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TeamBouwers
Activiteiten om de wil tot samenwerken in teams te stimuleren

“Gelukkig dat we dit samen kunnen doen, alleen was het me niet zo goed gelukt.” (Roos, 10 jaar) 
Roos heeft gelijk. Maar aan dat samenwerken gaat wel een heleboel vooraf. Je moet het kunnen, maar nog 
belangrijker is dat je het ook wilt! Als leraar (leidinggevende) kun je afwachten tot dat gaat gebeuren. Je kunt 
er ook aan werken, aan bouwen. 
 
Dit boek beschrijft 14 soorten activiteiten die ervoor zorgen dat het samenwerken tussen leerlingen gestruc-
tureerd geoefend wordt. ‘TeamBouwers’ worden deze activiteiten genoemd en ze vinden plaats binnen 
‘teams’. In het onderwijs: kleine groepjes van vier leerlingen die in een bepaalde periode veel samenwerken. 
De activiteiten zijn eenvoudig (iedereen kan mee doen), leuk en gaan niet over het werk of de leerstof. Ze 
gaan onder andere over dingen die je hebt meegemaakt, meningen ergens over. Allerlei zaken dus waarbij je 
elkaar buiten werk of school om meer compleet als mens gaat kennen. 

De 14 TeamBouwers in dit boek worden duidelijk stap voor stap beschreven, geïllustreerd met foto’s, aange-
vuld met werkbladen voor direct gebruik in de praktijk. 
In eerste instantie voor leraren in het basisonderwijs. Docenten in het voortgezet onderwijs zullen door de 
gegeven stappen en voorbeelden zeker in staat zijn om eigen toepassingen te bedenken voor hun lessen. 
Maar ook in werk- en opleidingssituaties hebben TeamBouwers hun effect bewezen. Ook trainers en opleiders 
halen een schat aan ideeën uit dit boek. 

Veel ‘samen willen en kunnen doen’ toegewenst!

ISBN 978-90-74233-30-9
www.bazalt.nl

M
iguel Kagan - Laurie Kagan - Spencer Kagan - D

ook Kopm
els

Activiteiten om de wil tot samenwerken in teams te stimuleren

Miguel Kagan - Laurie Kagan - Spencer Kagan - Dook Kopmels

Denk-Twee-Doe Mee

Denk-Twee-Doe Mee is een eenvoudige, krachtige didactische structuur om het denken van leerlingen te stimuleren. 
Het is een veelgebruikt hulpmiddel op elke leeftijd en binnen elk vakgebied. Deze InfoKaart beschrijft de basisstappen
voor de structuur, het belang van DenkTijd en een rijk aanbod van activiteiten om leerlingen na te laten denken over 
het onderwerp, te werken als tweetal en hun gedachten te delen met anderen.

Info
KaartDenk-Twee-Doe Mee

De vele manieren om Denk-Twee-
Doe Mee in te zetten
“De hersenen zijn een sociaal orgaan” wordt wel 
eens gezegd.

Bij een leerling die ...
• iets uitlegt aan een andere leerling
• zijn gedachten onder woorden brengt
• hardop voor zichzelf en anderen samenvat 

zijn veel meer delen van de hersenen actief dan bij
het lezen of aanhoren van informatie het geval is, 
of  bij individueel schriftelijk opdrachten maken. 
Door interactie een hoger leerrendement! Hard 
nodig dus om in een leerproces leerlingen goed in 
interactie met elkaar te brengen. Een TweeGesprek, 
even met z’n tweeën het erover hebben, heeft ech-
ter alleen een hoog eff ect als het spannend en af-
wisselend blijft, en tevens als het goed gestructu-
reerd wordt* 
Denk-Twee-Doe Mee is een werkvorm waarmee u 
volop kunt structureren én variëren.

Manieren om leerlingen te laten nadenken over 
het onderwerp:
• In tweetallen praten en vertellen over wat zij 

weten of geleerd hebben.   
• Tijdens het nadenken het onderwerp visualise-

ren. 
• Een lijst van verschillende ideeën maken.  
• Feiten uit de les halen en daarop doordenken.

Manieren om leerlingen te laten samenwerken 
in tweetallen: 
• Elkaar interviewen.
• Om de beurt ideeën noteren of een onderwerp 

bespreken.
• Ieder een (deel van de) tekst lezen en om de 

beurt samenvatten.
• Elkaar een oplossingsidee uitleggen of elkaar 

coachen.
• Elkaar iets vertellen in vele verschillende vor-

men. 

Het essentiële ingrediënt blijft DenkTijd, zonder 
verder iets te doen, aangegeven door de leraar. 
DenkTijd met opschrijven is bijzonder eff ectief.

Het belang van DenkTijd
DenkTijd is van enorm belang bij lesgeven, leren en klassenmanage-
ment. Er zijn twee soorten DenkTijd:

• DenkTijd 1: De tijd tussen de vraag van de leraar en het antwoord 
van een leerling.

• DenkTijd 2: De tijd tussen het antwoord van de leerling en de reactie 
daarop van de leraar of de volgende leerling.

Onderzoek wijst uit dat leraren gemiddeld slechts een seconde 
DenkTijd geven - niet genoeg tijd om het denken in gang te zetten! 
Als de DenkTijd wordt uitgebreid tot 3-5 seconden (zonder verder 
iets te doen), zullen leerlingen vaker een antwoord geven, beter naar 
elkaar luisteren, nauwkeuriger zijn, blijk geven van meer zelfvertrou-
wen, meer gevarieerde antwoorden geven, beter in staat zijn te gis-
sen, meer vragen stellen en zich meer op het onderwerp richten.

In Denk-Twee-Doe Mee zit DenkTijd ingebouwd met als doel de tijd om na te 
denken uit te breiden en het denken en leren op een hoger niveau te krijgen.

Denk-Twee-Doe Mee Stappen
1. De leraar introduceert een vraag of probleem.
2. DENK: De leerlingen krijgen DenkTijd om na te denken over hun

antwoorden.
3. TWEE: De leerlingen bespreken, in tweetallen, hun antwoorden.
4. DOE MEE: De leerlingen presenteren hun antwoorden aan een

grotere groep.

DOE MEE op veel manieren!
Leerlingen kunnen individueel, in tweetallen of met een groepje iets doen. Ze kunnen uitwisselen 
met een andere leerling, een tweetal, een groepje of aan de hele groep. Ze kunnen het na elkaar 
doen, of ze geven tegelijkertijd hun antwoorden door. Presenteren volgt altijd op denken en vaak op 
werken in tweetallen. Een aantal manieren om structuur aan te brengen in het uitwisselen:

Spreek
De leerling, het tweetal of 
het groepje geeft mondeling 
antwoord als ze aangewezen wor-
den. “Onze kijk op het verhaal is...”

Lees
Eén leerling van het tweetal of 
het groepje wordt aangewezen 
om het antwoord voor te lezen 
of leerlingen lezen om de beurt 
een stukje van het antwoord voor. 
“Wij tweeën schreven...”

Laat zien
Elke leerling, elk tweetal of 
groepje presenteert een opdracht 
die klaar is of antwoord zodanig 
dat de hele groep het goed kan 
zien. “Dit is onze tekening.”

Laat zien/Geheim
Elke leerling, elk tweetal of 
groepje laat de leraar het ant-
woord  zien en doet dat zodanig 
dat de rest van de groep het niet 
kan bekijken. “Laat zien of jullie  
het begrijpen.”

Doe voor
Elke leerling, elk tweetal of groep-
je laat de groep een strategie of 
werkwijze zien. “Om dit rekenpro-
bleem op te lossen, hebben we een 
verhaal bedacht.”

Acteer
Elke leerling, elk tweetal of groep-
je speelt een gegeven situatie.
Ze mogen daarbij praten. “Asse-
poes ter, jij mag niet naar het bal!”

Mime
Elke leerling, elk tweetal of 
groepje beeldt een gegeven situ-
atie uit zonder te praten. “Je bent 
een boom die groeit.”

Vingermime
Elke leerling, elk tweetal of 
groepje verzint handgebaren om 
zo een antwoord, een strategie of 
een gebeurtenis te laten zien.
“De vingers kunnen poppetjes zijn.”

Kinesthetische symbolen
Elke leerling, elk tweetal of 
groepje bedenkt en/of gebruikt 
representatieve gebaren.
“Dit staat voor ‘Wij gaan akkoord’.”

Beweeg
Elke leerling, elk tweetal of 
groepje geeft iets weer via dans 
of andere bewegingen. “Dans je 
antwoord.”

Verslaggeving
Elke leerling, elk tweetal of 
groepje presenteert gegevens 
en conclusies over een bepaald 
onderwerp. “In deze grafi ek kun je 
aan de gegevens zien...”

Antwoord in koor
De hele groep geeft de gewenste 
informatie in koor. “En nu allemaal 
tegelijk...”

Duim kiezen
De hele groep maakt een keuze 
tussen twee of meer alternatie-
ven, door de duim naar beneden, 
naar boven te laten wijzen of 
horizontaal te houden.

Nummeren
De klas of een groepje zet een 
gegeven lijst van alternatieven 
in volgorde van het belang dat 
men eraan hecht. Dit gebeurt met 
argumenten.

Denk-Twee-Doe Mee is gebaseerd op het werk van Dr. Frank Lyman. Bazalt heeft door de nauwe samen-
werking met Kagan het alleenrecht voor het gebruik van de Kagan structuren en programma’s in het
Nederlandse taalgebied. Bazalt werkt samen met tal van partnerorganisaties in heel
Nederland en Vlaanderen. Info? Bel 0118-480880 of mail info@bazalt.nl
Voor boeken, materiaal, trainingen, partners: www.bazalt.nl
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Formatie
Elke leerling, elk tweetal of 
groepje geeft een bepaald on-
derwerp vorm door het lichaam 
te gebruiken of een formatie te 
maken van menselijke lichamen, 
eventueel aangevuld met een 
toepasselijke muziekkeuze. “Zo 
ziet vriendschap eruit.”

Brug
Elke leerling, elk tweetal of groep-
je demonstreert een verband met 
een ander vak, dat ook met het 
onderwerp te maken heeft.
“Wetenschappers gebruiken centi-
meters om...”

Vraag
Elke leerling, elk tweetal of groep-
je stelt een vraag, gebaseerd op 
gegeven informatie. “Wat zou er 
gebeuren als het meer regende in 
de Sahara?”

Suggestie
Elke leerling, elk tweetal of 
groepje laat alternatieve metho-
den of strategieën zien voor de 
taak waar ze mee bezig zijn. “Wij 
hebben deze aanpak gebruikt.”

Op Tournee
Leerlingen lopen in tweetallen 
langs de visuele presentaties.
Ze wisselen erover uit, voegen 
positief commentaar of een vraag 
toe, bijvoorbeeld op een plak-
briefj e dat erbij geplakt wordt.

Vieren
Elke leerling, elk tweetal of 
groepje zoekt iets positiefs om te 
zeggen over elkaars werk.
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It’s all about engagement 
 
Leerlingen zich betrokken laten voelen bij wat er aangeboden wordt en bij de activiteiten 

waarmee ze bezig zijn, is dé succesfactor voor goed onderwijs. 

Er is behoorlijk wat onderzoek naar gedaan. Daaruit blijkt dat betrokkenheid bij leerlingen 

afhankelijk is van de volgende vragen: 

A. Hoe voel ik me? 

B. Heb ik interesse? 

C. Is het belangrijk? 

D. Kan ik dit? 

 

A. HOE VOEL IK ME? 

 

Daar zit een lichamelijke en een emotionele kant aan. 

- Lichamelijk: zorg voor voldoende beweging de hele dag door.(1) 

- Mentaal: hier zijn de relaties binnen de groep doorslaggevend (en daarmee het gevoel van 

veiligheid). Het gaat om relaties tussen leraar-leerling en tussen leerlingen onderling. (2) 

 

B. HEB IK INTERESSE? 

 

Dit heeft natuurlijk te maken met de inhoud van de lessen en persoonlijke voorkeuren van 

leerlingen, maar de interesse kan ook gewekt worden door een ongewone, boeiende manier van 

presenteren door de leraar.  

Een duidelijke invloed op de interesse is de mate waarin leerlingen geprikkeld worden door 

frequente vragen van de leraar. De ‘dwang’ om daar echt over na te denken wordt erg sterk 

gerealiseerd als leerlingen in tweetallen of kleine groepen aan de slag gaan, kort en 

gestructureerd. Geen langdurig groepswerk.(3) 

 

C. IS HET BELANGRIJK? 

 

Er zijn veel manieren om de leerstof belangrijk te laten zijn voor leerlingen. Bijvoorbeeld door 

een verband te leggen met hun dagelijks leven, met hun toekomst. Maar dat moet wel reëel 

zijn. Anders wordt het een soort ‘preken’ en ‘voor je eigen bestwil’, wat niet werkt. 

Wat zeker wel blijkt te werken is heel gericht met persoonlijke doelen werken, waardoor de 

leerlingen ‘eigenaar’ van het leerproces worden en ze daar het belang aan ontlenen. (4) 

 

D. KAN IK DIT? 

 

Hier speelt het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen van de leerling een rol. Een cultuur in de groep 

waarin fouten maken wordt gezien als kans om iets nog beter te leren, is hierbij ideaal. Leraren 

creëren dat door een goede, veilige sfeer in de groep én door persoonlijke feedback te geven.(5) 

 

Hoe u de betrokkenheid van uw leerlingen kunt vergroten 

 

Ons e-book ‘Hoe creëer ik meer betrokkenheid bij mijn leerlingen’ geeft u 

adviezen/voorbeelden/activiteiten aansluitend bij elk van deze vragen.  

(1) U vindt in het e-book een aantal activiteiten uit ‘Silly Sports & Goofy Games’ en enkele 

voorbeelden uit ‘5 minuten tussendoor’. 



(2) We voegden voorbeelden van klimaatbevorderende activiteiten toe uit Kagan’s boeken 

‘Bouwen aan Klasklimaat’ en ‘Teambouwers’. 

(3) Voor activiteiten in tweetallen en kleine groepen naar aanleiding van vragen, hebben we 

de complete Infokaart ‘Denk-Twee-Doe-Mee’ opgenomen. 

