et al. (2002) stel-

len als voorwaarden voor effectieve peer-instruction dat de leerlingen duidelijke rollen 

moeten hebben, van te voren worden geïnstrueerd in hun rol en dat het proces in de 

groepen moet worden ondersteund door de leerkracht. De onderzoekers gebruikten 

deze methode succesvol bij lessen begrijpend lezen en rekenen in het speciaal onder-

wijs. Hun aanpak van peer-instruction waarin leerlingen afwisselend leraar en leerling 

waren, leverde goede leerresultaten op. Leerlingen die peer-instruction kregen waren 

beter in staat hun taken te verwoorden en om nieuwe taken zelfstandig aan te pakken 

dan leerlingen die klassikale instructie kregen of individueel werkten (zie ook Slavin, 

2009, voor de mogelijke effecten van peer-instruction). 

Het bieden van stappenkaarten en het geven van wederzijdse hulp kan individuele 

taakdifferentiatie een stuk effectiever maken dan nu het geval is. 

 Het werken met groepsonderwijs, waarbij alle leerlingen vooraf instructie krijgen 

en dezelfde taak uitvoeren kan effectiever worden gemaakt door de manier van in-

structie te verbeteren en door de klassikale taken (basistaken) meer te differentiëren 

voor leerlingen van verschillend niveau in vaardigheid. In verschillende onderzoeken 

is nagegaan of het uitmaakt voor leerlingen in het speciaal onderwijs op welke manier 

er uitleg wordt gegeven (Hughes, Copeland, Wehmeyer, Presley, Agran & Rodi, 

2002; Montague & Dietz, 2009; Swanson, 2001). De conclusie die uit de onderzoeken 

kan worden getrokken is dat bij een nieuwe of complexe bewerkingen de leerlingen 

meer baat bij directe instructie (DI) hebben. Bij het leren toepassen van bekende tech-

nieken in niet al te complexe taken is strategie-instructie (SI) aan te bevelen (Adams 

& Carnine, 2006; Veenman, 1992). Het hangt in het techniek onderwijs sterk af van 

de mate waarin een taak nieuwe vaardigheden verondersteld (bijvoorbeeld de leer-

lingen moeten voor het eerst metaal lassen), in hoeverre direct instructie gewenst is. 

Bij nieuwe taken die vragen om toepassing van bekende vaardigheden is strategie-

instructie waarschijnlijk aan te bevelen. Om tot meer differentiatie in taken te komen 

zal het klassikale aanbod meer verschil in niveau van benodigde vaardigheden binnen 

de basistaken moeten bevatten., Dit geldt met name voor snelle leerlingen. Dat kan 

door de taken uit te breiden of te verdiepen (Blik & Naayer, 2012). Verder zal de in-

structie door de leerkracht interactiever moeten worden zodat leerlingen hun taak be-

ter begrijpen en kunnen uitvoeren. Klassikale lessen kunnen interactiever worden door 

strategie-instructie te geven (Graham & Bellert, 2004). Van belang is dat de leerkracht 
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door een vraag en antwoord spel de leerlingen uitlokt om over het maken van een 

werkstuk na te denken. In de instructie kunnen concrete voorbeelden en een stappen-

kaart goede diensten bewijzen om de leerlingen te helpen de aanpak voor een taak te 

verbaliseren en zich voor te stellen hoe de uitvoering moet verlopen. Door dit spel van 

vraag en antwoord met alle leerlingen kan de docent controleren leren of leerlingen de 

uitleg hebben begrepen. Wie het niet heeft begrepen moet extra uitleg ontvangen. 

Leerlingen die eerder klaar zijn met de basistaak dan de anderen kunnen verdiepende 

opdrachten maken en daartoe geeft de leerkracht hen in een klein groep extra instruc-

tie.  

1.2 Twee varianten van taakdifferentiatie. Individueel onderwijs en 
klassikaal onderwijs 

In dit onderzoek is de focus gericht op het verbeteren van de lespraktijk en differentia-

tie binnen individueel onderwijs (waarin leerlingen zelf taken kiezen en individueel 

begeleid worden)  en binnen klassikaal onderwijs (met centrale instructie en differen-

tiatie in de klassikale taak). De twee varianten zijn uitgewerkt in twee lesmodellen 

(tabel 1.1).  

 

Tabel 1.1: Kenmerken van de twee varianten van taakdifferentiatie  
Lesfasen: Individueel onderwijs Groepsonderwijs 

Oriëntatie   
 

1. De docent geeft een kort overzicht 
van de te kiezen (of al in een eer-
dere les gekozen) werkstukken en 
de bijbehorende, stappenkaarten en 
fotokaarten.  

2. Leerlingen pakken het werkstuk 
van de vorige les of  kiezen een 
nieuw werkstuk, en gaan aan het 
werk. 

3. Er wordt individueel strategisch of 
direct geïnstrueerd m.b.t. het te 
starten werkstuk, de bijbehorende 
stappenkaart en fotokaart, of over 
de stand van zaken t.a.v. het werk-
stuk, stappenkaart en bijbehorende 
fotokaart waarmee hij/zij bezig is. 

1. De docent bespreekt met alle leerlingen 
het basiswerkstuk en het pluswerkstuk 
van de les door voorbeelden van het 
eindresultaat te laten zien en de stappen-
kaarten te bespreken. 

2. Er wordt strategisch geïnstrueerd door 
het stellen van vragen aan de leerlingen 
(Wat gaan we maken?, Wat hebben we 
daarvoor nodig?).  

3. Voorkennis van de groep activeren 
a.d.h.v. eerdere lessen en gebruikte 
technieken. 
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Lesfasen: Individueel onderwijs Groepsonderwijs 

Demonstratie  1. De docent komt langs en doet voor 
hoe het betreffende werkstuk moet 
worden uitgevoerd aan de hand van 
de stappenkaart, de fotokaart en het 
eindproduct.  

2. De docent gaat na of de leerling het 
begrepen heeft, door de leerling 
vragen te stellen over de stappen-
kaart. De fotokaart wordt als 
hulpmiddel ingezet, leerlingen 
hebben in de gaten dat ze de foto-
kaart kunnen gebruiken als ze vast-
lopen met de stappenkaart. 

1. De docent demonstreert aan de hele 
groep het basiswerkstuk. De stappen-
kaart (materiaal, technieken en gereed-
schappen) is leidraad. Voordoen (of la-
ten doen) van de verschillende stappen 
en bij iedere stap uitleggen (of laten uit-
leggen) waarom die stap genomen wordt 
(gedachten zichtbaar maken).  

2. De docent gaat na of de leerlingen het 
begrijpen door hen de stappen te laten 
verwoorden en door de leerlingen vra-
gen te stellen over bijvoorbeeld de mo-
gelijke volgordes van stappen. 

Begeleide 
Oefening 
 

1. De leerling oefent even onder be-
geleiding van de docent met het 
uitvoeren van een deeltaak van het 
werkstuk, en corrigeert a.d.h.v. 
stappenkaart en de fotokaart direct 
wat niet goed gaat. 

1. De groep leerlingen oefent even onder 
begeleiding van de docent met het uit-
voeren van een deeltaak van het werk-
stuk. Indien correctie nodig is legt hij 
aan de hele groep uit wat niet goed gaat. 
Leerlingen die het basiswerkstuk maken 
gaan zelfstandig werken. 

2. De docent bespreekt met het groepje 
sterkere leerlingen de extra stappen die 
gemaakt moeten worden voor het plus-
werkstuk door middel van het stellen 
van vragen en a.d.h.v. de extra stappen-
kaart. 

Zelfstandig 
werken  

1. Docent beantwoordt vragen indivi-
dueel door te verwijzen naar de 
stappenkaart en door te wijzen op 
de foto’s van deeltaken. 

2. Docent geeft feedback door con-
creet aan te geven wat leerlingen 
goed doen en corrigeert wat niet 
goed gaat. 

3. Docent differentieert door zwak-
ke(re) leerlingen meer aandacht te 
geven, vaker te wijzen op de stap-
penkaart; te wijzen op efficiëntere 
technieken en op de fotokaart van 
het werkstuk. 

4. Docent differentieert door ster-
ke(re) leerlingen te begeleiden in 
de voorbereiding en starten van het 
volgende werkstuk. 

1. Docent beantwoordt vragen en geeft 
feedback door te verwijzen naar de stap-
penkaarten. Signaleert de docent vragen 
die bij meerdere leerlingen leven dan 
bespreekt hij deze plenair of met een 
deel van de groep. 

2. Docent loopt rond in de klas en stelt de 
leerlingen vragen; de leerlingen moeten 
hun aanpak kunnen verwoorden. Be-
spreekt de stappenkaarten: ‘waar ben je 
en wat moet er nog gebeuren?’ 

3. Docent differentieert door zwakke(re) 
leerlingen meer aandacht te geven, vaker 
te wijzen op de stappenkaart; te wijzen 
op efficiëntere technieken. 

4. Docent geeft de kleine groep sterke(re) 
leerlingen extra instructie in een deel-
taak (stap) van het pluswerkstuk als hij 
merkt als deze niet goed gaat. 
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Lesfasen: Individueel onderwijs Groepsonderwijs 

Afsluiting/ 
Terugkijken  
  

1. Docent kijkt met elke afzonderlijke 
leerling terug op het werkproces en 
evalueert per leerling wat er wel en 
niet goed is gegaan in de les. 

2. Docent beoordeelt per leerling 
de/het eindproduct(en) dat (die) in 
de les  (is) zijn afgemaakt. 

1. Docent kijkt met de gehele groep terug 
op het werkproces en evalueert wat er 
wel en niet goed is gegaan in de les. Wat 
waren de moeilijke en makkelijke stap-
pen? Leerlingen zelf laten verwoorden. 

2. Docent beoordeelt in de groep de eind-
producten van alle leerlingen. 

1.3 De training van docenten  

In dit onderzoek staat de professionele ontwikkeling van docenten centraal. Het gaat 

er om de kennis, de houding en het lesgedrag van docenten te versterken of te verbete-

ren om vervolgens het leren van leerlingen te verbeteren (Van Veen, 2010). Omdat 

professionals in de praktijk moeilijk uit zichzelf tot vernieuwing komen, maar zich 

eerder in routinematig handelen terugtrekken is een gerichte training en begeleiding 

van docenten nodig om hun lesgeven te veranderen (Kwakman, 2001).  