(4) Werken met doelen staat goed beschreven in hoofdstuk 1 van Marzano’s ‘Kunst & 

wetenschap van het lesgeven’. 

(5) Dé informatie over feedback geeft John Hattie in hoofdstuk 7 van zijn boek ‘Leren 

zichtbaar maken’. 
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De klodder wordt groter en groter, totdat er nog maar één
miniklodder is.

Silly Sports & Goofy Games
Bazalt • www.bazalt.nl

3

4

Eén miniklodder
Er wordt één speler uitgekozen als mini-
klodder. Alle andere spelers zijn vrij.

De miniklodder wordt een multi klodder
Wanneer de miniklodder een speler tikt,
haken ze met hun armen in elkaar en
vormen een multiklodder.

De multiklodder wordt 
een megaklodder
De klodder wordt groter en groter
naarmate er meer en meer spelers getikt
worden, totdat er nog maar één speler
over is.

Maak het kringetje rond
Wanneer er nog maar één speler 
over is die geen deel uitmaakt van 
de klodder, roept die speler: “mini-
klodder” en wordt de nieuwe mini-
klodder. Alle anderen gaan uit elkaar, 
vrij om het spel opnieuw te beginnen.  

Kloddertikkertje

1
2
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Als er geen zicht is, moet de piloot (of het dubbeldeksvliegtuig),
als hij niet wil neerstorten, vertrouwen op de luchtverkeersleider.

1

Silly Sports & Goofy Games
Bazalt • www.bazalt.nl
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Luchtverkeersleider
De spelers zijn opgedeeld in paren: de
één is de piloot, de ander is de lucht-
verkeersleider. De piloot doet net alsof
hij een vliegtuig is, door beide armen 
als vleugels uit te strekken. De lucht-
verkeersleider blijft op één plaats
staan om aanwijzingen naar de piloot
te roepen.

Geen zicht
De piloot heeft geen zicht (hij is geblind-
doekt of heeft zijn ogen dicht) en moet
volledig vertrouwen op de verbale
aanwijzingen van de luchtverkeersleider
om het vliegtuig door de ruimte te
navigeren.

Vluchtleiding aan de piloot
De luchtverkeersleiders kunnen aan-
wijzingen geven, zoals: “Stop! Een ander
vliegtuig nadert jouw luchtruim vanaf
rechts. Laat het voorbij gaan voordat 
je weer sneller gaat.”

Dubbeldeksvliegtuig
Luchtverkeersleider kan ook gespeeld
worden met twee spelers die een
dubbeldeksvliegtuig vormen. Ze houden
elkaars handen vast en strekken beide
armen uit.

Luchtverkeersleider
SP
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Silly Sports & Goofy Games
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Met deze tijdloze favoriet zijn een hoop gelach en een 
optimistische sfeer in elke groep gegarandeerd.

1
2

3

4

Vorm groepjes
De spelers vormen groepjes van vier.

Blaas ballonnen op
Elk groepje blaast twee ballonnen, het
liefst in verschillende kleuren, op en legt
er een knoop in.

Handen vast
De spelers gaan in een kring staan,
houden elkaars handen vast en houden
de ballonnen vast in hun handen.

Ballon stuiteren
De spelers laten één ballon in de lucht
stuiteren, zonder hun handen los te laten.
Ze gebruiken hun handen, hoofden,
ellebogen, voeten of elk ander lichaams-
deel om de ballon in de lucht te houden.

Experts? Stuiter er twee
Als een groepje zich zeker genoeg voelt,
kunnen de spelers de tweede ballon
loslaten en proberen om twee ballonnen
tegelijk in de lucht te houden. Als een
ballon op de grond landt, moeten de
spelers hem oppakken en hem weer aan
het stuiteren krijgen zonder elkaars
handen los te laten.

Veer zweven
In plaats van een ballon wordt er een
veer gebruikt. In plaats van er tegen te
slaan, houden de spelers de veer in de
lucht door er tegen te blazen.

Ballonstuiteren
SPEL
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Sommige puzzels zijn makkelijk, maar levende knopen niet.

1

2

3

4Vorm teams
De spelers vormen teams van acht of tien
personen. Alle teamleden gaan schouder
aan schouder in een kring staan.

Schud de rechterhand
Alle spelers steken hun rechterhand uit,
schudden de hand van een andere speler
en houden die vast. Je mag niet iemand
kiezen die direct naast je staat.

Schud de linkerhand
Vervolgens steken alle spelers hun linker-
hand uit, schudden de hand van een
andere speler en houden ook die weer
vast. Weer mag je niet iemand kiezen die
direct naast je staat. Ook mag je niet 
de speler kiezen wiens rechterhand je 
al vast hebt.

Ontwar de knoop
De spelers moeten nu proberen om de
knoop te ontwarren zonder elkaars
handen los te laten. Op het eerste
gezicht kan dat onmogelijk lijken. Soms 
is het dat ook. Maar meestal kunnen de
spelers de levende knoop ontwarren
door over armen heen te stappen en
onder armen door te kruipen. Pas wel 
op dat je geen handen loslaat.

Ontwarren voor beginners  
Alle spelers hebben hun ogen open.

Ontwarren voor gevorderden
Slechts één speler heeft zijn ogen open.

Ontwarren voor vergevorderen
Ontwar de knoop, terwijl iedereen zijn
ogen dicht heeft.

Adviseurs
Als er meerdere teams tegelijk spelen,
kunnen de teamleden die snel klaar zijn
adviseurs worden voor de teams die
nog niet uit de knoop zijn.

5
6
7
8

Knopen

SPEL
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groep
1-2

groep 
3-4

groep
5-6

groep 
7-8

Muzikantje

Stuur één kind even het lokaal uit. Spreek met de groep af wie de muzikant 

is en laat daarna het kind terug het lokaal in komen. De muzikant klapt, 

trommelt, draait rondjes, enzovoort. Alle kinderen doen de muzikant zo 

snel mogelijk na. Het kind dat weg is geweest, moet ontdekken wie er 

steeds de beweging bedenkt en begint. 

Tip Je kunt dit uitbereiden naar twee verschillende muzikanten. De andere 

kinderen kunnen daarbij zelf kiezen wie van de muzikanten ze nadoen.

Benodigdheden geen
10
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Fantasiehobby

Vraag één kind voor de groep te komen staan. Dit kind bedenkt een 

fantasiehobby (denk aan fi etsbanden sparen, stoeptegels verven, 

enzovoort). De kinderen in de groep mogen het kind interviewen naar 

aanleiding van de hobby. Zij stellen bijvoorbeeld vragen als: op welk 

tijdstip wordt de hobby uitgevoerd? Sinds wanneer heb je deze hobby? 

Is dit een hobby die je alleen uitvoert of met groepen? Er kan een leuk 

gesprek op gang komen. Rond het interview af als er zo’n tien vragen 

gesteld zijn. Nodig daarna een ander kind uit om voor de groep te komen 

staan. 

Tip Is het te spannend voor een kind om alleen geïnterviewd te worden, 

laat dan tweetallen voor de groep komen. 

Benodigdheden geen
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Galgje met het kopen 
van klinkers

Dit spel is vergelijkbaar met ‘Galgje’, maar nu moeten kinderen de klinkers (a, e, i, 

o, u) als het ware ‘kopen’. Laat hiervoor de leerlingen met de groep een bepaalde 

opdracht uitvoeren waarmee ze klinkerpunten kunnen verdienen. Lukt de opdracht 

niet, dan krijgt de andere groep een klinkerpunt. Voorbeelden:

• iets binnen een minuut uitbeelden en raden (hints kaartje)

• iets tekenen en laten raden door de groep (pictionary)

• vraag goed beantwoorden (triviant)

• binnen een minuut onder tafel doorkruipen, de stoel op tafel zetten, op de 

grond gaan zitten en weer gaan staan / een rondje over het plein rennen en 

weer terug naar de groep / buiten van de glijbaan af en weer terug naar de 

groep.

Benodigdheden schoolbord/digibord, opdrachten waarmee klinkerpunten
verdiend worden

26
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Lingo

Laat de kinderen binnen een bepaalde tijd (bijvoorbeeld twee minuten) 

zo veel mogelijk woorden opschrijven met vijf letters. Bekijk na deze twee 

minuten welk kind de meeste woorden heeft  gevonden. 

Tip Je kunt dit spel uitbreiden door de kinderen woorden te laten maken 

met een ander aantal letters.

Benodigdheden voor elk kind een potlood en een stuk(je) papier

20
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Commando...

Spreek met de kinderen een aantal commando’s af. Geef een paar voorbeelden 

(begin niet met alles tegelijk, je kunt later nog commando’s als ‘staan’, ‘zitten’, ‘hoog’, 

‘laag’ toevoegen):

- commando ‘trippelen’= met wijsvingers ‘trippelen’ op het randje van je tafel;

- commando ‘bol’= leg twee handen op tafel met alleen de vingers (bol);

- commando ‘hol’= leg twee handen omgekeerd op tafel in ‘holle’ houding (het 

omgekeerde van bol)

- commando ‘plat’= leg twee handen plat op tafel.

Kinderen mogen het commando alleen uitvoeren als je voorafgaand aan het 

commando het woord ‘commando’ gebruikt. Zeg jij: “commando trippelen”? Dan 

gaan alle kinderen trippelen. Zeg je vervolgens alleen: “plat”? Dan zijn kinderen die 

de handen plat op tafel leggen ‘af’ ( je hebt immers geen commando gezegd). Je 

kunt de snelheid opvoeren naarmate de kinderen het spel beter volgen.

Benodigdheden geen

15
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De leerlingen wachten verwachtingsvol op de leraar die een getal gaat opnoemen.
Ze bereiden zich voor op het verder lopen in de kring en vragen zich af wie hun nieuwe part-
ner wordt om iets mee te bespreken.

Om Binnen/Buiten Kring te kunnen spelen, maken de leerlingen twee concentrische cirkels. In 
elke kring staan evenveel leerlingen. De leerlingen in de binnenste cirkel staan met hun gezicht 
naar de buitenste cirkel toe. U kondigt een onderwerp of vraag aan en de leerlingen praten erover 
met hun partner. Binnen/Buiten Kring is een prachtige structuur om de leerlingen informatie uit 
te laten wisselen op een boeiende manier.

1. De leerlingen maken de cirkels
De leerlingen staan in twee concentrische cirkels in het lokaal. De leerlingen in de binnenste 
kring staan met hun gezicht naar buiten, waardoor ze kijken naar een medeleerling in de bui-
tenste kring. “We spelen Binnen/Buiten Kring. De helft van de groep maakt een kring met het 
gezicht naar buiten. De andere helft gaat de kring in en zoekt een partner door hem of haar 
aan te kijken. Dit wordt de binnenkring. Als je geen partner kunt vinden, steek je je hand op, 
zodat anderen je kunnen helpen.”

2. Leerlingen bespreken iets met de partner
Zorg dat de leerlingen uit de buitenste kring iets bespreken met hun partners. “De leerlingen 
uit de binnenkring: vertel wat je afgelopen zaterdag gedaan hebt. Je hebt één minuut.”

3. Draai de rollen om
De leerlingen wisselen van rol; de leerlingen uit de buitenkring vertellen nu, terwijl hun part-
ners luisteren. “Leerlingen uit de buitenste kring, het is jullie beurt om te vertellen. Je hebt 
weer één minuut.”

Binnen/Buiten Kring
Bouwen aan Klasklimaat
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4. De leerlingen draaien
Om ervoor te zorgen dat de leerlingen met een andere partner gaan werken, gaan ze nu draai-
en. “Iedereen kijkt naar zijn of haar partner. Draai nu rechtsom en tel hardop, terwijl je drie 
mensen voorbij gaat op je ronde. De vierde persoon is je nieuwe partner.”

Herhaal
De leerlingen praten over telkens een nieuw onderwerp wanneer ze een nieuwe partner hebben.

Tips
• Speel buiten
 Als het mooi weer is, ga dan met de groep naar buiten om Binnen/Buiten Kring te doen.
• Varieer het draaien
 Om het draaien wat op te peppen, kunt u het aantal plaatsen dat wordt opgeschoven variëren 
 en ook de draairichting af en toe veranderen.
• Hardop tellen
 Laat de groep hardop tellen bij het verplaatsen. Op die manier weten alle leerlingen wanneer ze
 moeten stoppen. “Eén, twee, DRIE!!!”

Resultaten
• De leerlingen delen hun verhalen en ideeën met een groot aantal partners.
• Ze horen dan verschillende gezichtspunten.
• Beweging geeft de leerlingen energie.

Binnen/Buiten Kring
Bouwen aan Klasklimaat
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• Wat deed je dit weekend?

• Favoriete restaurant en de bestelling

• Mooiste film en waarom

• Mooiste kleren en waarom

• Mooiste kleur en waarom

• Favoriete seizoen en waarom

• Fijnste maand en waarom

• Mooiste auto en waarom

• Wat of wie zou je graag zijn en waarom

• Favoriete vakantieplek en waarom

In de praktijk!
Binnen/Buiten Kring
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Binnen/Buiten Kring met tweetallen
Laat de leerlingen draaien in tweetallen. Ze maken zo groepen van vier om te discussiëren. Een 
mooie manier om hiermee te werken: het tweetal in de binnenkring bespreekt eerst het onderwerp 
met elkaar, net als het tweetal in de buitenkring. Hierna worden de antwoorden vergeleken.

Leerlingen bedenken de vragen
Laat de leerlingen eerst vragen maken, die te maken hebben met dingen die ze van hun mede-
leerlingen willen weten. Deze vragen gaan (na controle door de leraar) in een hoed en de vragen 
worden getrokken terwijl de groep draait.

Kaartjes
Laat de leerlingen allemaal een vraag op een kaartje schrijven. Laat ze hun vraag stellen en na 
een minuut wordt de vraag aan de partner gegeven. Zo krijgen de leerlingen steeds een nieuwe 
partner en een nieuwe vraag. De leraar kan de kaartjes uitdelen of, als kwaliteitscontroleur, de
kaartjes eerst ophalen (waar nodig) voordat ze uitgedeeld worden.

Variaties
Binnen/Buiten Kring
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• Vorm een kring (gebruik eventueel een liedje: ‘We maken een kringetje’).

• Nummer de leerlingen: 1 en 2. De nummers 2 gaan één stap naar voren en draaien om, zodat ze
 oogmakkers zijn met de nummers 1.

• De nummers 2 (binnenkring) vertellen aan de nummers 1 wat ze bijvoorbeeld dit weekend heb-
 ben gedaan.

• Op uw teken (bijvoorbeeld tik op de klankstaaf) worden de rollen omgedraaid: de nummers 1
 (buitenkring) vertellen en de nummers 2 (binnenkring) luisteren.

• Op uw teken verschuift de buitenkring één plaats en krijgen de leerlingen een nieuwe part-
 ner. U presenteert nu een ander onderwerp.

Verschillende onderwerpen
• Wat heb je dit weekend (woensdagmiddag) gedaan?
• Wat is je lievelingsdier?
• Wat vind je het leukst op de kermis?
• Wat is je lievelingskleur en waarom?
• Wat vind je de leukste tijd van het jaar: winter of zomer?

Afspraak
Als je klaar bent met vertellen, laat je dit zien door schouder aan schouder te gaan staan. (U kunt 
dan de tussenliggende tijd aanpassen.)

Opmerkingen
• Deze activiteit kunt u zowel buiten als binnen doen.
• In het begin hadden sommige kinderen wat moeite met het veranderen van plaats, later ging
 het een stuk beter.
• U kunt de kinderen in een Binnen/Buiten Kring laten zitten, dit geeft rust.

Ervaringen in groep 2/3
Binnen/Buiten Kring
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Verloop van de activiteit
• Vorm een kring.
• Nummer de leerlingen: 1 en 2.
 De nummers 2 gaan een stap naar voren en draaien om naar de nummers 1.
• U geeft een opdracht:
 • Wat wil je in het weekend graag doen?
 • Wat is je lievelingsdier?
 • Welke kleren draag je graag?
 Enzovoort.
• De binnenkring mag eerst vertellen, op uw teken mag de buitenkring vertellen.
• Op uw teken schuift de buiten- of binnenkring één, twee of drie plaatsen op.
 Dit gebeurt ritmisch. De kinderen slaan bij iedere tel hun handen tegen elkaar.
• Vertel opnieuw uw verhaal of: geef een nieuwe opdracht.

Organisatietip
Zorg voor voldoende ruimte.

Commentaar
Het ritmisch lopen tijdens deze activiteit vinden de leerlingen heel leuk.

Ervaringen in groep 7/8
Binnen/Buiten Kring
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Verloop van de activiteit
• Maak een kring.
• Nummer de leerlingen: 1 en 2. De nummers 2 doen een stap naar voren, keren en staan oog in oog 
 met een nummer 1.
• De nummers 1 laten een beweging (houding) zien, de nummers 2 moeten deze nabootsen.
• Draai de rollen om.
• De nummers 1 doen één of meerdere stappen opzij, zodat ze bij een andere nummer 2 komen te 
 staan.
• Nu weer bewegingen nabootsen.

Organisatietip
Zing vooraf bij het maken van de kring eventueel een liedje totdat de kring gevormd is.

Effect
Het is een leuke manier om spelenderwijs tweetallen te formeren. Hiermee voorkomt u dat kinde-
ren steeds iets met een vriendje proberen te doen.

Commentaar
Meer dan twee stappen vooruit is voor een aantal kinderen in de onderbouw vrij moeilijk. In de 
bovenbouw kan de na te bootsen beweging/houding het antwoord op een vraag zijn (wat doe je 
het liefst op vakantie?). Aanvullend kan erover gepraat worden.

Nabootsen van bewegingen, een non-verbale variant
Binnen/Buiten Kring



19

 Binnen/Buiten Kring
 op het plein

 Binnen/Buiten Kring
 in het lokaal

 Binnen/Buiten Kring
 met stoelen

Binnen/Buiten Kring
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12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2
1Welk vak vind je het leukst? Welk vak vind je het minst leuk?

Wat vind je er vooral leuk aan? Wat vind je er vooral niet leuk aan?
  

Wat doe je het liefst op vakantie? Noem drie dingen die van jou een
Wat vind je er vooral leuk aan? betere leerling zouden maken.
 Wat zou je willen veranderen?

Wie is de beste leraar die je ooit had? Noem drie dingen die van onze school
Waarom is dat zo? een betere school zouden maken.

Als jij het voor het zeggen had…
hoe laat zou de school dan beginnen Maak deze zin af.
en stoppen? Wanneer zou het pauze zijn? Direct na school ga ik...

Als jij de leraar zou zijn, Zou je het hele jaar naar school willen?
wat zou je dan anders doen? Of heb je liever een lange zomervakantie?
Waarom? Waarom?

Als jij mocht kiezen in welke groep Maak deze zin af.
je zou zitten, welke zou dat dan zijn? Onze school is...
Hoezo?

Vraagkaartjes: Van alles over school
Binnen/Buiten Kring
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Door het kiezen van een hoek in het lokaal ervaren de leerlingen dat er veel meningen bestaan 
over een onderwerp en dat de mening van henzelf slechts één mogelijke manier van denken 
is.

In 'Hoeken' kondigt u een onderwerp aan en geeft de leerlingen de keus uit vier alternatie-
ven. De mogelijkheden zijn legio, het kan gaan over het leukste seizoen, het mooiste beroep 
of zelfs welk type schoen een leerling zou willen zijn. De leerlingen gaan dan naar de hoek 
van hun keuze. Zo gaan bijvoorbeeld alle liefhebbers van tennisschoenen naar een hoek en 
die van schoenen met hoge hakken naar een andere hoek. Daar aangekomen praten de leerlin-
gen onderling over de gemaakte keuze.

'Hoeken' is speciaal gemaakt om ervoor te zorgen dat de leerlingen zichzelf en anderen beter 
leren kennen en accepteren. De structuur is vooral goed om individuele verschillen te waarderen 
en te stimuleren. De leerlingen realiseren zich dat ze geaccepteerd worden als ze keuzes maken 
die verschillen van die van hun groepsgenoten.

1. U kondigt de hoeken aan
Beschrijf de verschillende alternatieven.
“Denk aan het circus. Als jij een baan zou 
krijgen in het circus, welke baan zou je 
dan kiezen: acrobaat, stalmeester, leeu-
wentemmer of clown?”

2. De leerlingen denken en schrijven
Geef de leerlingen DenkTijd om hun 
keuze te maken. Laat ze hun keuze note-
ren op een stukje papier. “Schrijf de hoek 
van je keuze op, zonder te overleggen 
met andere leerlingen”.

3. De leerlingen gaan naar de hoeken
Zeg dat de leerlingen naar de hoek van 
hun keuze moeten gaan. “Wandel naar de 
hoek en zoek iemand om mee te praten, 
iemand met dezelfde keuze.”

4. Bespreek in tweetallen
Laat de leerlingen in tweetallen praten over hun keuze. “Praat in tweetallen waarom je juist 
die hoek hebt gekozen.”

Hoeken
Bouwen aan Klasklimaat
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Tips
• Nummer de hoeken
 Voor de leerlingen naar de hoeken gaan, moeten ze eerst het nummer van hun keuze opschrij-
 ven. Dit wordt gedaan zonder te overleggen met andere leerlingen. Dit voorkomt dat de leer-
 lingen vriendengroepjes gaan maken, in plaats van eigen-keuze-groepen.
• Gebruik plaatjes
 Zorg dat de hoeken herkenbaar zijn door middel van plaatjes of bordjes, zodat de hoeken, 
 zeker voor jongere leerlingen, herkenbaar zijn.
• Gelijke grootte
 Zorg dat de grootte van de groepen ongeveer gelijk zal zijn.
• Niet alleen
 Wanneer er per ongeluk slechts één leerling een alternatief heeft gekozen, zeg dan dat u zijn 
 of haar keuze waardeert en vraag dan of die leerling ook een tweede keuze heeft, zodat hij of 
 zij toch kan praten in een tweetal.
• Dezelfde tijd
 Geef alle leerlingen dezelfde spreektijd in het tweetal, door iets te zeggen als “De nummers 
 één hebben nu een minuut om hun keuze toe te lichten, daarna hebben de nummers twee één 
 minuut."

Resultaten
• De leerlingen zien en waarderen individuele verschillen.
• De leerlingen gaan verbintenissen aan met groepsgenoten, zodat ze elkaar beter leren kennen.
• Leerlingen in dezelfde hoeken weten zich gesteund door andere leerlingen.
• Ze leggen verband tussen inhoud en persoonlijke voorkeur.
• De leerlingen raken ermee vertrouwd hun mening te uiten en hun persoonlijke keuzes toe te
 lichten.

Hoeken
Bouwen aan Klasklimaat



36

Mijn favoriete...
• Taart: appel, pruim, kers, citroen

• Eten: Mexicaans, Italiaans, Chinees, Hollands

• Sport: voetbal, handbal, badminton, judo

• Snack: patatje, frikandel, kroket, hamburger

• Auto: Porsche, Ferrari, Mercedes, Audi

• Hobby: fietsen, rolschaatsen, skateboarden, zwemmen

• Seizoen: lente, zomer, herfst, winter

• Groente: spinazie, witlof, bloemkool, broccoli

• Fruit: appel, sinaasappel, banaan, perzik

• Tekenen: houtskool, potlood, verf, inkt

• Instrument: trompet, gitaar, drums, piano

• In de pauze: touwtje springen, tikkertje, hinkelen, balspel

Wat wil je graag zijn:
• Beroep: sportman/-vrouw, medewerker bij de televisie, politicus, dokter

• In een band: gitarist, drummer, pianist, zanger

• In het circus: leeuwentemmer, acrobaat, clown, presentator

• Boot: roeiboot, speedboot, zeilboot, cruiseschip

Wat ben je, heb je...
• Volgorde geboorte: de oudste, de middelste, de jongste, alleen

• Broertjes/zusjes: één, twee, drie, meer

In de praktijk!
Hoeken
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Zijden
In plaats van vier alternatieven, kunt u ook kiezen voor twee. Op die manier kiezen de leerlingen 
voor of tegen een bewering en is dat de basis voor een opbouwende discussie. Ook kunt u kiezen 
voor drie of vijf keuzemogelijkheden, afhankelijk van het onderwerp.

HoekTeams
Maak discussiegroepen met een leerling uit elke hoek.
Zo wordt de discussie verrijkt, omdat alle alternatieven deelnemen. 

Antwoordmogelijkheden
TweePraat. De leerlingen in de hoeken maken tweetallen en geven om de beurt een reden voor hun 
keuze. Leerling 1 geeft een reden, dan nummer 2, dan weer nummer 1, enzovoort. U kunt dit ook 
doen in groepjes van drie of vier. Het gaat om het verzamelen van zoveel mogelijk redenen.
 
Tweetal Interview. Zo gauw de leerlingen in de hoek zijn, nemen tweetallen elkaar een interview 
af.

Groepsdiscussie. Laat de leerlingen af en toe een gesprek in groepjes van vier houden, in plaats van 
een discussie in tweetallen.

Actief luisteren. Nadat enkele leerlingen voor de hele groep hun keuzes hebben toegelicht, laat u 
de leerlingen in hun eigen hoeken in tweetallen de ideeën van de andere hoeken herhalen. Op die 
manier leren alle leerlingen actief te luisteren naar de meningen van anderen.

Variaties
Hoeken
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1 U legt foto’s van verschillende hoeken neer (of noemt de verschillende hoeken op): huishoek,
 blokkenhoek, timmertafel, winkel, watertafel.

2 De leerlingen denken na over welke hoek ze het leukst vinden.

3 Op uw teken gaan de leerlingen naar de gekozen hoek. Van tevoren is de afspraak gemaakt
 dat er niet meer dan 5 leerlingen in één hoek mogen. Zijn het er toch meer, dan kiest het
 laatst gekomen kind een andere hoek die hij/zij leuk vindt.

4 In de hoeken mag van ieder groepje één leerling een voorwerp uit die hoek kiezen.
 Dit voorwerp wordt gebruikt om aan te geven wie de spreker is.
 De spreker vertelt waarom hij/zij deze hoek zo leuk vindt. Is de spreker klaar, dan wordt het
 voorwerp aan de volgende leerling doorgegeven. Deze gaat op zijn beurt vertellen.

 Is het hele groepje in de hoek aan de beurt geweest om te vertellen, dan gaan de leerlin-
 gen terug in de kring zitten.

Variatie
Er liggen op verschillende tafels in de klas grote vellen papier met daarbij een foto van een hoek 
(zie boven).
De leerlingen gaan naar de tafel met het vel papier van de hoek die ze het leukst vinden (ook hier 
maximaal 5 leerlingen bij een tafel).

Ervaring in groep 2/3
Hoeken
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 Variatie: niet eerst met z'n tweëen, 
 maar om de beurt vertellen waarom 
 je deze hoek hebt gekozen.

 Variatie: eerst tekenen waarom
 je deze hoek koos, voor je erover 
 praat.

 Elkaar gevonden in een hoek!

Hoeken
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 Dokter Brandweer

 Acteur/actrice Politie agent

Wat ik wil worden
Hoeken
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 Walvis Zeehond

 Haai Dolfijn

Als ik in de oceaan zou leven
Hoeken
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Wat ik zou willen zijn in het circus
Hoeken

 Acrobaat Leeuwentemmer

 Presentator Clown
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Ik hou het meest van
Hoeken

 Winter Lente

 Zomer Herfst
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 Drummer Zanger

 Gitarist Pianist

Wat ik het liefst zou zijn
Hoeken
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 Winkelcentrum Museum

 Park Bioscoop

Ik ga het liefst naar
Hoeken
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2. 4S BreinStorm

Doel
Het team wordt een denktank als iedere leerling, elk in zijn eigen rol, een storm van creatieve ideeën 
aandraagt. Het stimuleert de samenwerking doordat de leerlingen voortbouwen op elkaars ideeën gericht 
op het oplossen van een probleem.