 Volgens Franke et al. (2001) zijn de voorwaarden voor effectieve docenttrainin-

gen dat de docent zich als lerende moet gaan zien en open moet staan om zichzelf te 

ontwikkelen. De boodschap van de training dient een sterke te zijn, die te plaatsen valt 

in de eigen onderwijsomgeving en die voor een belangrijk deel aansluit op bestaande 

routines van docenten (Gregoire, 2003; Blik & Naayer, 2012). Als de inhoud en ken-

nis van de scholing aantoonbare verbeteringen van de lespraktijk opleveren dan zullen 

docenten gemotiveerd raken om de inhoud aan te nemen. Daarom moet de inhoud van 

de training voorbeelden van geslaagde nieuwe praktijken laten zien en zowel bekende 

als nieuwe praktijkkennis bevatten. Op die manier wordt een trainingsinhoud overtui-

gend en uitvoerbaar in de perceptie van docenten (Joyce & Showers, 2002; Gregoire, 

2003).  

 Voor de training van docenten in het onderhavige onderzoek is het inservice trai-

ningsmodel van Joyce & Showers (2002) gebruikt. Hun model is gebaseerd op onder-

zoeken naar de kenmerken van effectieve nascholing. Docenten kunnen volgens hen 

een andere manier van lesgeven aanleren zo lang er maar adequate training wordt ge-

geven. De training moet vooral kennis en vaardigheden van docenten oefenen, maar 

ook hun begrip en overtuiging van het belang van de innovatie. 

De onderzoekers stellen dat theorie, demonstratie, oefening in combinatie met “in-

structional coaching” in de onderwijspraktijk leiden tot integratie van instructiever-

nieuwing in de lesroutine van docenten.  
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 Inhoudelijk beginnen docenttrainingen met het uitleggen van de theorie waarop 

de training is gebaseerd in combinatie met het laten zien van videobeelden of andere 

voorbeelden die de theorie in de praktijk demonstreren (Joyce & Showers, 2002). 

Echter het effect van docenttrainingen zal klein zijn als er alleen kennis wordt overge-

dragen en wordt gedemonstreerd. Het effect zal groter zijn als docenten oefenen in de 

eigen praktijk en hierop feedback krijgen. Docenten zullen dan minder snel terugval-

len op hun oude instructiegedrag. Door coaching en feedback te geven kunnen gestel-

de veranderingsdoelen, leerprocessen van de docent en het feitelijk lesgedrag in kaart 

worden gebracht. Deze elementen dienen als kritische reflectie om docenten inzicht te 

geven in het eigen lesgeven en de veranderingen daarvan. Een belangrijke voorwaarde 

hierbij is dat feedback snel gegeven moet worden. Zo kan het als referentie dienen 

waarmee docenten hun gedragingen evalueren en kan het helpen om hen de werkbare 

elementen van de interventie in hun eigen omgeving te laten begrijpen en toe te laten 

passen. Een indirecte vorm van feedback is het reflecteren op het eigen lesgedrag. Re-

flectie kan aanzetten tot professionele ontwikkeling en verbetering van eigen handelen 

(Zimmerman & Schunk, 2004; Gabelica, Bossche, Segers & Gijselaers 2012).  

 Docenttrainingen kunnen overigens het beste georganiseerd worden binnen een 

groep van professionals die werkzaam is in hetzelfde type onderwijs of in dezelfde 

schoolvakken. Docenten zullen dan sneller in discussie gaan over effectief lesgeven 

omdat ze een vergelijkbare lespraktijk hebben. Succesvolle strategieën zullen (eerder) 

met elkaar worden gedeeld (Joyce & Showers, 2002; Shulman & Shulman, 2004).  

1.4  Onderzoeksvragen 

Vanuit eerder onderzoek in het Praktijkonderwijs waarin groepsinstructie en individu-

ele instructie werden vergeleken (Blik et al. 2012) mag men verwachten dat groepsin-

structie met differentiatie effectief zal zijn in het bevorderen van de zelfstandigheid 

van leerlingen. Het optimaliseren van individuele begeleiding bleek echter ook verbe-

teringen bij leerlingen op te leveren. Het is daarom interessant beide varianten te ver-

gelijken. Maar daartoe moeten de varianten wel volledig volgens het beoogde model 

(tabel 1.1) in de les worden uitgevoerd. Er zijn drie onderzoeksvragen geformuleerd: 

 

1. Kunnen docenten houttechniek in het Praktijkonderwijs door training en 

begeleiding hun bestaande individueel onderwijs of groepsonderwijs verbeteren? 
 

Verwacht wordt dat docenten door de training hun manier van werken zullen aanpas-

sen richting de lesmodellen uit paragraaf 1.2. Er zullen duidelijke verschillen zijn in 
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manier van lesgeven tussen docenten die werken met individuele taken en begeleiding 

en zij die instrueren en differentiëren vanuit groepstaken. De verwachte verbetering 

zal waarschijnlijk direct na de training zichtbaar zijn. De vraag is of docenten ook na 

een langere tijd en met een nieuwe groep leerlingen nog steeds het aangeleerde kun-

nen toepassen.  

 

2.  Leiden verbeteringen in individuele begeleiding of groepsonderwijs tot het 

meer zelfstandig werken van de leerlingen? 

 

Over het algemeen zullen leerlingen die groepsonderwijs krijgen zelfstandiger wer-

ken, omdat deze leerlingen voorafgaande aan hun taak (iedereen maakt het zelfde 

werkstuk) uitgebreider geïnstrueerd worden. Bij individueel onderwijs moet de docent 

aan de hand van meerdere werkstukken (en stappenkaarten) specifieke instructie en 

begeleiding geven. Ook zal zijn/haar differentiatie sterk afhankelijk zijn van het mo-

ment: ‘leerling A is met onderdeel x van werkstuk y bezig en gebruikt daarvoor tech-

niek z; leerling B daarentegen...’). Een optimale instructie en begeleiding zal wellicht 

niet bij alle leerlingen lukken; zeker niet bij een groepsgrootte van meer dan tien leer-

lingen. Leerlingen in groepsonderwijs zullen doorgaans beter weten hoe ze hun taak 

moeten uitvoeren en zelfstandige werken (Blik & Naayer, 2012). Echter: als het zo is 

dat docenten consequent het aangeleerde model van individuele instructie en differen-

tiatie toepassen met hun leerlingen, dan wordt verwacht dat de leerlingen in beide 

‘condities’ en in de loop van de tijd zelfstandiger hun taken gaan uitvoeren.  

 

3.  Leiden verbeteringen in individuele begeleiding of groepsonderwijs ook tot 

kwalitatief betere werkstukken? 
 

De verwachting bestaat dat leerlingen in de individuele conditie minder goed weten 

hoe de werkstukken uit te voeren en zij hun werkstuk over meerdere lessen moeten 

uitvoeren. Hierdoor zal het aantal werkstukken dat binnen een lessenserie volledig af 

is, laag zijn. In de groepsinstructie conditie wordt gewerkt met centrale werkstukken 

en met een langere instructietijd.  De leerlingen in de groepsconditie zullen beter we-

ten wat te doen en zelfstandiger zijn. Ze zullen in een lessenserie meer werkstukken 

afmaken. Of er verschillen zijn in de kwaliteit van de werkstukken op een na-toets is 

nog maar de vraag. 
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2 Onderzoeksopzet  

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek beschreven. Allereerst wordt inge-

gaan op de globale opzet van het onderzoek en het onderzoeksdesign. Aansluitend 

wordt (de selectie van) de docenten en leerlingen beschreven. Als laatste wordt aan-

dacht besteed aan de onderzoeksinstrumenten die zijn ingezet om de gegevens te ver-

zamelen. Steeds wordt een onderscheid gemaakt tussen de trainingsfase (vóór de zo-

mervakantie) en het experiment (na de zomervakantie).  

2.1 Onderzoeksdesign en procedures 

De opzet van het onderzoek is opgesplitst in twee fasen (figuur 2.1). In de eerste fase 

(maart-mei 2013) staat de training van de docenten centraal en zijn de volgende acti-

viteiten georganiseerd: 

- Selectie en werving van scholen en docenten 

- Voormeting bij docenten: het vaststellen van het lesgeefgedrag 

- In service training van de docenten (verbeteren van de bestaande praktijk) 

- Observaties van een lessenserie (3 lessen) middels video-opnamen 

- Het coachen en geven van feedback aan docenten n.a.v. logboeken en video-

opnamen. 

- Nameting bij de docenten: het vaststellen van gedragsveranderingen 
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Fase I  Fase II 

Eind schooljaar 2012-2013  Begin schooljaar 2013-104 
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Figuur 2.1 Onderzoeksdesign 

 

In fase twee van het onderzoek (september-november 2013) is een experiment met 

twee methoden van lesgeven en differentiëren uitgevoerd. Het gaat daarbij om de ver-

schillen tussen de methoden in het leren en werken van de leerlingen.  Het experimen-

teel deel van het onderzoek heeft een design met de pretest – lessenserie ‘interventie’ - 

posttest structuur (figuur 2.1). Alhoewel opnieuw het lesgeefgedrag van (twee groe-

pen) docenten in kaart is gebracht, ligt in dit deel van het onderzoek de nadruk op het 

verzamelen van gegevens over leerlingen. Daarbij behoren de volgende activiteiten: 

- Het verzamelen van achtergrondkenmerken van leerlingen (incl. IQ). 

- Een voormeting bij leerlingen (boekensteun) 

- Observatie van video-opnames van lessen (max 6 lessen) 

- Observaties van lessen via lesobservaties 

- Een nameting bij leerlingen (memoblokhouder) 

 

Procedures fase I 

Fase 1 bestond uit een wervings- en selectieprocedure, een training van twee specifie-

ke groepen docenten én een nameting bij diezelfde docenten van de mate van veran-

derd lesgeefgedrag. Door middel van een e-mailbericht en een telefonisch interview is 

eerst nagegaan welke scholen mee wilden doen aan het onderzoek. Bij de leraren die 

lesgaven in techniek leerjaar 2 is in een follow-up interview nagegaan op welke ma-

nier ze lesgaven: individuele begeleiding of klassikaal onderwijs.  
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Voormeting bij docenten: De voormeting bestond uit een lesobservatie die bedoeld 

was om nauwkeurig in kaart te brengen in hoeverre docenten groepsonderwijs dan 

wel individueel onderwijs aanboden. Docenten ontvingen voor deze les een stappen-

kaart en foto van het werkstuk “De boekensteun”. Dit werkstuk moesten zij aanbieden 

op de manier zoals zij die gewend waren: individueel of groepsgewijs. Tijdens de les-

observatie werd ook de mate van zelfstandig werken van de leerlingen, het ingaan van 

de docent op hulpvragen en het ongevraagd aanwijzingen geven door de docent vast-

gesteld.  

 

De training: De training wordt beschreven in paragraaf 2.3. Er is na de training bij ie-

dere docent een korte vragenlijst afgenomen om inzicht te krijgen in de kennis van de 

te volgen onderwijsvariant. Op basis daarvan is, waar nodig, extra feedback gegeven. 