Opzet
In 4S BreinStorm krijgt elke leerling een rol. De leraar maakt het onderwerp bekend waarover de leer-
lingen gaan breinstormen. De leraar kan bijvoorbeeld zeggen: “Je team is gestrand op een onbewoond 
eiland en het enige dat jullie 
hebben is een zakmes. Waar 
willen jullie het mes voor 
gebruiken?”
De teamleden steken de kop-
pen bij elkaar en proberen 
zoveel mogelijk ideeën te 
bedenken. 
4S BreinStorm kan gebruikt 
worden als een apart onder-
deel om creatief denken te 
stimuleren of om ideeën te 
genereren bij het voeren van 
een discussie of het maken 
van een werkstuk.

De leraar verdeelt de rollen
Leg eerst uit welke rollen er zijn en wat er verwacht wordt van een bepaalde rol. 
Deel de rollenkaarten (pag. 33 en 34) uit waarbij elke leerling één van de volgende rollen krijgt:
•	 ‘Snel’	zorgt	ervoor	dat	teamleden	snel	werken	en	zoveel	mogelijk	ideeën	bedenken.	De	leerling

met deze rol zegt dingen als: “We hebben nog maar één minuut” en “Laten we opschieten”. 
•	 ‘Steun’	zorgt	ervoor	dat	alle	ideeën	aangemoedigd	worden	zonder	evaluatie	van	die	ideeën.

‘Steun’ zegt dingen als: “Alle ideeën zijn geweldig” en “Dat is een goed idee”.
	•	 ‘Speels’	moedigt	rare	ideeën	aan	om	de	toon	creatief	te	houden	en	te	zorgen	dat	er	meer	ideeën	

komen. Het is niet de bedoeling dat de gekke ideeën uiteindelijk overblijven, maar ze kunnen 
wel leiden naar ideeën die helpen de oplossing te vinden. ‘Speels’ zegt dingen als: “Laten we iets 
raars verzinnen” en “Weet iemand misschien een grappige oplossing?” Het hoort niet bij zijn 
taak om zelf de gekke ideeën te verzin nen. 

•	 ‘Samen’	moedigt	alle	teamleden	aan	te	bouwen	op	elkaars	ideeën.	Hij	zegt	dingen	als:	“Laten
we daarop verder bouwen” en “Laten we deze ideeën combineren”. De leerling met ‘Samen’ is  
tevens de Secretaris en schrijft elk idee op een ander papier. 

•	 In	een	team	met	vijf	leden	is	de	Secretaris	de	vijfde	rol.	In	een	team	met	drie	leden	zijn	de	rollen
‘Steun’, ‘Samen’ en ‘Secretaris’ gecombineerd. 

Terwijl de rollen worden verdeeld, denken de leerlingen na over de dingen die de persoon kan zeg-
gen en schrijven deze op de achterkant van hun rollenkaart. Bijvoorbeeld op de kaart van Supporter 
Steun, zou kunnen staan: “Goed idee” en “Ja!”.
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De leraar kondigt het onderwerp aan
Noem een onderwerp, in de vorm van een open vraag, dat de 
leerlingen aanzet tot creatieve ideeën. Leg uit dat de ideeën 
over dat onderwerp niet goed of fout kunnen zijn. 

Leerlingen komen met ideeën
In hun team komen de leerlingen met ideeën. Herinner de 
leerlingen eraan dat ze in hun rol moeten blijven en dat ze 
de rollenkaarten kunnen gebruiken voor de eigenschappen 
van die persoon. De Secretaris legt de papiertjes met ideeën 
niet op een stapel, maar legt ze naast elkaar, zodat de tafel 
bedekt is met ideeën.
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Wisselende secretaris
U kunt naast het hebben van een vaste secretaris ervoor kiezen om een wisselende secretaris aan te stellen. 
Laat de teamleden om de beurt een nieuw idee opschrijven.

Gedachten 4S BreinStorm
Om de individuele activiteit en het aantal oplossingen te bevorderen kunt u elke leerling minstens acht 
stukjes papier geven, waarop ieder idee op een nieuw stukje papier wordt geschreven. Vervolgens vertel-
len ze het idee aan de groep en leggen het papiertje midden op tafel.

Hele groep 4S BreinStorm
Bij hele groep 4S BreinStorm is de hele groep betrokken bij het proces. De leraar of een leerling schrijft 
de ideeën op. Als een leerling een idee heeft mag hij deze voorleggen. Om meer structuur te krijgen 
kunnen leerlingen die een idee hebben opstaan. Nadat ze hun idee hebben verteld gaan ze weer zitten. 
Leerlingen die hetzelfde idee hadden kunnen ook weer gaan zitten.

Resultaten

•		Gelijke	Deelname:	leerlingen	leren	deel	te		
    nemen aan het gesprek doordat ze een 
    bepaalde rol moeten vervullen.

•		Individuele	Aanspreekbaarheid:	leerlingen	
    leren verantwoordelijk te zijn voor elkaar wat 
    betreft het genereren en vasthouden van 
    ideeën.

•		Positieve	Wederzijdse	Afhankelijkheid:	
    leerlingen bouwen voort op elkaars ideeën,  
    waarbij het ene idee het andere uitlokt.

•		Simultane	Actie:	doordat	elk	team	gelijktijdig 
    ideeën ontwikkelt ontstaat er een 
    synergetisch proces waarbij elke leerling 
    tegelijkertijd actief is.
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Ideeën voor in de groep
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Organisatie

•	 Bouw	het	aantal	rollen	op,	start	met	2	rollen.

•	 Laat	één	team	de	vier	rollen	in	een	rollenspel
 eerst voordoen.

•	 Gebruik	de	4S	BreinStorm	rollenkaarten	van
pagina 33 en 34 of maak zelf met de leerlingen de  
zinnen die helpen om de rol goed te kunnen 

 spelen.

•	 Bewaar	de	rollenkaarten	in	de	Teambak	zodat	ze	
altijd beschikbaar zijn voor elke 4S BreinStorm.

•	 Zorg	ervoor	dat	de	aanmoedigingen	bij	elke	rol	de	leerlingen
in staat stellen om met veel ideeën te komen.

In de praktijk!

•	 Je	moet	oppassen	op	een	kind	van	2	jaar.
 Wat ga je met het kind doen?

•	 Wat	kunnen	wij	als	team	goed?

•	 Welke	sporten	doe	je	met	de	bal?

•	 Er	miauwt	een	kat	aandoenlijk.	Wat	kan	dat	zijn?

•	 Ideeën	voor	het	vieren	van	de	verjaardag	van	de	juf.

•	 Bedenk	voor	elk	kind	in	de	groep	een	zin,	die	een	leuke	eigenschap	of	
 bijzonder aspect van het kind beschrijft, zonder de naam van het kind te 
 noemen. Daarna raden wie het is.

•	 Een	foto	van	een	gebeurtenis,	een	kind,	een	situatie.	Bedenk	wat	er	is	gebeurd,	waar	het	is.
 Kies de mooiste oplossing en bedenk er een verhaal omheen.

•	 Peter	moet	naar	het	ziekenhuis.	Hoe	kunnen	we	hem	toch	bij	de	groep	betrekken?

•	 Hoe	zou	de	wereld	eruit	zien	als	alle	mensen	geduldig/behulpzaam/rijk/snel/geïrriteerd/lelijk/
 enzovoort waren?

•	 Je	komt	uit	school.	De	deur	staat	open,	de	radio	is	aan,	er	ligt	een	half	opgegeten	broodje	op	het	
 aanrecht... Wat is er gebeurd?
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4S BreinStorm

BreinStorm in het team met ieder een eigen rol.

Rollenkaartjes geven aan welke rol je hebt.

De tafel raakt al aardig vol.
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Snel
Rol Snel: zorg ervoor dat het team snel met ideeën komt.

Zeg dingen als:
•  “We hebben nog maar één minuut.”
•  “Laten we opschieten.”
•  ”Laten we sneller met onze reacties komen.”

 Snel

vouw

Steun

Steun
Rol Steun: zorg ervoor dat alle ideeën worden aangemoedigd zonder dat er een reactie 
op wordt gegeven.

Zeg dingen als:
•  “Alle ideeën zijn geweldig.” 
•  “Dat is een geweldig idee.”
•  “Dat vind ik goed bedacht.”

vouw

4S BreinStorm rollenkaarten
Knip de kaarten uit en vouw ze dubbel. Gebruik de rollenkaarten voor de 4S BreinStorm.
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Speels
Rol Speels: moedig teamleden aan om gekke ideeën te verzinnen.

Zeg dingen als:
•  “Laten we iets raars bedenken.”
•  “Weet iemand misschien iets grappigs.”
•  “We hebben een gek idee nodig.”
 

Speels

vouw

Samen

Samen
Rol Samen : moedig de teamleden aan om verder te bouwen op elkaars ideeën. Schrijf de 
ideeën van het team op.

Zeg dingen als:
•  “Laten we daarop verder bouwen.” 
•  “Laten we deze ideeën combineren.” 
•  “Kunnen we hiermee verder?”

vouw

4S BreinStorm rollenkaarten
Knip de kaarten uit en vouw ze dubbel. Gebruik de rollenkaarten voor de 4S BreinStorm.
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2.  Waarvoor gaan jullie de mascotte   
 gebruiken?

3.  Wat eet jullie mascotte?

4.  Wat voor bizarre dingen doet jullie  
 mascotte?

1.  Wat is de naam van jullie mascotte?

39

4S BreinStorm rollenkaarten Team Mascotte
Knip alle onderdelen van de mascotte op de 
volgende pagina uit. 
Met je team gaan jullie je eigen mascotte ont-
werpen. Ga daarna met je team breinstormen 
over de volgende vragen en schrijf de ant-
woorden bij de mascotte.
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Stukjes van de Team Mascotte
Knip de stukjes uit en maak een Team Mascotte.



Op een onbewoond eiland met alleen 
maar een riem

Je team heeft schipbreuk geleden en is aan-
gespoeld op een onbewoond eiland. Het 
enige gereedschap dat jullie hebben 
is een riem. Breinstorm met je team 
hoe jullie de riem gaan gebruiken om 
te overleven.

41

4S BreinStorm



4S BreinStorm

42

Eén miljoen euro
Je team heeft één miljoen euro in 
de loterij gewonnen. 
Breinstorm met je team over wat 
jullie gaan doen met al dat geld.
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Het weekend komt eraan! Breinstorm  
over ideeën om samen met je team een 
geweldig weekend te maken.

43

Het fijnste weekend!
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De leraar bedenkt een Formatie
De leraar kondigt aan welke Formatie er gemaakt moet wor-
den en wat de regels van het spel zijn.

5. Formaties

Doel
Leerlingen moeten met hun team een uitdagende Formatie vormen. Aan een Formatie werken zorgt 
ervoor dat de teamleden bij elkaar betrokken zijn en elkaar moeten aanmoedigen om hun doel te berei-
ken: het tot leven brengen van de Formatie.

Opzet
De leraar geeft de opdracht voor een uitdagende Formatie aan de teams. Bijvoorbeeld: “gebruik alleen 
jullie lichamen en vorm daarmee de letter A”. Nu moeten de teamleden met elkaar bespreken hoe ze dit 
gaan aanpakken. Er wordt besproken wie welke houding en taak heeft. Met dit plan gaan ze met hun 
team de Formatie maken.
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Teamdiscussie
De teams krijgen de tijd om een plan van aanpak te beden-
ken. Er wordt in het team beslist wie wat doet en hoe ze 
ervoor kunnen zorgen dat elk teamlid betrokken is bij de 
Formatie.

Teams maken de Formatie
Door middel van samenwerking in het team probeert het 
team de gevraagde Formatie te vormen.



Formaties

Klas Formatie 
In plaats van Formaties door teams te laten uitvoeren kunt u ook de hele groep een Formatie laten vor-
men met elkaar.

Stille Formatie 
Laat de groep niet met elkaar praten tijdens het vormen van de Formatie. 

Bewegende en geluidmakende Formatie 
De teamleden mogen geluid maken en bewegen om hun Formatie duidelijk te maken.

Raad de Formatie 
Geef elk team een andere Formatie. Elk team voert zijn Formatie uit. Het is de bedoeling dat alle teams 
van elkaar moeten raden welke Formatie er gevormd is.

Resultaten

•			 Gelijke	Deelname:	de	teamleden	zijn	gelijk		
 aan elkaar tijdens het vormen van de Formatie.

•			 Individuele	Aanspreekbaarheid:	iedereen	leert		
 zich in te zetten voor de Formatie die het team 
 moet vormen. 

•			 Positieve	Wederzijdse	Afhankelijkheid:	
 teamleden hebben elkaar nodig, want geen  
 enkel teamlid kan de Formatie alleen vormen.

•			 Simultane	Actie:	elk	team	is	gelijktijdig	bezig		
 met het gezamenlijk bedenken van een plan  
 van aanpak voor het vormen van de Formatie.

Variaties
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Ideeën voor in de groep
Organisatie

•	 Laat	de	teams	eerst	gemakkelijke	Formaties	vor-	 	
 men, voordat er moeilijkere Formaties gemaakt   
 moeten worden.

•	 Laat	de	teams	plaatjes	zien	van	de	Formatie	die	ze	
 moeten vormen.

•	 Stel	voor	om	materialen	te	gebruiken	uit	de	groep	
om voor het maken van hun Formatie.

•	 Iedereen	uit	het	team	moet	meedoen	met	het
vormen van de Formatie.

•	 Als	de	teams	materialen	gaan	gebruiken	zorg	er	dan	voor	dat	dit	veilige	spullen	zijn	en	maak	dui-	
 delijke regels over wat wel en niet kan.

•	 Sommige	Formaties	kunnen	beter	gevormd	worden	in	grote	ruimtes	zoals	de	gymzaal	of	het	school-
 plein.

In de praktijk!

•	 Sporten:	teannisracket	en	bal.

•	 Vorm	van	provincie,	land,	werelddeel.

•	 Natuur:	wolk,	zon,	maan,	boom,	bloem,	kerstboom.

•	 Namen	van	leerlingen,	de	leraar,	de	school.

•	 Vormen:	hart,	ster.

•	 Cijfers	en	getallen,	sommen,	grafieken,	breuken.

•	 Letters	en	woorden.

•	 Afkortingen.

•	 Leestekens.

•	 Dieren.