 

Nameting: Eenzelfde lesobservatie als bij de voormeting is uitgevoerd waarbij iedere 

docent het werkstuk “Memoblok met pennenhouder” heeft behandeld. Nagegaan 

werd of de docenten effectiever volgens het model individueel onderwijs of het model 

groepsonderwijs zijn gaan werken en in welke mate leerlingen meer zelfstandig zijn 

gaan werken. 

 

Procedures in fase II 

De globale procedure in fase twee van het onderzoek bestond uit een voormeting en 

een nameting bij leerlingen met een tussenliggende fase waarin de leerlingen les kre-

gen volgens een van de onderwijsvarianten (individuele taken dan wel differentiatie 

binnen klassikale taken). Het waren leerlingen aan het begin van het tweede leerjaar. 

 

Voor- en nameting bij leerlingen: Leerlingen uit beide condities hebben het werkstuk 

de “de boekensteun tijdens de voormeting en het werkstuk de ‘de memoblokhouder’ 

tijdens de nameting gemaakt. Voor een correcte vergelijking moesten alle docenten 

zich onthouden van instructie tijdens de metingen. De leerlingen kregen alleen een 

korte algemene introductie over het werkstuk en het stappenplan. Daarna moesten de 

leerlingen zelfstandig aan het werk. Voor de docente gold de aanwijzing: ‘geef zo 

weinig mogelijk hulp en aanwijzingen, tenzij leerlingen echt niet verder kunnen of 

gefrustreerd raken’. Werd er toch hulp gegeven dan werd per leerling aantekening bij-

gehouden. 

 

Interventie. Tussen de metingen hebben de docenten 6 lessen aan hun groep aangebo-

den gebruik makend van een van te voren vastgestelde set van werkstukken (paragraaf 
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2.3). De ene groep gaf les en differentieerde volgens het individueel model; de andere 

groep volgens het groepsmodel.  

2.2  Onderzoeksgroep  

Voor het onderzoek zijn 34 scholen voor Praktijkonderwijs en hun docenten hout-

techniek benaderd. Aanvankelijk hebben 18 docenten van 14 verschillende scholen 

zich aangemeld. Door persoonlijke omstandigheden is een docent uitgevallen, waar-

door uiteindelijk 17 docenten van 13 scholen zijn opgenomen in het eerste deel (trai-

ningsfase) van het onderzoek. De groep van de individuele conditie (individueel on-

derwijs) bestond uit tien docenten en de groep in de groepsconditie (groepsonderwijs) 

uit zeven docenten. De zeventien docenten gaven elk gedurende de trainingsperiode 

les aan één groep tweedejaars leerlingen. De voormeting, nameting en de tussenlig-

gende lessen werden derhalve steeds met dezelfde klas uitgevoerd. In totaal waren 

164 leerlingen betrokken in de eerste fase het onderzoek.  

 

Uiteindelijk hebben 14 docenten met 18 groepen aan fase twee van het onderzoek (het 

experiment) deelgenomen (tabel 2.1). Zowel in de trainingsfase als in het experiment 

zijn er grote verschillen in klassengrootte vastgesteld. Deze varieert tussen 6 en 14 

leerlingen. In het experiment zijn in beide condities zowel kleine als grote klassen 

meegenomen. Gemiddeld zijn er ruim 10 leerlingen aanwezig in een les. Er zijn min-

der meisjes dan jongens in het onderzoek betrokken. Twee derde van de betrokken 

leerlingen is van het mannelijke geslacht. De verdeling over de condities is nagenoeg 

gelijk (34 meisjes in de individuele conditie versus 28 in de groepsconditie). 

 Behalve naam en geslacht zijn voor de tweede fase van het onderzoek ook de in-

telligentiegegevens op leerlingniveau verzameld. In het experiment hebben in de 

groepsconditie de leerlingen gemiddeld een IQ van 71.8 (sd=8.3) en in de individuele 

conditie een IQ van 75.7 (sd=9.0). Dit verschil is significant hetgeen betekent dat de 

resultaten op leerling niveau en tussen de condities mogelijk (deels) verklaarbaar zijn 

door intelligentieverschillen. In de beschrijving van de resultaten zal daarom met dit 

verschil rekening worden gehouden. 
  



21 

Tabel 2.1 Aantal docenten, klassen en leerlingen per conditie en fase 
 Trainings fase Experiment 

 docenten klassen leerlingen docenten klassen leerlingen 

Groeps conditie 7 7 64 6 9 92 

Individuele conditie 10 10 100 8 9 93 

Totaal 17 17 164 14 18 185 

2.3 Werkstukken in beide onderzoeksgroepen 

Er zijn acht werkstukken met stappenkaarten en werktekeningen samengesteld (tabel 

2.3). Docenten boden de werkstukken aan in lessen van (maximaal) 100 minuten. 

Twee van de werkstukken zijn als voorbeeld genomen in de training van de docenten. 

De stappenkaart van elk werkstuk had dezelfde lay-out en bestond uit vier stappen die 

de leerlingen moesten doorlopen. Elke van de vier stappen bestond uit één of meerde-

re handelingen.  

 

Gebruik werkstukken in de eerste fase (training) 

De docenten die individueel onderwijs gaven, ontvingen een lessenpakket van zes 

werkstukken. Docenten kregen naast een stappenkaart een bijpassende fotokaart, die 

als hulpmiddel ingezet kon worden (leerlingen die vastliepen met de stappenkaart 

konden de fotokaart gebruiken om te bekijken hoe ze verder moesten gaan). Leer-

lingen in de individuele conditie kozen zelf welke werkstukken ze wilden maken. Do-

centen die groepsonderwijs aanboden kregen van drie verschillende werkstukken een 

ontwikkelde basis- en plusstappenkaart om te kunnen differentiëren in de taak, en 

voerden deze in vaststaande volgorde successievelijk uit. De docenten in de groeps-

conditie hebben vooraf bepaald welke leerlingen het basis- en welke het pluswerkstuk 

zouden maken.  

 

Gebruik werkstukken in de tweede fase (experiment) 

Leerlingen van docenten die werkten volgens individuele taakdifferentiatie maakten 

de (maximaal zes) werkstukken in een zelfgekozen volgorde. Na afronding van het 

eerste werkstuk, moest de leerling één uit de overgebleven vijf kiezen. Hij/zij begon 

met het volgende werkstuk zodra het voorgaande af was en beoordeeld door de do-

cent. De docenten moesten bijhouden welke werkstuk(ken) door de specifieke leerling 

in de serie werden gemaakt.  
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Leerlingen van docenten in de groepsinstructie conditie moesten de zes werkstukken 

maken in de volgorde die in tabel 2.2 is aangegeven. Elke week startten de leerlingen 

gezamenlijk aan een nieuw werkstuk. Leerlingen die sneller en vaardiger waren dien-

den de plusvariant van hetzelfde werkstuk te maken. Bij de minder snelle, minder 

vaardige leerlingen differentieerde de docent op basis van tempo en vaardigheid. De 

docent besliste, net als in de training, vooraf wie er voor de plusvariant in aanmerking 

kwamen. Na de les werden de werkstukken van alle leerlingen beoordeeld, ongeacht 

of zij af waren. 

 

Tabel 2.2 Gehanteerde werkstukken in het onderzoek. 
  Plusvariant in Groepsconditie 

Werkstuk 1 Sleutelplankje  Naar eigen inzicht: bijvoorbeeld verven, schuren, 
lakken, haakjes maken. 

Werkstuk 2 Brievenstandaard  Plusvariant volgens tekening 

Werkstuk 3 Fruitbakje  Basis: latjes kant en klaar aanleveren. Plusvariant: 
alles door leerlingen op maat laten meten en zagen.  

Werkstuk 4 Onderzetter  Plusvariant volgens tekening 

Werkstuk 5 Opbergbakje  Plusvariant volgens tekening 

Werkstuk 6 Appelhuisje  Naar eigen inzicht:bijvoorbeeld ophangconstructie 
erbij maken 

2.4 Vormgeving van de docententraining 

De training van docenten had een theoretisch, inhoudelijke kant en een praktische 

kant in de vorm van werkopdrachten. De inhoud werd ontleend aan Blik, Harskamp & 

Kuiper-Bakker (2012) en had betrekking op twee verschillende onderwijsvarianten: 

individueel onderwijs of groepsonderwijs. Binnen beide varianten werd gedifferenti-

eerd in tempo, vaardigheid en werkhouding.  

 

Lesfasen 
Om leerkrachten beter met een onderwijsvariant te kunnen laten werken zijn de lessen 

voor beide condities verdeeld in verschillende lesfasen. De correcte uitvoering van 

een model werd hierdoor meer concreet voor de docenten. Docenten pasten vooraf-

gaande aan de training wel een fasering toe maar fasen werden ook deels achterwege 

gelaten.  
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De leidraad in de trainingen voor elke conditie was een overzicht van de lesfasen en 

de essentiele kenmerken daarbinnen zoals de onderzoekers die per lesfase voor ogen 

hadden. Deze leidraad voor docenten is feitelijk een bijna identieke schema als tabel 

1.1 (pagina 11-12). Om het gebruik van de lesfasen te ondersteunen zijn er uitgewerk-

te voorbeelden gemaakt. Daartoe is een zestal oefentaken (werkstukken) samengesteld 

compleet met werktekeningen en stappenkaarten Aan de hand van voorbeeldlessen en 

de concrete lesmaterialen werd de docenten duidelijk gemaakt hoe de lesfasen moes-

ten worden toegepast in de komende lessenserie.  

 

Trainingsvormen 
Docenten die groepsonderwijs zouden gaan geven werd geleerd om a) te differenti-

eren in de groep en b) de gehele groep zo effectief mogelijk te instrueren. Docenten 

die individueel onderwijs zouden aanbieden kregen training in efficiënte individuele 

instructie en begeleiding aan leerlingen die aan verschillende werkstukken werken. 

Beide trainingsbijeenkomsten hadden de vorm van een werkcollege, en duurden on-

geveer twee en een half uur. Hierin werd de theorie, de vijf lesfasen van elke onder-

wijsvariant uitgelegd; werd er gedemonstreerd (via videomateriaal) en werd er geoe-

fend via een rollenspel.  

 

Uitleg van theorie 

Tijdens de bijeenkomst is de inhoud van de onderwijsvariant  in een PowerPoint pre-

sentatie uitgelegd. Lesfasen die docenten niet of onvolledig toepasten tijdens de 

voormeting werden uitvoerig in een discussie behandeld en er werd besproken hoe die 

lesfasen uitgevoerd zouden kunnen worden. 