•	 Gevoelens:	verdriet,	blijheid,	opgewonden.
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Formaties

Als team de vorm van iets aannemen.

De hoofdletter K.Het cijfer 8.
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Een cirkel.

De hoofdletter M.
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Vorm Formatie
Laat de teams verschillende vormen aannemen.

Vorm een vierkant.

Vorm een cirkel.

Vorm een rechthoekige driehoek.
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Woord Formatie
Laat de teams woorden van vier letters vormen.
Boot, loop, paar, enzovoort.

(Boot)

Nummer Formatie
Laat de teams getallen van vier cijfers vormen.
1972, of hun geboortejaar.

(1972)
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Letter Formatie
Laat elk team één letter vormen.

(A)

Voorwerp Formatie
Laat elk team één voorwerp vor-
men. 

(ijsje)



Denk-Twee-Doe Mee

Denk-Twee-Doe Mee is een eenvoudige, krachtige didactische structuur om het denken van leerlingen te stimuleren. 
Het is een veelgebruikt hulpmiddel op elke leeftijd en binnen elk vakgebied. Deze InfoKaart beschrijft de basisstappen
voor de structuur, het belang van DenkTijd en een rijk aanbod van activiteiten om leerlingen na te laten denken over 
het onderwerp, te werken als tweetal en hun gedachten te delen met anderen.

Info
KaartDenk-Twee-Doe Mee

De vele manieren om Denk-Twee-
Doe Mee in te zetten
“De hersenen zijn een sociaal orgaan” wordt wel 
eens gezegd.

Bij een leerling die ...
• iets uitlegt aan een andere leerling
• zijn gedachten onder woorden brengt
• hardop voor zichzelf en anderen samenvat 

zijn veel meer delen van de hersenen actief dan bij
het lezen of aanhoren van informatie het geval is, 
of  bij individueel schriftelijk opdrachten maken. 
Door interactie een hoger leerrendement! Hard 
nodig dus om in een leerproces leerlingen goed in 
interactie met elkaar te brengen. Een TweeGesprek, 
even met z’n tweeën het erover hebben, heeft ech-
ter alleen een hoog eff ect als het spannend en af-
wisselend blijft, en tevens als het goed gestructu-
reerd wordt* 
Denk-Twee-Doe Mee is een werkvorm waarmee u 
volop kunt structureren én variëren.

Manieren om leerlingen te laten nadenken over 
het onderwerp:
• In tweetallen praten en vertellen over wat zij 

weten of geleerd hebben.   
• Tijdens het nadenken het onderwerp visualise-

ren. 
• Een lijst van verschillende ideeën maken.  
• Feiten uit de les halen en daarop doordenken.

Manieren om leerlingen te laten samenwerken 
in tweetallen: 
• Elkaar interviewen.
• Om de beurt ideeën noteren of een onderwerp 

bespreken.
• Ieder een (deel van de) tekst lezen en om de 

beurt samenvatten.
• Elkaar een oplossingsidee uitleggen of elkaar 

coachen.
• Elkaar iets vertellen in vele verschillende vor-

men. 

Het essentiële ingrediënt blijft DenkTijd, zonder 
verder iets te doen, aangegeven door de leraar. 
DenkTijd met opschrijven is bijzonder eff ectief.

Het belang van DenkTijd
DenkTijd is van enorm belang bij lesgeven, leren en klassenmanage-
ment. Er zijn twee soorten DenkTijd:

• DenkTijd 1: De tijd tussen de vraag van de leraar en het antwoord 
van een leerling.

• DenkTijd 2: De tijd tussen het antwoord van de leerling en de reactie 
daarop van de leraar of de volgende leerling.

Onderzoek wijst uit dat leraren gemiddeld slechts een seconde 
DenkTijd geven - niet genoeg tijd om het denken in gang te zetten! 
Als de DenkTijd wordt uitgebreid tot 3-5 seconden (zonder verder 
iets te doen), zullen leerlingen vaker een antwoord geven, beter naar 
elkaar luisteren, nauwkeuriger zijn, blijk geven van meer zelfvertrou-
wen, meer gevarieerde antwoorden geven, beter in staat zijn te gis-
sen, meer vragen stellen en zich meer op het onderwerp richten.

In Denk-Twee-Doe Mee zit DenkTijd ingebouwd met als doel de tijd om na te 
denken uit te breiden en het denken en leren op een hoger niveau te krijgen.

Denk-Twee-Doe Mee Stappen
1. De leraar introduceert een vraag of probleem.
2. DENK: De leerlingen krijgen DenkTijd om na te denken over hun

antwoorden.
3. TWEE: De leerlingen bespreken, in tweetallen, hun antwoorden.
4. DOE MEE: De leerlingen presenteren hun antwoorden aan een

grotere groep.

DOE MEE op veel manieren!
Leerlingen kunnen individueel, in tweetallen of met een groepje iets doen. Ze kunnen uitwisselen 
met een andere leerling, een tweetal, een groepje of aan de hele groep. Ze kunnen het na elkaar 
doen, of ze geven tegelijkertijd hun antwoorden door. Presenteren volgt altijd op denken en vaak op 
werken in tweetallen. Een aantal manieren om structuur aan te brengen in het uitwisselen:

Spreek
De leerling, het tweetal of 
het groepje geeft mondeling 
antwoord als ze aangewezen wor-
den. “Onze kijk op het verhaal is...”

Lees
Eén leerling van het tweetal of 
het groepje wordt aangewezen 
om het antwoord voor te lezen 
of leerlingen lezen om de beurt 
een stukje van het antwoord voor. 
“Wij tweeën schreven...”

Laat zien
Elke leerling, elk tweetal of 
groepje presenteert een opdracht 
die klaar is of antwoord zodanig 
dat de hele groep het goed kan 
zien. “Dit is onze tekening.”

Laat zien/Geheim
Elke leerling, elk tweetal of 
groepje laat de leraar het ant-
woord  zien en doet dat zodanig 
dat de rest van de groep het niet 
kan bekijken. “Laat zien of jullie  
het begrijpen.”

Doe voor
Elke leerling, elk tweetal of groep-
je laat de groep een strategie of 
werkwijze zien. “Om dit rekenpro-
bleem op te lossen, hebben we een 
verhaal bedacht.”

Acteer
Elke leerling, elk tweetal of groep-
je speelt een gegeven situatie.
Ze mogen daarbij praten. “Asse-
poes ter, jij mag niet naar het bal!”

Mime
Elke leerling, elk tweetal of 
groepje beeldt een gegeven situ-
atie uit zonder te praten. “Je bent 
een boom die groeit.”

Vingermime
Elke leerling, elk tweetal of 
groepje verzint handgebaren om 
zo een antwoord, een strategie of 
een gebeurtenis te laten zien.
“De vingers kunnen poppetjes zijn.”

Kinesthetische symbolen
Elke leerling, elk tweetal of 
groepje bedenkt en/of gebruikt 
representatieve gebaren.
“Dit staat voor ‘Wij gaan akkoord’.”

Beweeg
Elke leerling, elk tweetal of 
groepje geeft iets weer via dans 
of andere bewegingen. “Dans je 
antwoord.”

Verslaggeving
Elke leerling, elk tweetal of 
groepje presenteert gegevens 
en conclusies over een bepaald 
onderwerp. “In deze grafi ek kun je 
aan de gegevens zien...”

Antwoord in koor
De hele groep geeft de gewenste 
informatie in koor. “En nu allemaal 
tegelijk...”

Duim kiezen
De hele groep maakt een keuze 
tussen twee of meer alternatie-
ven, door de duim naar beneden, 
naar boven te laten wijzen of 
horizontaal te houden.

Nummeren
De klas of een groepje zet een 
gegeven lijst van alternatieven 
in volgorde van het belang dat 
men eraan hecht. Dit gebeurt met 
argumenten.

Denk-Twee-Doe Mee is gebaseerd op het werk van Dr. Frank Lyman. Bazalt heeft door de nauwe samen-
werking met Kagan het alleenrecht voor het gebruik van de Kagan structuren en programma’s in het
Nederlandse taalgebied. Bazalt werkt samen met tal van partnerorganisaties in heel
Nederland en Vlaanderen. Info? Bel 0118-480880 of mail info@bazalt.nl
Voor boeken, materiaal, trainingen, partners: www.bazalt.nl

of
DenkTijd Reactie

leraar
Vraag
leraar

DenkTijd Reactie
leerling

Antwoord
leerling

* Marzano,
 Wat werkt in de klas,
 Bazalt 2010)

Formatie
Elke leerling, elk tweetal of 
groepje geeft een bepaald on-
derwerp vorm door het lichaam 
te gebruiken of een formatie te 
maken van menselijke lichamen, 
eventueel aangevuld met een 
toepasselijke muziekkeuze. “Zo 
ziet vriendschap eruit.”

Brug
Elke leerling, elk tweetal of groep-
je demonstreert een verband met 
een ander vak, dat ook met het 
onderwerp te maken heeft.
“Wetenschappers gebruiken centi-
meters om...”

Vraag
Elke leerling, elk tweetal of groep-
je stelt een vraag, gebaseerd op 
gegeven informatie. “Wat zou er 
gebeuren als het meer regende in 
de Sahara?”

Suggestie
Elke leerling, elk tweetal of 
groepje laat alternatieve metho-
den of strategieën zien voor de 
taak waar ze mee bezig zijn. “Wij 
hebben deze aanpak gebruikt.”

Op Tournee
Leerlingen lopen in tweetallen 
langs de visuele presentaties.
Ze wisselen erover uit, voegen 
positief commentaar of een vraag 
toe, bijvoorbeeld op een plak-
briefj e dat erbij geplakt wordt.

Vieren
Elke leerling, elk tweetal of 
groepje zoekt iets positiefs om te 
zeggen over elkaars werk.
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op veel manierenDenk-Twee-Doe Mee

DENK op veel manieren!
Om het denken te stimuleren is er heel wat meer nodig dan alleen maar de aansporing: “Denk er 
eens over na.” Laat leerlingen schema’s en overzichten maken om aldus hun gedachten vorm te ge-
ven. Laat hen zich voorstellen dat ze in een andere tijd of op een andere plek leven. Laat hen ideeën 
evalueren, laat hen komen met vraagstellingen of vraag hen voorbeelden van een idee uit te leggen. 
Hieronder vindt u een groot aantal manieren om het denken te stimuleren.

Herinnering
Leerlingen herinneren zich 
bekende personen of ideeën uit 
de vorige lessen of uit bestaande 
kennis. “Herinner je alles wat je 
weet over... Beschrijf het zo dat een 
ander zich er iets bij kan voorstel-
len.”

Overeenkomsten
Leerlingen zoeken overeen-
komsten tussen voorwerpen, 
gebeurtenissen of ideeën. “Welke 
overeenkomst hebben aders en 
nerven?”

Verschillen
Leerlingen zoeken verschillen tus-
sen voorwerpen, gebeurtenissen 
of ideeën. “Wat zijn de verschillen 
tussen 11 september 2001 (World 
Trade Center Towers, New York) en 
14 mei 1940 (Bombardement op 
Rotterdam)?”

Oorzaak/Gevolg
Leerlingen onderzoeken het cau-
saal verband tussen gebeurtenis-
sen of verschijnselen. “Wat waren 
enkele verschillende oorzaken van 
de Tweede Wereldoorlog? Wat 
waren de eff ecten?’ ”Hoe ontstaat 
regen?” ”Waardoor ontstaan voor-
oordelen?”

Van voorbeeld naar idee
Leerlingen leiden ideeën af uit 
voorbeelden (conceptvorming), 
groeperen voorbeelden, plaatsen 
een voorbeeld in de juiste  con-
text of kunnen de essentie van 
een gegeven voorbeeld aandui-
den. Brood, granen > koolhydraten. 
De schildpad en de haas > Haastige 
spoed is zelden goed. 1 + 3 = 3 +  1 
> onveranderlijke eigenschap.

Van idee naar voorbeeld
Leerlingen zoeken voorbeelden 
bij een gegeven onderwerp of 
een algemeen principe.
Dinosauriërs > Brontosaurus.
Vrienden > Bert en Ernie.

Evalueer
Leerlingen maken afwegingen 
en keuzes uit alternatieven. Ze 
verdedigen hun conclusies.
“Was het goed dat Nederland en 
België in 1830  werden opgesplitst? 
Waarom wel of waarom niet?”

Vrij denken
Leerlingen worden uitgenodigd 
om op hun eigen manier na te 
denken. “Denk na over...”

Binnen/Buiten
Deze ‘ruimtelijke’ vraagstelling 
laat leerlingen zich voorstel-
len dat zij observator zijn van 
binnenuit, of één die buiten de 
situatie staat. “Je bent erbij... laat 
de gebeurtenis tot leven komen.”

Omzetten
Leerlingen herformuleren of 
analyseren een vraag of stelling. 
“Hoe zou jij  deze vraag of bewering 
anders kunnen formuleren?”

Perspectief
Leerlingen verplaatsen zich in een 
bepaalde persoon of voorwerp 
binnen een gegeven situatie.
“Stel je voor dat je een indiaan bent 
in het Amazonegebied. Hoe voel 
je je?”

Vrij zien
Leerlingen visualiseren een 
situatie of oplossing zoals zij zelf 
willen. “Zie het voor je.”

Gedachtensprong/Tijd
Leerlingen maken in gedachten 
‘sprongen in de tijd’, op zoek naar 
specifi eke gebeurtenissen.
“Wat gebeurde er op het gebied 
van kunst in de 16e eeuw?”

Gedachtensprong/Plaats
Leerlingen springen in gedachten 
van plaats naar plaats. “Denk aan 
de afgelopen zomer. Ga in gedach-
ten van plaats naar plaats.”

Superschema
Leerlingen gebruiken grafi eken 
of schema’s om hun gedachten 
te ordenen. “Maak een BreinKaart, 
WoordWeb, Cirkelschema, Boom, 
Matrix, enzovoort (zie Infokaart 
Superschema’s in de groep).”

Denk & Schrijf
Leerlingen schrijven over een 
bepaald onderwerp. “Schrijf een 
aantal gevolgen van pesten op.”

Schatten & Voorspellen
Leerlingen maken een bere-
deneerde schatting, soms met 
gebruik van exacte gegevens.
“Rond 218 af tot aan het tiental.” 
“Als de aarde eenmaal per jaar 
roteert, wat zal dan...”