 

Demonstratie  

De theorie is gedemonstreerd door een voorbeeldles op video op te nemen en  te laten 

zien, Hierdoor werd duidelijk hoe de onderwijsvariant er in de praktijk uit zou moeten 

zien. Docenten vulden tijdens de voorbeeldles een zelfevaluatieformulier in. De zelf-

evaluatieformulieren hadden ook tijdens de coachingsperiode een belangrijke rol. De 

zelfevaluatie was specifiek opgesteld voor de lessen individueel onderwijs (I) of 

groepsonderwijs (G): 

1) Heeft u de werkstukken met de leerlingen besproken aan het begin van de les? (I 

en G zelfde vraag) 

2) Wat deed u deze les meestal als u de leerlingen instrueerde voor een nieuw werk-

stuk? (I en G) 

3) Hoe heeft u het werkstuk gedemonstreerd? (I en G = klassikaal gedemonstreerd) 

4) Bent u nagegaan of de leerlingen de instructie begrepen hebben? (I en G) 
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5) Heeft u apart uitleg gegeven aan de sterkere leerlingen die het pluswerkstuk heb-

ben gemaakt? (alleen G) 

6) Hoe heeft u individuele leerlingen hulp geboden? (I en G) 

7) Heeft u vrijwel alle leerlingen steeds aan het werk kunnen houden in deze les? (I 

en G) 

8) Heeft u de werkstukken die af waren met de leerlingen besproken en beoordeeld 

tijdens de les? (I = individueel besproken en G = in de groep besproken)  

  

Oefening  

Tijdens het werkcollege oefenden de docenten in het uitvoeren de onderwijsvariant. 

Ze hebben de lesfasen die horen bij hun onderwijsvariant met een voorbeeldtaak 

(stappenkaarten, fotokaarten en eindvoorbeelden) op elkaar toegepast. Na de oefening 

hebben alle docenten een videocamera (en bijbehorende instructie) ontvangen om op-

names in de eigen les te kunnen maken. 

 

Coaching 

Na het werkcollege volgde een coachingsperiode van drie weken (lessen) waarin do-

centen hun onderwijsvariant moesten toepassen in de eigen praktijk. Ze gebruikten 

daarvoor de werkstukken van het onderzoek. Docenten hebben video-opnames van 

twee lessen gemaakt, en met behulp van de zelfevaluaties (logboeken) evalueerden de 

docenten de lessen. Vervolgens werden de zelfevaluaties en de video-opnames naar 

de onderzoekers opgestuurd. Zij gaven persoonlijke feedback op de videolessen en de 

zelfevaluaties met als doel de gehanteerde onderwijsvariant nog efficiënter te maken.  

2.5 Onderzoeksinstrumenten en verzamelde gegevens 

Met betrekking tot de dataverzameling is in het onderzoek gebruik gemaakt van ob-

servationele gegevens, een checklist van het lesgeefgedrag in de variant (inclusief de 

mate van differentiatie) en scoreformulieren van de voor- en nameting bij leerlingen. 

 

Observaties in de training 
Tijdens de lesbezoeken voorafgaand (voormeting) en na de docenten training (name-

ting) werd, door de onderzoekers, bij alle 17 docenten een observatie-instrument in-

gevuld. Met dit observatie-instrument (Blik & Naayer (2012) kan het lesgeven tijdens 

vijf lesfasen (oriëntatie, demonstratie, begeleid oefenen, zelfstandig werken en afslui-

ting) worden vastgesteld. De observatie (van zeg 100 minuten les) is opgedeeld in 20 

blokken van vijf minuten. In de eerste vier minuten van elk blok wordt de docent ge-
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observeerd. In de eerste drie lesfasen wordt met name gekeken naar het lesgedrag van 

de leerkracht. Tijdens de fase van zelfstandig werken wordt gelet op het aantal hulp-

vragen dat de docent krijgt en het aantal aanwijzingen dat de docent geeft. Gedurende 

de gehele les wordt verder iedere vijfde minuut van elk blok gekeken naar het aantal 

leerlingen dat inactief is (wachten op hulp van de docent, naar buiten kijken, kletsen, 

niets doen etc.). In het observatieformulier komen ook meer algemene zaken terug 

(datum, aantal leerlingen, naam werkstuk, opvallende gebeurtenissen). Het formulier 

is opgenomen als bijlage 1. 

 

Om de zelfstandigheid van de leerlingen vast te stellen zijn het aantal aanwijzingen 

van de docent en het aantal vragen van de leerlingen als uitgangspunt genomen. Om 

een vergelijking te maken tussen klassen en condities is het totaal aantal vragen en 

aanwijzingen per klas gedeeld door het aantal leerlingen in de klas.  

 

Observaties van lessen in fase 2 
Hetzelfde observatie-instrument is gehanteerd in de tweede fase van het onderzoek, 

voor de codering van de door de docent opgenomen lessen (video opnamen). De on-

derzoekers hebben acht lessen zelf bijgewoond/geobserveerd. Het merendeel daarvan 

vond plaats op één school vanwege het feit dat er (om privacy redenen) geen video-

opnames konden worden gemaakt. Ook zijn de lessen met voor– en nametingen 

(toetstaken voor leerlingen) geobserveerd door de onderzoeker.  

De observaties zijn in de eerste fase door twee onderzoekers, en in de tweede fase 

door vier onderzoekers uitgevoerd. Het observatie-instrument bleek een hoge interbe-

oordelaarsbetrouwbaarheid te hebben. Bij de beoordeling van een zelfde les was de 

Kappa (K) voor overeenstemming was .91 (voor een les uit fase 1) en K=.88 (voor 

een les uit fase 2).  

 

Checklist toepassing modellen 
Naast het observatie-instrument is voor elke les in de eerste fase en elke les in de 

tweede fase per docent een checklist ingevuld over de mate waarin het groepsonder-

wijs dan wel individueel onderwijs volgens het aangeleerde (theoretisch) model werd 

toegepast. Op de checklist konden punten worden toegekend aan verschillende aspec-

ten van ieder model. De puntenverdeling was: 0 (niet uitgevoerd), 1 (gedeeltelijk uit-

gevoerd) of 2 (geheel uitgevoerd zoals gepland) punten (worden) toegekend per on-

derdeel van een lesfase. De maximale score per les bedroeg 20 punten. In bijlage 2 en 

3 zijn beide checklists voor het beoordelen opgenomen.  

 In beide onderwijsvarianten is sprake van differentiatie van het onderwijs, maar 

op verschillende manieren. Differentiatie is gescoord door drie kenmerken uit de 
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checklists per onderwijsvariant er uit te lichten. Het eerste kenmerk betrof differenti-

eren in instructie: wordt directe en strategische instructie afgewisseld tijdens de oriën-

tatie en demonstratiefase? (zowel I als G). Het tweede kenmerk betrof differentiatie in 

het bieden van hulp: verschillende leerlingen krijgen op verschillende momenten tij-

dens de les instructie en hulp (I) of verschillende leerlingen krijgen extra hulp tijdens 

het zelfstandig werken (G) en tot slot het derde kenmerk: is er differentiatie tussen 

leerlingen in technieken (zaagtechnieken, gebruik van een mal i.p.v. opmeten en afte-

kenen) (I en G) en andere taken als leerlingen de taak van de onderzoekers af hadden 

(I) of uitbreiding in de taak van de taak van de onderzoeker (G). Voor differentiatie 

kunnen docenten maximaal 2 punten per kenmerk krijgen; in totaal 6.  

 

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de checklist is vastgesteld op de voorme-

ting in de training door van elk van de 17 geobserveerde lessen de totaalscores van het 

lesgedrag per les om te zetten in oordelen op de vragenlijst. Dit is gedaan door een 

onafhankelijk onderzoeker. Vervolgens zijn deze checklist-scores vergeleken met de 

checklist-scores van de twee onderzoekers die de observaties deden. Er is een vol-

doende Kappa overeenstemming gevonden (K = .62). 

 

Scores werkstukken  
Tijdens de voor- en nameting in de tweede fase van het onderzoek is voor ieder werk-

stuk de prestatie van de leerlingen bijgehouden. Voor de beoordeling (scoring) van de 

werkstukken is een gestandaardiseerd systeem ontwikkeld dat objectief de fase van 

gereedheid meet waarin het werkstuk van een leerling is (Blik et al. 2012, Blik & 

Naayer 2012). De werktekeningen van de werkstukken voor de voor- en nameting (als 

ook de overige werkstukken), zijn zodanig uitgewerkt dat zij zijn in te delen in vier 

fasen van gereedheid. In tabel 2.3 is het scoringsmodel opgenomen.  

 



27 

Tabel 2.3 Scoringsmodel voor- en nameting 
 
Fasen van gereedheid 

 
Beoordeling 

Stap 1 en stap 2 niet af 0 

Stap 1 en stap 2 af 1 

Stap 1, stap 2 en stap 3 af 2 

Alle stappen af,  >3 onvolkomenheden in werkstuk  
(niet geschuurd, veel lijmresten, spijkers zichtbaar, niet haaks etc.) 

3 

Alle stappen af en afgewerkt.  < 3 onvolkomenheden in werkstuk. 4 

 

Niet alle leerlingen hebben een werkstuk zowel tijdens de voormeting als tijdens de  

nameting gemaakt. Er is sprake van een relatief hoge uitval in het onderzoek. Dit heeft 

te maken met ziekte en persoonlijke omstandigheden van leerlingen, maar ook met 

prioriteiten van de school (zoals leerlingen die afwezig zijn voor (interne) stages, 

werkbezoeken, mentormomenten e.d.). Tijdens de voormeting waren 9 leerlingen niet 

aanwezig (5%) terwijl bij de nameting de uitval zelfs 17% bedraagt (32 leerlingen). 

Van 148 leerlingen (80%) zijn beide metingen beschikbaar.  

 

Tijdens de voor- en nameting hebben met name de onderzoekers zelf, per leerling, een 

score 1, 2, 3 of 4 vastgesteld. Tijdens enkele metingen is nagegaan in hoeverre de do-

cent tot hetzelfde oordeel kwam als de onderzoeker over de kwaliteit van het werkstuk 

aan de hand van het beoordelingsschema. De werkstukken van de leerlingen zijn op 

deze wijze als het ware dubbel beoordeeld. Het blijkt dat er sprake is van een hoge 

(gemiddelde) overeenstemming (uitgedrukt in een Kappa. K = .90). 
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3 Resultaten  

Dit hoofdstuk geeft allereerst de resultaten weer met betrekking tot de training van 

docenten. Beschreven wordt hoe de docenten zich tussen een voor- en nameting ont-

wikkelden in hun lesgeefgedrag, nadat ze een training ontvingen en nadat ze coaching 

en feedback kregen op enkele op video opgenomen lessen. Daarna wordt beschreven 

in welke mate de docenten na een relatief lange periode nog steeds de aangeleerde 

onderwijsvariant toepassen (retentie). Als laatste is er aandacht voor de effecten die 

beide onderwijsvarianten in een experiment hebben op de zelfstandigheid van leer-

lingen en de kwaliteit van gemaakte werkstukken. 

3.1 Voormeting van het lesgeven 

Tijdens de voormeting behandelden alle docenten hetzelfde werkstuk, namelijk de 

boekensteun. Voordeel van een uniforme taak was dat de moeilijkheidsgraad van de 

taak gelijk was voor alle leerlingen en de vergelijking tussen de groepen docenten een 

gelijke basis had. Nadeel was dat docenten die individuele instructie gaven met een 

klassikale taak gingen werken terwijl de leerlingen normaal gesproken met verschil-

lende taken zouden werken. Het ging bij de observatie van de voormeting vooral om 

het vaststellen in hoeverre docenten de onderwijsvarianten, zoals weergegeven in ta-

bel 1.1 (vijf lesfasen, 20 aspecten), al gewend waren om toe te passen. Er wordt per 

lesfase verslag gedaan. 

 

Oriëntatie en demonstratie 
De docenten die gewend waren aan individueel onderwijs pasten in een derde van de 

gevallen de oriëntatiefase toe. Minder dan de helft van de docenten demonstreerde 

hoe het werkstuk gemaakt moest worden. Een kwart van de docenten liet de leerling 

begeleid een taak oefenen. Vragen werden sporadisch maar altijd individueel beant-

woord. Een derde van de docenten sloot de les af met een individuele evaluatie en be-

oordeling. Bij docenten gewend aan de groepsbenadering is het beeld vergelijkbaar; er 

werd echter meer (centraal) gedemonstreerd maar er was juist minder begeleide oefe-

ning.  
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Differentiatie 
De mate van differentiëren werd gescoord door er drie kenmerken van de checklists 

per onderwijsvariant uit te lichten. Vastgesteld kon worden dat het differentiëren in 

beide groepen docenten voorafgaande aan de training nog niet ver gevorderd was.  

Individuele begeleiding: Gemiddeld scoorden docenten slechts twee van de zes punten 

op het individueel differentiëren tijdens de voormeting. Het bleek dat de docenten niet 

differentiëren in manier van instructie (kenmerk 1), maar vooral differentiëren in wel 

of geen instructie aan een leerling (tweede kenmerk) en uitleg van technieken (derde 

kenmerk). Differentiatie voor zwakkere leerlingen vond plaats door hen vaker te wij-

zen op de stappenkaart en op efficiëntere technieken. Instructie voor sterkere leer-

lingen voor een nieuw werkstuk vond weinig plaats.  

Groepsonderwijs. Docenten in groepsonderwijs differentiëren door hulp te geven bij 

vragen van leerlingen en door leerlingen ongevraagde hulp te geven (kenmerk 2). 

Maar er was nauwelijks differentiatie in technieken en taken voor zwakke en sterke 

leerlingen (kenmerk 3). Docenten in de groepsconditie differentieerden juist wel, door 

zwakkere leerlingen vaker te wijzen op de stappenkaart en efficiëntere technieken. 

 

Hulpaanbod bij verwerking van de taak 
In het individueel onderwijs gaven docenten elk geobserveerd blok van vier minuten 

gemiddeld 51% van de leerlingen gevraagde en ongevraagde hulp. Dit betekent dat bij 

een groep van 14 leerlingen de docenten ruim 7 leerlingen gedurende een interval van 

vier minuten hulp boden in het maken van de taak. Ook bij groepsonderwijs boden 

docenten gemiddeld de helft van de leerlingen (49%) gevraagde en ongevraagde hulp.  

3.2 Training en feedback op de proeflessen 

Per conditie zijn de docenten getraind. Bijna alle docenten waren aanwezig tijdens de 

training. Docenten die afwezig waren kregen de informatie in een persoonlijk training 

toegelicht. In het begin van de trainingsbijeenkomst werden problemen die men in de 

lespraktijk tegenkwam gedeeld met de onderzoekers. In de training zijn aan de orde 

gekomen: de theoretische achtergrond van beide onderwijsvarianten, de vijf lesfasen 

van een variant. De aspecten van een variant zijn in een voorbeeldles getoond en be-

discussieerd. De docenten hebben in een evaluatieformulier hun toepassing van de 

variant verwoord en geëvalueerd.  
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Coaching en feedback 
Na de training ging elke docent aan de slag met de drie (proef)lessen en bijbehorende 

werkstukken zoals genoemd in hoofdstuk 2. Elke docent heeft minimaal de eerste 

twee lessen daarvan op video opgenomen. Daarnaast moesten de docenten per les een 

zelfobservatie invullen (het zogenoemde logboek). Naar aanleiding van de opnames 

en de logboeken heeft iedere docent persoonlijke feedback van de onderzoekers ont-

vangen. De gegeven feedback werd telkens gerelateerd op het theoretische model van 

de betreffende onderwijsvariant. De beelden zijn door de onderzoekers inhoudelijk 

geanalyseerd en vergeleken met de zelfevaluaties van de docenten. Het bleek dat de 

analyses over het algemeen goed overeen kwamen met het eigen beeld van de docen-

ten. 

 

Verbetering individueel onderwijs 

Naar aanleiding van de eerste opgenomen les hebben docenten die individuele onder-

wijs gaven relatief vaak feedback gekregen om iedere stap van de stappenkaart te in-

strueren en demonstreren. Ze kregen de tip om na de demonstratiefase de leerling een 

deeltaak uit te laten voeren, zodat gecheckt kon worden of de leerling die deeltaak be-

greep en uit kon voeren.  

Docenten kregen verder feedback op het bieden van hulp aan de leerlingen, door hen 

aan te bevelen om leerlingen zo zelfstandig mogelijk achter antwoorden te laten ko-

men en door leerlingen te wijzen op de stappenkaarten, fotokaarten (individuele con-

ditie) en voorbeelden van de werkstukken (i.p.v. door deeltaken van leerlingen over te 

nemen). 

Uit de beelden bleek dat de docenten de werkstukken meestal direct beoordeelden als 

een leerling ermee klaar was. Deze beoordeling bleek echter veelal algemeen te zijn. 

De docenten werd verteld dat een beoordeling effectiever zal zijn als die toegespitst 

wordt op de stappen van de stappenkaart en op het doorlopen van het proces. De kans 

is dan groter dat de gegeven feedback bij een volgend werkstuk door de leerling wordt 

meegenomen.  

 

In de tweede (opgenomen) les demonstreerden sommige leerkrachten nog (steeds) 

niet alle stappen hetgeen opnieuw tot dezelfde feedback leidde. Ongeveer de helft van 

de docenten heeft de leerling deeltaken uit laten voeren onder hun begeleiding voor 

dat de leerling zelfstandig aan het werk ging. De docenten bleven deeltaken voordoen 

en niet vragenderwijs onderwijzen. Leerlingen bleken vooral de instructie na te doen, 

zonder te verwoorden of zelf te oefenen. De docenten kregen (wederom) te horen dat 

deeltaken voordoen en overnemen minder effectief is dan leerlingen zelfstandig achter 

hun antwoorden te laten komen en hen zelfstandig fouten te laten herstellen. De do-
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centen kregen de tip om tijdens het zelfstandig werken zelf geen handelingen uit te 

voeren. 

 

Verbetering groepsonderwijs 

De meeste docenten van de groepsconditie oriënteerden en demonstreerden in de eer-

ste ronde van lessen door directe instructie (DI) toe te passen. Zij kregen de feedback 

om de stappen te demonstreren door een vraag-en-antwoordspel met de leerlingen 

(strategie instructie, SI)) te spelen. Om na te gaan of leerlingen de demonstratie en in-

structie begrepen kregen docenten de tip om leerlingen (vooral moeilijke) deeltaken 

voor te laten doen en leerlingen na te laten denken over de volgorde van de stappen 

(hierdoor ontstaan minder wachtrijen bij machines en gereedschappen tijdens het zelf-

standig werken). Docenten kregen als aanwijzing om leerlingen te corrigeren door hen 

de stappen op de kaart te laten verwoorden en niet door stappen voor te doen of over 

te nemen. Ze kregen de tip om alleen leerlingen te helpen als ze daar om vroegen, dus 

om zo weinig mogelijk ongevraagde aanwijzingen te geven.  

 

Bij de tweede ronde van opgenomen lessen bleek dat docenten de lesfase oriëntatie en 

demonstratie vrijwel volledig volgens de beoogde opzet toepasten. Bijna alle docenten 

gebruikten naast een volledig ook een half afgemaakt voorbeeld om de stappen te de-

monstreren. De docenten van de groepsconditie hebben voorts in de tweede les leer-

lingen beter en vaker onder hun begeleiding deeltaken laten uitvoeren.  

3.3 Ontwikkeling docenten 

De nameting is een week na het einde van de coachingsperiode uitgevoerd. In de na-

meting werd vastgesteld of de docenten effectiever volgens hun (geleerde) onderwijs-

variant werkten; dat wil zeggen of de lessen optimaler waren ingericht dan voorheen. 

De gemiddelde scores van de docenten op de beide metingen en van beide onder-

zoeksgroepen staan in tabel 3.1.  

 

Uit de tabel blijkt dat de docenten in de groep van individueel onderwijs significant 

vooruit gingen. Op een schaal van (maximaal) 20 punten scoorden zij tijdens de na-

meting 14.3 punten. Dat is bijna 7 punten meer dan in de voormeting, hetgeen een 

ruime verdubbeling is. Met name de toepassing van de oriëntatiefase en de fase van 

zelfstandig werken zijn vooruitgegaan. Tijdens de nameting werd dit voor meer dan 

drie kwart volledig toegepast. De demonstratiefase werd tijdens de nameting nage-

noeg volledig toegepast er is een duidelijk verschil met de voormeting. De fase van 
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begeleide oefening werd het minst goed toegepast, maar er is toch behoorlijke voor-

uitgang geboekt in de toepassing van deze fase. De fase van het zelfstandig werken 

ging eveneens sterk vooruit en werd voor ruim twee derde volledig toegepast tijdens 

de nameting. De afsluitingsfase werd meer dan een keer zo volledig toegepast tijdens 

de nameting. In vergelijking met de voormeting blijkt dit verschil significant. 