Advocaat van de duivel
Ieder van de twee verdedigt een 
standpunt dat in tegenspraak is 
met zijn of haar werkelijke visie, of 
in tegenspraak met de visie van de 
partner. “Laten we het eens van een 
andere kant bekijken...”

Verdedigen
Ieder van de twee ondersteunt een 
standpunt door voorbeelden aan 
te halen en te beoordelen. “De ef-
fecten waren negatief, omdat...”

Tweetal Presentatie
Tweetallen bereiden zich erop voor 
om elkaars ideeën of voorbeelden 
te presenteren aan een grotere 
groep. “Vertel me nog eens wat je 
daarnet zei, zodat ik het kan uitleg-
gen.”

TweePraat
De partners noemen steeds om 
de beurt één kenmerk, idee of 
argument. “Het is jouw beurt om te 
praten.”

TafelRondje Per Tweetal
De partners schrijven om de beurt 
of voeren om de beurt een deel 
van een taak uit. “De volgende stap 
is voor jou.”

Interview
Elke partner stelt de ander per-
soonlijke vragen, vragen in de huid 
van een ander of vragen die met de 
leerstof te maken hebben. “Hoe zou 
jij - als dokter - denken over roken?”

Uitleggen
Leerlingen zitten in tweetallen 
zodat elk van hen zijn of haar 
opgedane kennis kan delen met 
de ander. “Je zal het niet geloven, 
maar...”

Consensus
Partners werken samen om tot 
consensus te komen, voordat ze 
hun informatie doorspelen naar 
de groep. “Zijn we het erover eens 
dat we het in het Engels op deze 
manier moeten zeggen?”

Taakverdeling
Partners verdelen het werk dat 
nodig is om de taak uit te voeren. 
De een kan schrijven, terwijl de 
ander leest. “Volgende keer zal ik 
schrijven.”

Lees/Herlees
Partners lezen om de beurt de-
zelfde passage aan elkaar voor. 
“Lang geleden in een land hier ver 
vandaan....”

Lees/Verbeter
Partners lezen om de beurt, 
verbeteren elkaar en lezen elkaar 
dezelfde passage nogmaals voor. 
“Je leest nu vier woorden meer op 
de juiste manier.”

Leesestafette
De ene partner leest een pas-
sage, de ander gaat verder waar 
de eerste stopt. “Waar ben je 
gestopt?”

Lees/Snap
Partners geven om de beurt de 
betekenis weer van hetzelfde 
deel van de tekst “Wat wordt er 
bedoeld?”

Acteer
Partners spelen hun antwoord 
uit. “Ik speel Ernie; jij bent Bert.”

Breid Denk-Twee-Doe Mee uit met tekens
Bedenk tekens om leerlingen te laten weten hoe ze in tweetallen moeten 
denken, werken of vertellen. Deze tekens kunnen pictogrammen zijn op 
het digitale bord of op kaartjes, die u aan de groep laat zien.

Op veel manieren met TWEE!
Wanneer leerlingen in groepjes van vier zitten, kunnen zij werken met hun ‘oogpartner’ of met hun 
‘schouderpartner’. Of leerlingen kunnen tevoren aangewezen partners hebben die ze telkens weer 
opzoeken (hun ‘natuurkennismakker’ of hun ‘rekenmakker’). Eenmaal in tweetallen kunnen leerlin-
gen op eindeloos veel manieren met elkaar communiceren.

Metacognitie
Tweetallen leggen hun manier 
van denken over een bepaald 
onderwerp uit of vertellen hoe ze 
tot hun antwoord zijn gekomen.
“Ik gebruikte het denken over oor-
zaak en gevolg.”

Vrij Tweetal
Leerlingen bepalen zelf hoe en 
wat ze samen gaan doen. “Laten 
we een BreinKaart maken.”

Vertel/Herhaal
De een geeft de ander informatie. 
Daarna herhaalt de ander deze 
informatie. “De opdracht was...” 
“Fotosynthese is....”

Parafraseren
De een geeft de ander de nood-
zakelijke informatie, de ander 
herformuleert de informatie met 
andere woorden. “Bedoel jij dat..?”

Vertel/Breid uit
De een begint een verhaal of een 
gesprek, de ander voegt informa-
tie toe. “Een andere oorzaak van 
een chemische reactie is...”

Vertel/Associeer
De een zet een idee uiteen. De 
ander legt een link tussen dit idee 
en een ander. Samen bespreken 
ze de samenhang. “Dat doet me 
denken aan symbiose.”

Vat Samen
Partners beschrijven om de 
beurt de kernbegrippen van de 
instructie, het verhaal of de tekst 
aan elkaar.
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DENK op veel manieren!
Om het denken te stimuleren is er heel wat meer nodig dan alleen maar de aansporing: “Denk er 
eens over na.” Laat leerlingen schema’s en overzichten maken om aldus hun gedachten vorm te ge-
ven. Laat hen zich voorstellen dat ze in een andere tijd of op een andere plek leven. Laat hen ideeën 
evalueren, laat hen komen met vraagstellingen of vraag hen voorbeelden van een idee uit te leggen. 
Hieronder vindt u een groot aantal manieren om het denken te stimuleren.

Herinnering
Leerlingen herinneren zich 
bekende personen of ideeën uit 
de vorige lessen of uit bestaande 
kennis. “Herinner je alles wat je 
weet over... Beschrijf het zo dat een 
ander zich er iets bij kan voorstel-
len.”

Overeenkomsten
Leerlingen zoeken overeen-
komsten tussen voorwerpen, 
gebeurtenissen of ideeën. “Welke 
overeenkomst hebben aders en 
nerven?”

Verschillen
Leerlingen zoeken verschillen tus-
sen voorwerpen, gebeurtenissen 
of ideeën. “Wat zijn de verschillen 
tussen 11 september 2001 (World 
Trade Center Towers, New York) en 
14 mei 1940 (Bombardement op 
Rotterdam)?”

Oorzaak/Gevolg
Leerlingen onderzoeken het cau-
saal verband tussen gebeurtenis-
sen of verschijnselen. “Wat waren 
enkele verschillende oorzaken van 
de Tweede Wereldoorlog? Wat 
waren de eff ecten?’ ”Hoe ontstaat 
regen?” ”Waardoor ontstaan voor-
oordelen?”

Van voorbeeld naar idee
Leerlingen leiden ideeën af uit 
voorbeelden (conceptvorming), 
groeperen voorbeelden, plaatsen 
een voorbeeld in de juiste  con-
text of kunnen de essentie van 
een gegeven voorbeeld aandui-
den. Brood, granen > koolhydraten. 
De schildpad en de haas > Haastige 
spoed is zelden goed. 1 + 3 = 3 +  1 
> onveranderlijke eigenschap.

Van idee naar voorbeeld
Leerlingen zoeken voorbeelden 
bij een gegeven onderwerp of 
een algemeen principe.
Dinosauriërs > Brontosaurus.
Vrienden > Bert en Ernie.

Evalueer
Leerlingen maken afwegingen 
en keuzes uit alternatieven. Ze 
verdedigen hun conclusies.
“Was het goed dat Nederland en 
België in 1830  werden opgesplitst? 
Waarom wel of waarom niet?”

Vrij denken
Leerlingen worden uitgenodigd 
om op hun eigen manier na te 
denken. “Denk na over...”

Binnen/Buiten
Deze ‘ruimtelijke’ vraagstelling 
laat leerlingen zich voorstel-
len dat zij observator zijn van 
binnenuit, of één die buiten de 
situatie staat. “Je bent erbij... laat 
de gebeurtenis tot leven komen.”

Omzetten
Leerlingen herformuleren of 
analyseren een vraag of stelling. 
“Hoe zou jij  deze vraag of bewering 
anders kunnen formuleren?”

Perspectief
Leerlingen verplaatsen zich in een 
bepaalde persoon of voorwerp 
binnen een gegeven situatie.
“Stel je voor dat je een indiaan bent 
in het Amazonegebied. Hoe voel 
je je?”

Vrij zien
Leerlingen visualiseren een 
situatie of oplossing zoals zij zelf 
willen. “Zie het voor je.”

Gedachtensprong/Tijd
Leerlingen maken in gedachten 
‘sprongen in de tijd’, op zoek naar 
specifi eke gebeurtenissen.
“Wat gebeurde er op het gebied 
van kunst in de 16e eeuw?”

Gedachtensprong/Plaats
Leerlingen springen in gedachten 
van plaats naar plaats. “Denk aan 
de afgelopen zomer. Ga in gedach-
ten van plaats naar plaats.”

Superschema
Leerlingen gebruiken grafi eken 
of schema’s om hun gedachten 
te ordenen. “Maak een BreinKaart, 
WoordWeb, Cirkelschema, Boom, 
Matrix, enzovoort (zie Infokaart 
Superschema’s in de groep).”

Denk & Schrijf
Leerlingen schrijven over een 
bepaald onderwerp. “Schrijf een 
aantal gevolgen van pesten op.”

Schatten & Voorspellen
Leerlingen maken een bere-
deneerde schatting, soms met 
gebruik van exacte gegevens.
“Rond 218 af tot aan het tiental.” 
“Als de aarde eenmaal per jaar 
roteert, wat zal dan...”

Advocaat van de duivel
Ieder van de twee verdedigt een 
standpunt dat in tegenspraak is 
met zijn of haar werkelijke visie, of 
in tegenspraak met de visie van de 
partner. “Laten we het eens van een 
andere kant bekijken...”

Verdedigen
Ieder van de twee ondersteunt een 
standpunt door voorbeelden aan 
te halen en te beoordelen. “De ef-
fecten waren negatief, omdat...”

Tweetal Presentatie
Tweetallen bereiden zich erop voor 
om elkaars ideeën of voorbeelden 
te presenteren aan een grotere 
groep. “Vertel me nog eens wat je 
daarnet zei, zodat ik het kan uitleg-
gen.”

TweePraat
De partners noemen steeds om 
de beurt één kenmerk, idee of 
argument. “Het is jouw beurt om te 
praten.”

TafelRondje Per Tweetal
De partners schrijven om de beurt 
of voeren om de beurt een deel 
van een taak uit. “De volgende stap 
is voor jou.”

Interview
Elke partner stelt de ander per-
soonlijke vragen, vragen in de huid 
van een ander of vragen die met de 
leerstof te maken hebben. “Hoe zou 
jij - als dokter - denken over roken?”

Uitleggen
Leerlingen zitten in tweetallen 
zodat elk van hen zijn of haar 
opgedane kennis kan delen met 
de ander. “Je zal het niet geloven, 
maar...”

Consensus
Partners werken samen om tot 
consensus te komen, voordat ze 
hun informatie doorspelen naar 
de groep. “Zijn we het erover eens 
dat we het in het Engels op deze 
manier moeten zeggen?”

Taakverdeling
Partners verdelen het werk dat 
nodig is om de taak uit te voeren. 
De een kan schrijven, terwijl de 
ander leest. “Volgende keer zal ik 
schrijven.”

Lees/Herlees
Partners lezen om de beurt de-
zelfde passage aan elkaar voor. 
“Lang geleden in een land hier ver 
vandaan....”

Lees/Verbeter
Partners lezen om de beurt, 
verbeteren elkaar en lezen elkaar 
dezelfde passage nogmaals voor. 
“Je leest nu vier woorden meer op 
de juiste manier.”

Leesestafette
De ene partner leest een pas-
sage, de ander gaat verder waar 
de eerste stopt. “Waar ben je 
gestopt?”

Lees/Snap
Partners geven om de beurt de 
betekenis weer van hetzelfde 
deel van de tekst “Wat wordt er 
bedoeld?”

Acteer
Partners spelen hun antwoord 
uit. “Ik speel Ernie; jij bent Bert.”

Breid Denk-Twee-Doe Mee uit met tekens
Bedenk tekens om leerlingen te laten weten hoe ze in tweetallen moeten 
denken, werken of vertellen. Deze tekens kunnen pictogrammen zijn op 
het digitale bord of op kaartjes, die u aan de groep laat zien.

Op veel manieren met TWEE!
Wanneer leerlingen in groepjes van vier zitten, kunnen zij werken met hun ‘oogpartner’ of met hun 
‘schouderpartner’. Of leerlingen kunnen tevoren aangewezen partners hebben die ze telkens weer 
opzoeken (hun ‘natuurkennismakker’ of hun ‘rekenmakker’). Eenmaal in tweetallen kunnen leerlin-
gen op eindeloos veel manieren met elkaar communiceren.

Metacognitie
Tweetallen leggen hun manier 
van denken over een bepaald 
onderwerp uit of vertellen hoe ze 
tot hun antwoord zijn gekomen.
“Ik gebruikte het denken over oor-
zaak en gevolg.”

Vrij Tweetal
Leerlingen bepalen zelf hoe en 
wat ze samen gaan doen. “Laten 
we een BreinKaart maken.”

Vertel/Herhaal
De een geeft de ander informatie. 
Daarna herhaalt de ander deze 
informatie. “De opdracht was...” 
“Fotosynthese is....”

Parafraseren
De een geeft de ander de nood-
zakelijke informatie, de ander 
herformuleert de informatie met 
andere woorden. “Bedoel jij dat..?”

Vertel/Breid uit
De een begint een verhaal of een 
gesprek, de ander voegt informa-
tie toe. “Een andere oorzaak van 
een chemische reactie is...”

Vertel/Associeer
De een zet een idee uiteen. De 
ander legt een link tussen dit idee 
en een ander. Samen bespreken 
ze de samenhang. “Dat doet me 
denken aan symbiose.”

Vat Samen
Partners beschrijven om de 
beurt de kernbegrippen van de 
instructie, het verhaal of de tekst 
aan elkaar.



Denk-Twee-Doe Mee

Denk-Twee-Doe Mee is een eenvoudige, krachtige didactische structuur om het denken van leerlingen te stimuleren. 
Het is een veelgebruikt hulpmiddel op elke leeftijd en binnen elk vakgebied. Deze InfoKaart beschrijft de basisstappen
voor de structuur, het belang van DenkTijd en een rijk aanbod van activiteiten om leerlingen na te laten denken over 
het onderwerp, te werken als tweetal en hun gedachten te delen met anderen.