 

Tabel 3.1 Ontwikkeling in de toepassing van de onderwijsvarianten  
 Individueel onderwijs (n = 10) Groepsonderwijs (n = 7) 

 voor na Verschil voor na Verschil  

M SD M 
 

SD 
 

M SD M 
 

SD 
 

Oriëntatiefase 
(0 -2) 

0.80 .80 1.80 .42 + 1.00  0.71 .76 1.57 .54 + 0.86 

Demonstratiefase 
(0 – 4) 

1.50 .85 3.20 .79 + 1.70 1.71 1.25 3.29 .76 + 1.58 

Fase begeleide oefening 
(0 -2) 

0.50 .85 1.20 1.03 + 0.70 0.43 .54 1.00 1.00 + 0.57 

Fase zelfstandig werken 
(0 – 8) 

2.80 1.23 5.40 .97 + 2.60 2.43 1.71 5.00 1.29 + 2.57 

Afsluitingsfase 
(0 – 4) 

1.10 .99 2.70 1.16 + 1.60 1.14 .69 3.29 1.11 + 2.15 

Totaal (0-20) 6.60 2.12 14.3 2.16 + 6.70 6.25 1.99 14.6 2.10 +8.15 

 

Ook de docenten in de conditie van groepsonderwijs en -differentiatie gingen sterk 

vooruit in het toepassen van de lesfasen. In verhouding werd de meeste vooruitgegaan 

geboekt in het toepassen van de afsluitingsfase. Deze fase werd bijna drie keer zo vol-

ledig toegepast tijdens de nameting. De oriëntatiefase werd meer dan een keer zo vol-

ledig toegepast. De demonstratiefase werd bijna een keer zo volledig toegepast. De 

fase van begeleide oefening werd tijdens de nameting het minst volledig toegepast. 

Toch werd deze fase meer dan een keer zo volledig toegepast vergeleken de voorme-

ting. De fase van het zelfstandig werken pasten de docenten ook meer dan een keer zo 

volledig toe. In totaal scoorden de docenten in deze conditie 14.6 punten; ze boekten 

derhalve een vergelijkbare vooruitgang als de docenten in de individuele conditie. 

 

Differentiëren 
De mate waarin docenten differentieerden in beide onderwijsvarianten voor en na de 

training is opgenomen in tabel 3.2. Differentiatie werd gescoord door drie kenmerken 

uit de checklists van de onderwijsvarianten. Er kon een maximale score van 6 punten 

worden verkregen. Het eerste kenmerk is differentiëren in instructie: directe en strate-
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gische instructie (I en G). Het tweede kenmerk is differentiëren in hulp bieden aan 

leerlingen (I) of differentiëren in hulp aan individuele leerlingen tijdens het zelfstan-

dig werken (G) en het derde kenmerk is differentiëren in technieken en taken voor 

zwakke of sterkere leerlingen (G) of verschillende werkstukken voor verschillende 

leerlingen (I). 

 

Tabel 3.2 Ontwikkeling in differentiëren 
 Individueel onderwijs Groepsonderwijs 

voor na  voor na  

M SD M SD Verschil M SD M SD Verschil 

Differentiëren  
(1-6 punten) 

1.90 1.37 4.20 .79 + 2.30 1.86 .90 3.71 1.11 + 1.85 

 

Alle docenten differentieerden na de training aanzienlijk meer en beter volgens de hun 

aangeleerde onderwijsvariant (model). Beide groepen docenten differentieerden vol-

lediger op de nameting. In termen van effectgrootte is dit bij de individueel instrue-

rende docenten nog iets groter dan bij de docenten in het groepsonderwijs.  

  

Naar aanleiding van de tabellen 3.1. en 3.2 kan geconcludeerd worden dat alle docen-

ten, ongeacht hun onderwijsvariant, veel hebben geleerd van de trainingen en de feed-

back. De lessen voor en na de training laten een sterk gewijzigd beeld van de onder-

wijspraktijk zien. In beide condities lijkt de trainingsinterventie te leiden tot een sys-

tematischer en consequentere instructie en differentiatie voor de groep leerlingen De 

vraag is echter of docenten dit ook over een langere termijn kunnen laten zien. 

3.4 Retentie bij docenten 

Om te kijken of de docenten ook na een relatief lange periode (3 tot 4 maanden) – 

zonder coaching of training – de aangeleerde modellen van de onderwijsvarianten nog 

beheersten zijn de videobeelden uit fase twee (na de zomervakantie) van het onder-

zoek geanalyseerd. Tabel 3.3. bevat de gemiddelde totaalscores op de meting in fase 1 

van mei 2013, de eerste les in fase 2 van september 2013 en de laatste les van fase 2 

eind oktober 2013. 
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Tabel 3.3 Retentie: toepassing van de onderwijsvariant  voor en na de zo-
mervakantie  
 Individueel onderwijs  Groepsonderwijs 

Mei 2013 Sept. 2013 Okt. 2013  Mei 2013 Sept. 2013 Okt. 2013 

M SD M SD M SD  M SD M SD M SD 

Totaal model 
 (max 20) 

14.3 2.2 14.5 3.0 12.4 3.8  14.6 2.10 16.0 1.9 16.4 2.7 

 

Het lijkt er op dat de training een blijvende impact heeft gehad op de betrokken do-

centen. Zowel in de individuele conditie als in de groepsconditie blijven de gemiddel-

de scores behouden van de meting in mei tot de meting in september en oktober. Het 

betekent dat de meeste aspecten uit het model (ruim) voldoende worden toegepast. 

Ook direct na de zomervakantie – en zonder extra training, feedback of coaching - la-

ten de docenten zien dat ze hun model nog kunnen toepassen. In de groepsconditie is 

de mate van implementatie zelfs nog hoger dan in de nameting na de training. De do-

centen in de individuele onderwijs conditie verliezen in oktober 2 punten in de mate 

van implementatie. Alhoewel ze het nog steeds veel vollediger doen dan voorafgaan-

de aan het onderzoek (zie tabel 3.1) zou dit kunnen betekenen dat de docenten iets te-

rugvallen in oude routines.  

 De observaties van de lessen in de individuele conditie brengen verder naar voren 

dat gedurende de lessenserie het voor de docent steeds lastiger wordt om de leerlingen 

te bedienen. De ene leerling is al bezig met werkstuk vier terwijl sommige andere 

leerlingen nog steeds bezig zijn met het vervolmaken van het eerste werkstuk. In een 

klas van 10 of meer leerlingen betekent dit dat er meer ad hoc begeleiding noodzake-

lijk is. Daardoor is er  minder aandacht voor het systematische instructie en differenti-

atie. In de groepsconditie is geen sprake van achteruitgang en de docenten zorgen er 

voor dat de leerlingen goed weten waaraan ze beginnen voordat het zelfstandig wer-

ken start. Daardoor is er wat meer tijd voor zowel individuele begeleiding van zwakke 

leerlingen als voor de snelle leerlingen. 

3.5 Zelfstandigheid van leerlingen  

Wanneer een docent meer hulp geeft impliceert dit bij de leerlingen minder kennis 

over en zelfvertrouwen in het uitvoeren van de stappen in het werkplan. Hierbij geldt 

dat hoe hoger het aantal hulpmomenten des te minder zelfstandig de leerlingen zijn. 

Uit de observaties blijkt dat er verschillende typen aanwijzingen zijn. Er zijn aanwij-
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zingen van meer technische aard (docent doet voor hoe het gereedschap of het materi-

aal te gebruiken) of van inhoudelijke aard (docent ziet dat leerling verkeerd of hele-

maal niet werkt en geeft hem, met het stappenplan, aanwijzingen verder te gaan). 

Verder zijn er aanwijzingen van logistiek aard (‘waar ligt dit specifieke gereedschap’; 

‘hoeveel millimeter is een centimeter’ e.d.). Deze laatste zijn niet meegeteld als hulp. 

 

In tabel 3.4 is het gemiddelde aantal hulpmomenten per les en per leerling opgeno-

men, uitgesplitst naar conditie en naar het moment in de lessenserie (na de voormeting 

bij leerlingen) 

 

Tabel 3.4 Zelfstandigheid van leerlingen gedurende de lessenserie  
Gemiddeld aantal 
hulpmomenten per leerling 

Begin 
(les 1: begin 
september) 

Midden 
(les 3/4) 

Eind 
(les 6: eind 

oktober) 

Verschil  
begin en eind 

 M SD M SD M SD  

Groepsonderwijs 2.9 1.8 2.5 1.0 2.3 .40 - 0.6 

Individueel onderwijs  4.0 2.5 3.5 1.4 3.3 1.2 - 0.7 

 

Het blijkt dat in beide condities het aantal hulpmomenten tussen docenten en leer-

lingen sterk afneemt. Nadere analyse laat zie leerlingen minder vragen stellen en 

daarmee samenhangend dat de docent ook sterk minder aanwijzingen geeft. Gemid-

deld stellen de leerlingen elk aan het einde van de lessenserie, in de groepsconditie 

één vraag minder dan in de individuele conditie. In een groep van gemiddeld 10 leer-

lingen betekent dit dat de docent 10 extra vragen/problemen heeft moeten oplossen. 

Stel dat hij daar gemiddeld 1 minuut per leerling mee bezig is dan betekent dat er 10 

van de beschikbare 100 minuten meer aan hulp/instructie/begeleiding wordt gegeven. 

Het model groepsinstructie (met klassikaal instrueren en differentieren binnen de ba-

sistaak) blijkt een duidelijk positief effect te hebben op de zelfstandigheid van leer-

lingen. Aan de andere kant is optimalisatie van individuele begeleiding ook van posi-

tieve invloed op vermindering van de hulpvraag binnen dat model en dus op de zelf-

standigheid van leerlingen.  

 

In beide modellen neemt dus de zelfstandigheid van leerlingen gedurende de lessen 

toe. In het model groepsinstructie is de groei echter duidelijk meer. Gegeven het feit 

dat de gemiddelde intelligentie van de leerlingen in de groepsconditie iets lager was 

ten opzichte van de leerlingen in de individuele klassen is dit resultaat des te opmerke-

lijker. 
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3.6 Kwaliteit van de werkstukken  

Voor de analyse van de kwaliteit van de werkstukken is gebruik gemaakt van de sco-

res op de werkstukken in de voor- en nameting bij leerlingen in de tweede fase van het 

onderzoek. Om een zo zuiver mogelijke analyse van de scores te realiseren zijn alleen 

de gegevens van de leerlingen gebruikt die deelnamen aan zowel de voor als nameting 

(N=148). Dit betekent helaas dat er een uitval is van 37 leerlingen (9 namen niet deel 

aan de voormeting; en nog eens 32 leerlingen niet aan de nameting door ziekte, andere 

schoolactiviteiten e.d.). In de nameting is de belangrijkste indicator voor het effect van 

de twee condities de kwaliteit van de werkstukken. De instructie bij beide metingen 

voor docenten was om de leerlingen zo weinig mogelijk hulp te geven en de leer-

lingen zo zelfstandig  mogelijk het werkstuk te laten maken met behulp van de werk-

tekening en stappenplan. Desondanks waren er in beide metingen toch relatief veel 

hulpvragen waar de docent op moest reageren (gemiddeld bijna 3,5 per leerling in de 

voormeting en ruim 2,5 gemiddeld in de nameting). De hulpvragen zijn per leerling 

geturfd en gekoppeld aan de score op het werkstuk. Tabel 3.6 bevat de gemiddelde 

scores op de werkstukken van de voor- en nametingen en de verschilscore tussen de 

metingen,  gecorrigeerd voor de hoeveelheid hulp die de leerling heeft ontvangen. Dit 

betekent dat de score van de leerlingen zonder hulp helemaal ongewijzigd blijven, en 

dat de scores naar beneden zijn gecorrigeerd naar mate het relatieve aantal hulpvragen 

hoger was (ten opzichte van de overige leerlingen). 

 

Tabel 3.5 Gemiddelde (verschil) scores (standaardfouten) voor kwaliteit van het 

werkstuk  gecorrigeerd voor de ontvangen hulp (N=148) 
 Voormeting Nameting Verschil 

 M (se) 
 

M (se) 
 

M (se) 
 

Groepsonderwijs 2.30 (.20) 2.63 (.20) .33 .20 

Individueel onderwijs 1.81 (.23) 2.75 (.17) .92 .23 

 

In de voormeting is er een significant verschil tussen de leerlingen van de twee condi-

ties. De leerlingen van de groepsinstructie conditie scoren hoger, rekening houdend 

met de mate van hulp dat leerlingen alsnog hebben ontvangen. Dat is opvallend omdat 

hun IQ gemiddeld iets lager is. In de nameting liggen de scores dichter bij elkaar. Sta-

tistisch gezien is er geen significant verschil.  

 

In zowel de individuele als de groepsconditie is er een stijging in de gemiddelde kwa-

liteit van de werkstukken van de leerlingen tussen voor- en nameting. In de individue-
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le conditie is die groter. Daar lijken leerlingen dus na een aantal lessen meer te hebben 

geleerd hoe een werkstuk moet worden gemaakt. Deze grotere ‘leerwinst’ is ten op-

zichte van de groepsconditie wellicht toe te schrijven aan het feit dat deze leerlingen 

gedurende de lessenserie steeds beter hebben leren werken met werktekeningen en 

stappenkaarten. Bovendien maakten deze leerlingen pas voor het eerst kennis met de 

(systematische) instructie en differentiatie van de docent, terwijl vrijwel alle leer-

lingen in de groepsconditie al in het voorafgaande schooljaar gewend waren aan 

groepstaken en groepsinstructie. Het lijkt er op  dat het verschil in de gemiddelde 

kwaliteit bij voor en nameting bij de groepsconditie meer een logische vooruitgang is 

dan het gevolg van een radicaal vernieuwde aanpak.  Er is daarom ook relatief weinig 

variantie. In de individuele groep zijn de verschillen tussen leerlingen in dezelfde klas 

bij de toetsen groter.  Als laatste speelt de relatief hogere (gemiddelde) intelligentie 

van de leerlingen in de individuele conditie wellicht een rol in de verklaring van het 

verschil in leerwinst.  
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4 Conclusie en discussie  

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de onderzoeksvragen de conclusie gepresen-

teerd. Verder bevat het hoofdstuk een discussie van de gevonden resultaten en enkele 

aanbevelingen voor verdere professionalisering van docenten in het Praktijkonderwijs.  

4.1 Beantwoording van de onderzoeksvragen  

1. Kunnen docenten houttechniek in het Praktijkonderwijs door training en 

begeleiding hun bestaande individueel onderwijs of groepsonderwijs verbeteren? 
 

Dit onderzoek stelde de vraag centraal in hoeverre docenten, die de  zichzelf eigen 

gemaakte vorm van individueel- of groepsonderwijs toepasten,  konden worden ge-

traind in het effectiever uitvoeren van hun instructiemodel. Om deze vraag te kunnen 

beantwoorden zijn er 17 praktijkdocenten hout, handvaardigheid en algemene tech-

niek geobserveerd, getraind en gecoacht. Beide condities waren bij aanvang van de 

interventie (tijdens de voormeting bij docenten) nagenoeg vergelijkbaar qua toepas-

sing van hun onderwijsvariant (de vijf lesfasen) en mate van differentiëren. Beide on-

derwijsvarianten (wanneer gemeten volgens een theoretisch model) werden qua lesfa-

sen voor minder dan de helft toegepast en qua differentiatie in nog geen derde van de 

gevallen uitgevoerd. Vooraf werd gedacht dat docenten die groepsonderwijs aanboden 

beter zouden oriënteren en demonstreren tijdens de lessen (Blik & Naayer, 2012), dit 

bleek niet het geval te zijn.  

 De progressie, in toepassing van de onderwijsvarianten, die docenten boekten tij-

dens de coachingsperiode bevestigen dat de training en coaching gerealiseerd is zoals 

bedoeld. Docenten pasten na het werkcollege en na de feedback op de kennischeck, de 

lesfasen in de eerstvolgende les nog zeker niet volledig toe. Dit deden ze echter wel 

beter, tot nagenoeg volledig, nadat feedback werd gegeven op de zelfevaluaties en de 

lessen op videobeelden. Het onderzoek laat daarmee zien dat lesgedrag van docenten 

veranderbaar is door feedback op lesopnames(uit de eigen praktijk) te geven en door 

docenten zelf hun lessen te laten evalueren met dezelfde (harde) criteria als de onder-

zoekers/coaches. Alle lesfasen, op de fase van begeleide oefening na, werden in de 

laatste proefles nagenoeg volledig toegepast. Beide condities differentiëren beter in 

instructie, werkstukken en het hulp bieden aan zwakke leerlingen door leerlingen 

zichzelf te laten helpen met een stappenkaart. In de individuele conditie is er nu meer 
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aandacht voor instructie en hoe die efficiënt over leerlingen kan worden verdeeld. 

Ook de begeleiding van de uitvoering van taken is verbeterd en de aandacht wordt be-

ter over de leerlingen verdeeld. In het groepsonderwijs is er meer variatie in manier 

van instructie gekomen en meer differentiatie binnen de basistaken voor zwakke en 

sterke leerlingen.  

 In de tweede fase van het onderzoek blijkt dat er een hoge mate van retentie onder 

de overgebleven docenten is. De 14 docenten vertonen in beide condities hoge scores 

op de checklist. Weliswaar is deze score bij de docenten in de groepsconditie iets ho-

ger, maar vastgesteld kan worden dat ook na verloop van tijd alle docenten de onder-

wijsvarianten op een goede manier blijven toepassen. 

 De hierboven beschreven veranderingen bevestigen verder het beeld dat Hannink 

en Blik (2009) eerder schetsten van de positieve invloed van face to face coaching en 

feedback aan de hand van een lesmodel. Ook blijkt nog eens dat het trainingsmodel 

(kennisoverdracht, demonstratie, oefening en feedback) van Joyce en Showers (2002) 

werkt voor docenten die lesgeven aan leerlingen cognitief beperkt zijn (vergelijk Blik 

& Naayer 2012). 

 

Samengevat: 

Dit onderzoek laat zien dat lesgeefgedrag van docenten veranderbaar is met (systema-

tische) training, feedback en coaching (op video-opnamen van lessen) en feedback op 

zelfevaluaties. Docenten die al min of meer met individuele taken of met groepstaken 

werken kunnen goed getraind worden in het effectiever uitvoeren van hun geprefe-

reerde onderwijsvariant. Aansluiten op de bestaande lesgeefroutines geeft een goede 

kans op succes tot verbetering van lespraktijken. 

 

2.  Leiden verbeteringen in individuele begeleiding of groepsonderwijs tot het 

meer zelfstandig werken van de leerlingen? 

 
In beide modellen neemt de zelfstandigheid van leerlingen gedurende de lessen toe. 

Het systematisch toepassen van een onderwijsmodel (anders gezegd: een verbeter-

de/aangescherpte uitvoering van de les) heeft dus effect op de hulpbehoefte  van leer-

lingen. In het model groepsinstructie is de gemiddelde zelfstandigheid van de leer-

lingen echter hoger, zowel in het begin als na een aantal lessen. Gemiddeld is er in de 

groepsconditie aan het einde van de lessenserie  één hulpmoment  per leerling minder. 

Dit maakt veel verschil op een totale les met een gemiddelde groep van 10 leerlingen. 

Gegeven het feit dat de gemiddelde intelligentie van de leerlingen in de groepscondi-

tie iets lager was ten opzichte van de leerlingen in de individuele klassen is dit resul-

taat des te opmerkelijker. 
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3.  Leiden verbeteringen in individuele begeleiding of groepsonderwijs ook tot 

kwalitatief betere werkstukken? 
 

In zowel de individuele als de groepsconditie stijgt de gemiddelde kwaliteit van de 

werkstukken. In de individuele conditie is deze stijging het grootst. Daar lijken leer-

lingen na een aantal lessen nog meer te leren hoe een werkstuk moet worden gemaakt. 

Deze grotere ‘leerwinst’ is waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit dat deze leer-

lingen gedurende de lessenserie steeds beter hebben leren werken met werktekeningen 

en stappenkaarten. Bovendien maakten deze leerlingen pas voor het eerst kennis met 

de (systematische) instructie en differentiatie van de docent. De leerlingen in de 

groepsconditie waren, merendeels,  gewend aan groepstaken en groepsinstructie. De 

(beperkte) vooruitgang in de kwaliteit is hier dan  meer als in de individuele conditie 

het gevolg van een ‘natuurlijke progressie’ (regulier leereffect: langer oefenen met 

instructievariant, werktekeningen, en herhaling van technieken levert in de tijd resul-

taat op).  Als laatste zou met betrekking tot de kwaliteit van werkstukken ook hier het 

verschil in gemiddelde intelligentie een rol kunnen spelen.  

4.2 Discussie en aanbeveling  

Scholen voor Praktijkonderwijs zijn verplicht een individueel ontwikkelingsplan voor 

de leerlingen op te stellen. Doel van het is onderwijs is om leerlingen met een lage in-

telligentie een zelfstandige plaats in het arbeidsproces te laten verwerven. Er is diffe-

rentiatie in onderwijsaanbod nodig om tegemoet te komen aan individuele verschillen 

tussen leerlingen. Docenten praktijkonderwijs kunnen hiervoor worden getraind.  