Info
KaartDenk-Twee-Doe Mee

De vele manieren om Denk-Twee-
Doe Mee in te zetten
“De hersenen zijn een sociaal orgaan” wordt wel 
eens gezegd.

Bij een leerling die ...
• iets uitlegt aan een andere leerling
• zijn gedachten onder woorden brengt
• hardop voor zichzelf en anderen samenvat 

zijn veel meer delen van de hersenen actief dan bij
het lezen of aanhoren van informatie het geval is, 
of  bij individueel schriftelijk opdrachten maken. 
Door interactie een hoger leerrendement! Hard 
nodig dus om in een leerproces leerlingen goed in 
interactie met elkaar te brengen. Een TweeGesprek, 
even met z’n tweeën het erover hebben, heeft ech-
ter alleen een hoog eff ect als het spannend en af-
wisselend blijft, en tevens als het goed gestructu-
reerd wordt* 
Denk-Twee-Doe Mee is een werkvorm waarmee u 
volop kunt structureren én variëren.

Manieren om leerlingen te laten nadenken over 
het onderwerp:
• In tweetallen praten en vertellen over wat zij 

weten of geleerd hebben.   
• Tijdens het nadenken het onderwerp visualise-

ren. 
• Een lijst van verschillende ideeën maken.  
• Feiten uit de les halen en daarop doordenken.

Manieren om leerlingen te laten samenwerken 
in tweetallen: 
• Elkaar interviewen.
• Om de beurt ideeën noteren of een onderwerp 

bespreken.
• Ieder een (deel van de) tekst lezen en om de 

beurt samenvatten.
• Elkaar een oplossingsidee uitleggen of elkaar 

coachen.
• Elkaar iets vertellen in vele verschillende vor-

men. 

Het essentiële ingrediënt blijft DenkTijd, zonder 
verder iets te doen, aangegeven door de leraar. 
DenkTijd met opschrijven is bijzonder eff ectief.

Het belang van DenkTijd
DenkTijd is van enorm belang bij lesgeven, leren en klassenmanage-
ment. Er zijn twee soorten DenkTijd:

• DenkTijd 1: De tijd tussen de vraag van de leraar en het antwoord 
van een leerling.

• DenkTijd 2: De tijd tussen het antwoord van de leerling en de reactie 
daarop van de leraar of de volgende leerling.

Onderzoek wijst uit dat leraren gemiddeld slechts een seconde 
DenkTijd geven - niet genoeg tijd om het denken in gang te zetten! 
Als de DenkTijd wordt uitgebreid tot 3-5 seconden (zonder verder 
iets te doen), zullen leerlingen vaker een antwoord geven, beter naar 
elkaar luisteren, nauwkeuriger zijn, blijk geven van meer zelfvertrou-
wen, meer gevarieerde antwoorden geven, beter in staat zijn te gis-
sen, meer vragen stellen en zich meer op het onderwerp richten.

In Denk-Twee-Doe Mee zit DenkTijd ingebouwd met als doel de tijd om na te 
denken uit te breiden en het denken en leren op een hoger niveau te krijgen.

Denk-Twee-Doe Mee Stappen
1. De leraar introduceert een vraag of probleem.
2. DENK: De leerlingen krijgen DenkTijd om na te denken over hun

antwoorden.
3. TWEE: De leerlingen bespreken, in tweetallen, hun antwoorden.
4. DOE MEE: De leerlingen presenteren hun antwoorden aan een

grotere groep.

DOE MEE op veel manieren!
Leerlingen kunnen individueel, in tweetallen of met een groepje iets doen. Ze kunnen uitwisselen 
met een andere leerling, een tweetal, een groepje of aan de hele groep. Ze kunnen het na elkaar 
doen, of ze geven tegelijkertijd hun antwoorden door. Presenteren volgt altijd op denken en vaak op 
werken in tweetallen. Een aantal manieren om structuur aan te brengen in het uitwisselen:

Spreek
De leerling, het tweetal of 
het groepje geeft mondeling 
antwoord als ze aangewezen wor-
den. “Onze kijk op het verhaal is...”

Lees
Eén leerling van het tweetal of 
het groepje wordt aangewezen 
om het antwoord voor te lezen 
of leerlingen lezen om de beurt 
een stukje van het antwoord voor. 
“Wij tweeën schreven...”

Laat zien
Elke leerling, elk tweetal of 
groepje presenteert een opdracht 
die klaar is of antwoord zodanig 
dat de hele groep het goed kan 
zien. “Dit is onze tekening.”

Laat zien/Geheim
Elke leerling, elk tweetal of 
groepje laat de leraar het ant-
woord  zien en doet dat zodanig 
dat de rest van de groep het niet 
kan bekijken. “Laat zien of jullie  
het begrijpen.”

Doe voor
Elke leerling, elk tweetal of groep-
je laat de groep een strategie of 
werkwijze zien. “Om dit rekenpro-
bleem op te lossen, hebben we een 
verhaal bedacht.”

Acteer
Elke leerling, elk tweetal of groep-
je speelt een gegeven situatie.
Ze mogen daarbij praten. “Asse-
poes ter, jij mag niet naar het bal!”

Mime
Elke leerling, elk tweetal of 
groepje beeldt een gegeven situ-
atie uit zonder te praten. “Je bent 
een boom die groeit.”

Vingermime
Elke leerling, elk tweetal of 
groepje verzint handgebaren om 
zo een antwoord, een strategie of 
een gebeurtenis te laten zien.
“De vingers kunnen poppetjes zijn.”

Kinesthetische symbolen
Elke leerling, elk tweetal of 
groepje bedenkt en/of gebruikt 
representatieve gebaren.
“Dit staat voor ‘Wij gaan akkoord’.”

Beweeg
Elke leerling, elk tweetal of 
groepje geeft iets weer via dans 
of andere bewegingen. “Dans je 
antwoord.”

Verslaggeving
Elke leerling, elk tweetal of 
groepje presenteert gegevens 
en conclusies over een bepaald 
onderwerp. “In deze grafi ek kun je 
aan de gegevens zien...”

Antwoord in koor
De hele groep geeft de gewenste 
informatie in koor. “En nu allemaal 
tegelijk...”

Duim kiezen
De hele groep maakt een keuze 
tussen twee of meer alternatie-
ven, door de duim naar beneden, 
naar boven te laten wijzen of 
horizontaal te houden.

Nummeren
De klas of een groepje zet een 
gegeven lijst van alternatieven 
in volgorde van het belang dat 
men eraan hecht. Dit gebeurt met 
argumenten.

Denk-Twee-Doe Mee is gebaseerd op het werk van Dr. Frank Lyman. Bazalt heeft door de nauwe samen-
werking met Kagan het alleenrecht voor het gebruik van de Kagan structuren en programma’s in het
Nederlandse taalgebied. Bazalt werkt samen met tal van partnerorganisaties in heel
Nederland en Vlaanderen. Info? Bel 0118-480880 of mail info@bazalt.nl
Voor boeken, materiaal, trainingen, partners: www.bazalt.nl

of
DenkTijd Reactie

leraar
Vraag
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DenkTijd Reactie
leerling

Antwoord
leerling

* Marzano,
 Wat werkt in de klas,
 Bazalt 2010)

Formatie
Elke leerling, elk tweetal of 
groepje geeft een bepaald on-
derwerp vorm door het lichaam 
te gebruiken of een formatie te 
maken van menselijke lichamen, 
eventueel aangevuld met een 
toepasselijke muziekkeuze. “Zo 
ziet vriendschap eruit.”

Brug
Elke leerling, elk tweetal of groep-
je demonstreert een verband met 
een ander vak, dat ook met het 
onderwerp te maken heeft.
“Wetenschappers gebruiken centi-
meters om...”

Vraag
Elke leerling, elk tweetal of groep-
je stelt een vraag, gebaseerd op 
gegeven informatie. “Wat zou er 
gebeuren als het meer regende in 
de Sahara?”

Suggestie
Elke leerling, elk tweetal of 
groepje laat alternatieve metho-
den of strategieën zien voor de 
taak waar ze mee bezig zijn. “Wij 
hebben deze aanpak gebruikt.”

Op Tournee
Leerlingen lopen in tweetallen 
langs de visuele presentaties.
Ze wisselen erover uit, voegen 
positief commentaar of een vraag 
toe, bijvoorbeeld op een plak-
briefj e dat erbij geplakt wordt.

Vieren
Elke leerling, elk tweetal of 
groepje zoekt iets positiefs om te 
zeggen over elkaars werk.
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HOE KRIJG IK BETROKKEN 
LEERLINGEN? 
Ongetwijfeld behoort het betrokken houden van leerlingen tot de belangrijkste punten van zorg van de 

leraar. Hoewel het misschien niet tot de taak van de leraar behoort leerlingen te entertainen, is het wel 

uw taak leerlingen te boeien. We zouden kunnen stellen dat dit steeds moeilijker wordt in een wereld van 

razendsnelle media en games. Ondanks deze struikelblokken kunt u veel dingen doen om uw les boeiend te 

maken en kunt u talloze activiteiten gebruiken waarmee u de aandacht van leerlingen vast kan houden op 

een manier die hun kennis van de leerstof bevordert. 
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Hoewel het misschien niet tot 
de taak van de leraar behoort 
leerlingen te entertainen, is 
het wel uw taak leerlingen te 
boeien.
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Tempo Reflectie

Lichaamsbeweging

Passie & enthousiasme

Opmerkelijke informatie

Taakgedrag stimuleren
Spellen

Juiste tempo
Milde meningsverschillen

Vrijblijvende competitie

Antwoord

Praten over zichzelf

Uitbeelden

Stemmen met je voeten

Opstaan & uitrekken

Vraag

Geef één, krijg één

Wat is de vraag?

Noem de categorie

Stimuleren

Zelfsysteem

Antwoordketen

Energieniveau

Wachttijd

Ontbrekende informatie

Antwoordkaarten

Milde geschillen & competitie

Antwoorden in koor

Lichte druk

Honderduit praten

Klaslokaal vete

BETROKKENHEID



DE PRAKTIJK...

•	 Sta	stil	bij	manieren	om	taakgericht	gedrag	van	leerlingen	te	stimuleren	via	de	volgende
 aandachtsgebieden:
	 	 •	 het	energieniveau	
	 	 •	 ontbrekende	informatie	
	 	 •	 het	zelfsysteem	
	 	 •	 lichte	druk	
	 	 •	 milde	geschillen	en	competitie

•	 Werk	met	spellen	die	rond	de	leerstof	zijn	georganiseerd.

•	 Maak	gebruik	van	vrijblijvende	competitie.

•	 Pas	verschillende	vraag-	en	antwoordtechnieken	toe.

•	 Werk	met	activiteiten	waarbij	leerlingen	mogen	bewegen.

•	 Werk	in	het	juiste	tempo.

•	 Toon	passie	en	enthousiasme	voor	de	leerstof.

•	 Leer		leerlingen	de	dialoog	aangaan	over	onderwerpen	waarover	zij	van	mening	verschillen.

•	 Bied	leerlingen	de	gelegenheid	over	zichzelf	te	praten	en	over	de	dingen	die	hen	interesseren.

•	 Verstrek	opmerkelijke	informatie.
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Terug naar ons vertrouwde scenario. Mevrouw Hendriks beseft heel goed dat haar leerlingen niet altijd voor 100 procent 

hun aandacht bij de les hebben. Dit beschouwt zij als een soort beroepsrisico. Zij weet ook dat zij op dit soort momenten 

degene is die iets moet doen om de leerlingen weer bij de les te halen. Soms vraagt zij de leerlingen gewoon op te staan 

en zich uit te rekken, maar meestal doet zij iets met de leerstof die op dat moment centraal staat. Dan betrekt zij de 

leerlingen bij een spel over de leerstof. Een groot aantal van haar technieken heeft te maken met een bepaalde vorm 

van overhoring. De leerlingen kunnen nooit inschatten wie een beurt zal krijgen. Dat brengt een gevoel van spanning 

met zich mee en houdt de leerlingen alert. In feite houdt mevrouw Hendriks continu in de gaten of haar leerlingen nog 

in voldoende mate betrokken zijn bij de les en treft zij maatregelen zodra zij de aandacht voelt verslappen.
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ONDERZOEK & THEORIE
Bij deze ontwerpvraag gaat het over betrokkenheid. Het belang van betrokkenheid op de leerprestaties 
is tamelijk voor de hand liggend en is door een aantal onderzoekers en theoretici behandeld (Connell, 
Spencer & Aber, 1994; Connell & Wellborn, 1991; Marks, 2000; Skinner, Wellborn & Connell, 1990). In Figuur 
5.1 vindt u een samenvatting van een aantal onderzoeksbevindingen met betrekking tot betrokkenheid 
en prestaties. 

Het is van belang hierbij op te merken dat de onderzoekers in Figuur 5.1 verschillende termen voor 
‘betrokkenheid’ gebruiken. Bloom (1976) noemt het bijvoorbeeld ‘participatie’ en Frederick (1980) 
noemt het  ‘time-on-task’, de tijd die een leerling doorbrengt met daadwerkelijk werken aan een taak 
(taakgericht leren). Dat is op zich niet verrassend. Tenslotte wordt de term ‘betrokkenheid’ zelf ook voor 
van alles en nog wat gebruikt. Fredericks, Blumenfeld en Paris (2004) verklaren dat de onderzoekers ten 
minste drie soorten betrokkenheid onderscheiden: gedragsmatig, emotioneel en cognitief. 
Reeve (2006) definieert betrokkenheid als volgt:

“Betrokkenheid behelst taakgericht gedrag, maar het legt tevens de nadruk op de centrale rol van emotie, 

cognitie en inspraakmogelijkheden van de leerlingen.....Wanneer betrokkenheid gekenmerkt wordt door het 

complete scala van taakgericht gedrag, positieve emoties, aangeleerde cognities en persoonlijke inspraak, 

fungeert het als de motor voor het leren en de ontwikkeling.” (p. 658).