Uit onderhavig onderzoek blijkt dat de theorie van Joyce en Showers (2002)  goed toe 

te passen is bij docenten Praktijkonderwijs die lesgeven aan leerlingen met een menta-

le achterstand. Voorafgaand aan het onderzoek werd een werkcollege gegeven. De 

instructie aan de docenten met video-opnames waarin zowel individuele- als de 

groepsinstructie uiteen werden gezet bleken een goede basis te vormen. De  feitelijke 

verandering van lesgedrag ontstond vooral na het geven van feedback, door de onder-

zoekers, op de door de docenten zelf vastgelegde video’s  van hun gegeven lessen.  

 

Binnen de technische vakken werken veel docenten  met individuele taken (Blik et al., 

2012) , terwijl in bij een  verzorgend vak als koken de meeste docenten met een klas-

sikale taak werken.  Een interessante vraag is  hoe differentiatie in de verzorgende 

vakken effectiever is te maken. Docenten maken nu nog gebruik op klassikale instruc-
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tie en basistaken zonder differentiatie. Ze zien dat de instructie vaak te kort schiet 

voor zwakkere leerlingen en dat de betere leerlingen onvoldoende uitdaging krijgen. 

Het werken met gedifferentieerde klassikale taken of met individuele keuzetaken en 

video-instructie zouden interessante opties zijn om kookonderwijs te verbeteren. 

 

We bevelen een ontwikkelingsonderzoek aan om na te gaan of beide varianten van 

differentiatie voor docenten verzorgende vakken (kookonderwijs) uitvoerbaar zijn. 

Samen met kookdocenten kunnen taken worden samengesteld en uitgeprobeerd. De 

docenten zouden in de praktijk kunnen oefenen met een klas waarin tweetallen video-

instructie krijgen als ook met een klas die klassikale instructie ontvangt met differen-

tiatie in basistaak en verdiepende taak. Het gaat er om dat de docent in beide varianten 

probeert de  taken en instructies zo goed mogelijk af te stemmen op de mogelijkheden 

van de leerlingen. 
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Bijlage 1 Observatieschema 
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Bijlage 2 Checklist individuele instructie & differentiatie 

A. Lesfasen 

 
Fasen # Instructie / begeleiding 

Oriëntatie    1 De docent geeft een kort overzicht van de te kiezen werkstukken en de bijbehorende 
werktekeningen en stappenkaarten. De leerlingen kiezen een werkstuk of pakken 
het werkstuk van de vorige les  en gaan aan het werk. Voorkennis wordt per leerling 
geactiveerd door vragen te stellen over het te starten werkstuk of over de  stand van 
zaken t.a.v. werkstuk waarmee hij/zij bezig is. 

Demonstratie 2 De docent komt langs en doet voor hoe het betreffende werkstuk moet worden 
uitgevoerd aan de hand van de werktekening, de stappenkaart en het eindproduct.  

3 De docent gaat na of de leerling het begrepen heeft, door de leerling vragen te 
stellen. 

Begeleide 
Oefening 

4 De leerling oefent even onder begeleiding van de docent met het uitvoeren van een 
deeltaak van het werkstuk  en corrigeert direct wat niet goed gaat. 

Zelfstandig 
werken  

5 Docent beantwoordt vragen individueel door te verwijzen  naar de stappenkaart en 
door op de foto’s van deeltaken te wijzen.  

6 Docent geeft feedback door concreet aan te geven wat leerlingen goed doen en 
corrigeert wat niet goed gaat. 

7 Docent differentieert door zwakke(re) leerlingen meer aandacht te geven, vaker te 
wijzen op de stappenkaart en te wijzen op efficientere technieken. 

8 Docent differentieert door sterke(re) leerlingen te begeleiden in de voorbereiding en 
starten van het volgende werkstuk. 

Afsluiting/ 
Terugkijken  
  

9 Docent kijkt met elke afzonderlijke leerling terug op het werkproces en evalueert 
per leerling wat er wel en niet goed is gegaan in de les. 

10 Docent beoordeelt per leerling de eindproduct(en) dat (die) in de les zijn afgemaakt. 
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B. Aandachtspunten voor lespraktijk, hulp en differentiatie 
 
1 Leerlingen werken door aan hun werkstuk waarmee ze in de vorige les mee bezig waren. De eer-

ste les (na de training) kiezen de leerlingen  een werkstuk uit om mee te beginnen op zo’n wijze 
dat de 6 werkstukken ongeveer evenredig zijn verdeeld over de klas.  Leg voor een klas van 12 
bijvoorbeeld 6 keer 2 stappenkaarten klaar. NB wijs de leerlingen er op dat zij alle 6 kun-
nen/zullen maken de komende 6 weken. 

2 Docent beoordeelt een werkstuk direct nadat a een leerling die af heeft gemaakt en legt een vol-
gend gekozen werkstuk aan de leerling uit alvorens een leerling met dit nieuwe werkstuk begint 
(aspect 2 hierboven).  

3 De docenten moeten leerlingen vooral wijzen op het belang van een stappenkaart. Bijvoorbeeld: 
1) tekening lezen en stappen bedenken, 2) materiaal en gereedschap kiezen, 3) stappen uitvoeren 
en technieken toepassen en 4) controleren of het product aan eisen voldoet.  

4 Aandacht verdelen over de groep leerlingen. Zwakkere leerlingen meer/intensiever begeleiden. 
Sterkere leerlingen begeleiden in het starten van het volgende werkstuk. Voor zeer snelle / sterke 
leerlingen zullen naast de 6 verplichte wersktukken nieuwe worden aangereikt. 
 

5 Vragen zo veel mogelijk individueel beantwoorden. Snel hulp bieden a.d.h.v. de stappenkaart, de 
werktekening en het eindresultaat (model) van een werkstuk. 

6 Corrigeren (ongevraagd advies). De docent dient gesignaleerde fouten/problemen  te herstellen 
door de leerling te wijzen op wat de docent ziet en de leerling te wijzen op de stappenkaart. Als 
de leerling het nog niet begrepen heeft dient de docent een juist voorbeeld te geven, maar de do-
cent laat het de leerling daarna (ook) zelf uitvoeren. Corrigeren dient bij iedere leerling afzonder-
lijk en individueel te gebeuren. 

7 Leerlingen werken door aan hun werkstuk tot dat het af is.

8 Leerling mogen werkstukken niet in groepjes uitvoeren, maar dienen de taken INDIVIDUEEL te 
volbrengen. 
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Bijlage 3 Checklist groepsinstructie & differentiatie 
binnen één taak 

A. Lesfasen 

 
Fasen # Instructie / begeleiding 

Oriëntatie    
 

1 De docent bespreekt met de leerlingen het werkstuk van de les door middel van 
het stellen van vragen aan de leerlingen (wat gaan we maken?, Wat hebben we 
daarvoor nodig?). Voorkennis van de groep activeren a.d.h.v  eerdere lessen en 
gebruikte technieken. 

Demonstratie 2 De docent demonstreert aan de hele groep het werkstuk. De stappenkaart is 
leidraad. Voordoen van de verschillende stappen en bij iedere stap uitleggen 
waarom die stap genomen wordt (gedachten zichtbaar maken).  

3 De docent gaat na of de leerlingen het begrijpen door hen de stappen te laten 
verwoorden en door de leerlingen vragen te stellen over  bij voorbeeld de 
mogelije volgordes van stappen (leerlingen zitten nog steed in groepsopstelling). 

Begeleide 
Oefening 

4 De groep leerlingen oefent even onder begeleiding van de docent met het 
uitvoeren van een deeltaak van het werkstuk. Indien correctie nodig is legt hij aan 
de hele groep uit wat niet goed gaat.  

Zelfstandig 
werken  

5 Docent beantwoordt vragen en geeft feedback door te verwijzen  naar de 
stappenkaart. Signaleert de docent vragen die bij meerdere leerlingen leven dan 
bespreekt hij deze plenair of met een deel van de groep. 

6 Docent loopt rond in de klas en stelt de leerlingen vragen; de leerlingen moeten 
hun aanpak kunnen verwoorden. Bespreek de stappenkaart: ‘Waar ben je en wat 
moet er nog gebeuren?’ 

7 Docent differentieert door zwakke(re) leerlingen meer aandacht te geven, vaker te 
wijzen op de stappenkaart; te wijzen op efficientere technieken. 

8 Docent differentieert door sterke(re) leerlingen te begeleiden in het verfijnen of 
het uitbreiden van het werkstuk (extra deeltaak (stap). 

Afsluiting/ 
Terugkijken  
 

9 Docent kijkt met de gehele groep terug op het werkproces en evalueert wat er wel 
en niet goed is gegaan in de les. Wat waren de moeilijke en makkelijke stappen? 
Leerlingen zelf laten verwoorden. 

10 Docent beoordeelt in de groep de eindproducten van alle leerlingen. 
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B. Aandachtspunten voor lespraktijk, hulp en differentiatie 
 
1 Leerlingen beginnen iedere les klassikaal aan een nieuwe taak/opdracht. De docent doorloopt de 

vijf lesfasen klassikaal met de leerlingen. 

2 De docenten moeten leerlingen vooral wijzen op het belang van een stappenkaart. Bijvoorbeeld: 
1) tekening lezen en stappen bedenken, 
2) materiaal en gereedschap kiezen, 3) stappen uitvoeren en technieken toepassen en 4) controle-
ren of het product aan eisen voldoet.  

3 Aandacht verdelen over de groep leerlingen. Zwakkere leerlingen meer/intensiever begeleiden. 
Sterkere leerlingen begeleiden in verfijnen/uitbreiden van werkstuk. Vaardige leerlingen krijgen 
de kans, als ze klaar zijn met het werkstuk, vervolgstappen uit te voeren: moeilijkere technieken 
toepassen op hetzelfde werkstuk 

4 Vragen die essentieel zijn voor het werkstuk zo veel mogelijk klassikaal behandelen. Hulp bieden 
a.d.h.v. de stappenkaart, de werktekening en het eindresultaat (model) van een werkstuk. 

5 Corrigeren (ongevraagd advies). De docent dient gesignaleerde fouten/probleem  te herstellen 
door de leerling te wijzen op wat de docent ziet en de leerling te wijzen op de stappenkaart. Pro-
beer daar zo veel mogelijk de hele groep bij te betrekken.  Als de leerling(en) het nog niet begre-
pen heeft/hebben dient de docent een juist voorbeeld te geven, maar de docent laat het de leer-
ling(en) daarna (ook) zelf uitvoeren.  

6 Leerlingen werken aan hetzelfde werkstuk door tot aan het einde van de les. Werkstukken die niet 
af zijn kunnen na de lessenserie worden afgemaakt. 

7 Toetsing/beoordeling van de werkstukken aan het einde van de les samen met de leerlingen. 

8 Leerling mogen werkstukken niet in groepjes uitvoeren, maar dienen de taken INDIVIDUEEL te 
volbrengen. 

 