Hoewel het zeker zijn nut heeft betrokkenheid zo breed te zien, handelt dit hoofdstuk over de tijd die 
de leerling actief besteedt aan het onderwijs, het zogenoemde taakgericht gedrag, dat meestal als zeer 
belangrijk wordt aangemerkt (Fredricks e.a.., 2004). Om precies te zijn, bedoelen we met betrokkenheid 
dat de leerlingen de onderwijsactiviteiten tijdens de les aandachtig volgen. De dynamiek van de factoren 
die de leerlingen ertoe brengen of hen stimuleren op te letten tijdens de les, is hoogstwaarschijnlijk 

FIGUUR 5.1  |  Onderzoeksresultaten met betrekking tot betrokkenheid en prestaties

Noot: De effectgroottes voor onderzoeken zoals gerapporteerd in Fraser, Walberg, Welch & Hattie, 1987
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zeer complex. Er zijn dikke boeken over het onderwerp geschreven (zie Pashler, 1999; Styles, 1997). Dit 
gezegd hebbende, kunnen de volgende vijf domeinen ons nuttige inzichten verschaffen in de wijze 
waarop leraren de betrokkenheid van leerlingen kunnen verhogen:
  1. Hoog energieniveau
  2. Ontbrekende informatie
  3. Self-system (het zelfsysteem)
  4. Lichte druk
  5. Milde geschillen en competitie

In de volgende paragrafen gaan we dieper op deze vijf punten in.

1. Hoog energieniveau als prikkel voor betrokkenheid
Het is niet meer dan logisch dat leerlingen op een bepaald energieniveau moeten zitten om te kunnen 
opletten. Onderzoek en theorie wijst op een aantal manieren waarop men energie op peil kan houden. 
Eén van die manieren is lichaamsbeweging. Jensen (2005) noemt een aantal onderzoeken waarin 
lichaamsbeweging in verband wordt gebracht met een verhoogd energieniveau (Dwyer, Blizzard & 
Dean, 1996; Dwyer, Sallis, Blizzard, Lazarus & Dean, 2001). Jensen (2005) verklaart dit als een kwestie van 
zuurstof: 

“Zuurstof is essentieel voor het functioneren van de hersenen: bij een betere doorbloeding neemt de hoeveelheid 

zuurstof die naar de hersenen vervoert wordt toe.”(p. 62). 

Jensen (2005) merkt tevens op: “Het is opmerkelijk dat beweging en leren in hetzelfde deel van onze hersenen 

worden verwerkt.”(p. 61). 

Het tempo van het onderwijs lijkt eveneens van invloed te zijn op het energieniveau tijdens de les. 
Emmer en Gerwels (2006) verklaren dat “de leraar ervoor moet zorgen dat de activiteit in beweging blijft, 

terwijl hij onderbrekingen zo veel mogelijk moet voorkomen door het juiste tempo aan te houden” (p. 423). 
Het tempo is met name van belang tijdens de overgang van de ene activiteit naar de andere. Als de 
overgang van de ene activiteit naar de andere te traag verloopt, geeft dat te weinig prikkels om de 
aandacht van de leerlingen te wekken. Arlin (1979) merkt hierover op dat een slecht georganiseerde 
overgang tijdverspillend werkt en een dood moment in de les kan veroorzaken, waardoor de leerlingen 
het moeilijk vinden de aandacht erbij te houden. Bij een effectieve overgang kunnen leerlingen 
doorgaans snel inspelen op korte signalen of tekens die ze geleerd en geoefend hebben. Smith (1985) 
komt min of meer tot dezelfde conclusies.

Enthousiasme en passie van de leraar lijken eveneens van invloed te zijn op het energieniveau van de 
leerlingen en de mate van betrokkenheid (Bettencourt, Gillett, Gall & Hull, 1983). In zijn overzicht van 
onderzoek uit 1970 rapporteert Rosenshine positieve associaties tussen het enthousiasme van de leraar 
en de leerlingenprestaties. Onderzoek door Armento (1978) en McConnell (1977) laten vergelijkbare 
tendensen zien. Rosenshine (1970) stelt dat het enthousiasme van de leraar de prestaties bevordert 
“omdat geanimeerd gedrag het aandachtsveld van de leerlingen prikkelt” (p.510). Andere onderzoeken 
ondersteunen deze gedachte (Coats & Smidchens, 1966; Land, 1980; Mastin, 1963; Williams & Ware, 1976, 
1977; Wyckoff, 1973).

2. Ontbrekende informatie als prikkel voor betrokkenheid
De mens is van nature geïnteresseerd in puzzels en spellen, hoewel deze weinig of niets bijdragen aan 
lange-termijndoelen of diep gewortelde normen en waarden. Denk maar eens aan al die mensen die 
kruiswoordraadsels invullen of videospelletjes spelen in hun vrije tijd. Een mogelijke verklaring voor 
onze interesse in puzzels en spelletjes is dat ze onze nieuwsgierigheid prikkelen en ze een gevoel 
van verwachting creëren. Jensen (2005) verklaart dat “nieuwsgierigheid en verwachting behoren tot een 

Lichaamsbeweging is 
één van de manieren om 
energie op peil te houden.

Enthousiasme van 
de leraar bevordert 
de prestaties, omdat 
geanimeerd gedrag het 
aandachtsveld van de 
leerlingen prikkelt.

Het tempo van het 
onderwijs lijkt eveneens 
van invloed op het 
energieniveau. Dit is met 
name van belang tijdens 
de overgang van de ene 
activiteit naar de andere.
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‘hongerige’ staat, omdat ze de mentale honger prikkelen” (p. 77). Hij citeert bewijzen dat het stimuleren van 
deze honger de aandacht prikkelt (Kirsch, 1999).

Meest waarschijnlijk stimuleren spelletjes en puzzels onze mentale honger vanwege een psychologisch 
principe dat bekendstaat als ‘clozentropy’ (zie Bradhurst & Darnell, 1965; Darnell, 1970, 1972; Taylor, 1953; 
Weiner, 1967). De fundamentele theorie van ‘clozentropy’ is populair geworden toen Taylor (1953) een 
methode ontwikkelde om taalvaardigheid in de Engelse taal te toetsen door systematisch woorden weg 
te laten in de tekst. Bijvoorbeeld op de volgende manier: 

  Frank ging naar de ... om ... te kopen voor in zijn koffie ... het was uitverkocht.

Als we deze zin lezen, vult onze geest moeiteloos de woorden winkel, koffiemelk en maar in. De mens 
heeft de neiging de ‘lege vakjes in te vullen’ wanneer hij onvolledige informatie krijgt voorgeschoteld 
(Ebbinghaus, 1987). 

Dit principe heeft tevens wortels in de cybernetische theorie, die verklaart dat doelzoekende systemen, 
waaronder de mens, altijd trachten het verschil te verkleinen tussen wat zij voorspellen dat zal gebeuren 
en wat werkelijk gebeurt (Weiner, 1976). Het kan zijn dat het deze dynamiek is die ten grondslag ligt 
aan onze interesse in spellen, puzzels en vraagstukken. Ze leggen ontbrekende informatie voor, die de 
menselijke geest maar moeilijk kan negeren.

3. Het zelf als prikkel voor betrokkenheid
Eén van de krachtigste onderscheidingen uit de psychologie met betrekking tot motivatie en 
betrokkenheid is het concept ‘self-system’ (het zelfsysteem). Dit is het systeem dat bepaalt waar we 
besluiten aandacht aan te besteden. Csikszentmihalyi (1990) beschrijft dit als volgt:

“Het zelf is geen gewoon stuk informatie ... In feite bevat het (bijna) alles ... wat ons bewustzijn passeert: alle 

herinneringen, handelingen, verlangens, genoegens en pijnen komen erin voor. En meer dan wat ook geeft het 

‘self ’ de rangorde van doelen weer die we beetje bij beetje in de loop van de jaren hebben opgebouwd ... op ieder 

gegeven moment zijn we ons gewoonlijk slechts bewust van een heel klein deel daarvan ... ” (p. 34). 

Sinds deze stellingen van Csikszentmihalyi hebben enkele psychologen aangenomen dat het 
zelfsysteem opgebouwd is uit twee hoofdstructuren; het ‘me’ self en het ‘I’ self (McCaslin e.a., 2006; 
McCombs, 2001; Roeser, Peck & Nasir, 2006). Volgens McCaslin en zijn collega’s: 

Zelfsysteemstructuren bestaan uit het ‘ik’ zelf en het ‘mij’ zelf. Het ‘ik’ zelf is de bron van het meer duurzame, 

natuurlijke en hoger niveau zelfbeeld. Het ‘mij’ zelf is meer taak- of domeingericht….. Het ‘mij’ zelf is een vorm 

van een werkend zelfbeeld dat aan de basis ligt van motivatie en zelfregulerende strategieën in een bepaalde 

context. Het ‘mij’ zelf kan het  ‘ik’ zelf in de weg zitten.” (p. 228). 

Het ‘me’ self is zeer specifiek gericht op situaties. Bijvoorbeeld, vanuit een ‘me’ self perspectief kan een 
leerling een zeer laag beeld hebben van zijn vermogen om goed te presteren in een wiskundeles. 
Daarom zullen de onderwerpen die in die wiskundeles behandeld worden, hem niet direct aanspreken. 
Het ‘I’ self  is wat algemener van aard en betreft alle elementen die iemand belangrijk vindt (McCombs, 
2001). Het ‘I’ self is de samenstelling van alles wat wij persoonlijk belangrijk en waardevol vinden. Zo kan 
iemand bijvoorbeeld lenigheid of muzikaliteit beschouwen als een deel van het ‘I self ’, evenals waarden 
als eerlijkheid en integriteit. Je zou kunnen zeggen dat het ‘I self ’ het brandpunt van de aandacht van de 
mens is. Alles wat beschouwd wordt als behorend tot het ‘I self ’, zal onze directe belangstelling hebben.

Een mogelijke verklaring 
voor onze interesse in 
puzzels en spelletjes is dat 
ze onze nieuwsgierigheid 
prikkelen en ze een gevoel 
van verwachting creëren. 
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Alles wat beschouwd 
wordt als behorend tot 
het ‘I self’, zal onze directe 
belangstelling hebben. 
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4. Lichte druk als prikkel voor betrokkenheid
Het is zeker waar dat angst en bezorgdheid een negatieve invloed hebben op de mens. Jensen (2005) 
citeert bewijsmateriaal dat stressvolle gebeurtenissen leiden tot de afscheiding van hormonen die niet 
alleen schadelijk zijn voor het leren, maar voor het algehele welzijn (Ito, Larsen, Smith & Carcioppo, 2001; 
Roozendaal, 2003). Het is echter ook waar dat lichte druk onder de juiste omstandigheden een positieve 
invloed op het leren kan hebben. Dit komt omdat onder lichte druk de aandacht naar de oorzaak 
daarvan wordt ‘gedwongen’. Als de druk echter te zwaar wordt of te lang aanhoudt, wordt het denken 
en het leren belemmerd. Ook wat dit betreft levert Jensen ondersteunend bewijs (Cahill, Gorski & Lee, 
2003; Shors, Weiss & Thompson, 1992; Van Honk e.a., 2003). Voor wat de betrokkenheid van de leerlingen 
betreft, dient de druk precies juist te zijn qua intensiteit en duur. 

Op school kan de juiste hoeveelheid druk bijvoorbeeld tijdens het overhoren worden ingezet. Vooral als 
leerlingen weten dat de kans bestaat dat ze een beurt krijgen, zullen ze hun aandacht erbij houden. Deze 
algemene veronderstelling wordt ondersteund door een groot aantal theorieën over goed onderwijs 
(Becker, 1988; Skinner, Fletcher & Hennington, 1996). Ook het opvoeren van het tempo waarin de 
leerlingen moeten reageren, is een veel genoemde techniek om het aandachtniveau van de leerlingen 
te verhogen en de prestaties te verbeteren (Good & Brophy, 2003).

Zelfs nadat een vraag is gesteld, kan de leraar technieken toepassen waarmee hij de aandacht van 
de leerlingen kan vasthouden. Veel theorieën wijzen erop dat wacht- of denktijd de aandacht van de 
leerlingen spitst (Atwood & Wilen, 1991; Rowe, 1987; Tobin, 1987). Hoewel wacht- of denktijd in principe 
wordt beschouwd als de interval tussen de vraag van de leraar en het antwoord van de leerling, heeft 
Stahl (1994) een aantal aanpassingen uitgewerkt, die we in actiestap 3 behandelen.

5. Milde geschillen en competitie als prikkel voor betrokkenheid
Als het op de juiste manier wordt ingezet, kunnen milde geschillen tot meer betrokkenheid leiden. 
Jensen (2005) verwijst naar dit gedrag als ‘georganiseerde controverse’ (p.79). Hij verklaart dat 
meningsverschillen in een milde vorm, zoals bijvoorbeeld in een gestructureerd debat, het leren kan 
bevorderen (Cahill, Prins, Weber & McGaugh, 1994). Good & Brophy (2003) beschrijven controverse 
technieken als volgt: 

“Controverse technieken zijn onder andere het uitlokken van tegenstrijdige meningen over een onderwerp 

om de leerlingen vervolgens uit te nodigen hun verschillen in mening op te lossen in een discussie” (p. 240).

Ook een lichte vorm van competitie kan gebruikt worden als activiteit om de betrokkenheid te stimuleren. 
Good & Brophy (2003) beschrijven de voordelen van milde competitie als volgt: 

“De kans om de competitie aan te gaan met anderen kan de les een vleugje spanning geven, het maakt hierbij 

niet uit of er voor een prijs of de eer wordt gestreden. De competitie kan individueel zijn (waarbij de leerling het 

opneemt tegen de rest van de groep) of groepsgewijs (waarbij de leerlingen opgedeeld in groepjes het tegen 

elkaar opnemen).” (p. 227).

Evenals in het geval van lichte druk, gelden ook bepaalde regels voor het werken met milde competitie. 
In de eerste plaats is het van groot belang dat de verliezer niet in verlegenheid wordt gebracht (Epstein 
& Harackiewicz, 1992; Moriarity, Douglas, Punch & Hattie, 1995; Reeve & Deci, 1996). Als dat gebeurt, 
kunnen leden van de verliezende teams het gevoel krijgen dat ze minder waard zijn dan de anderen. Of 
zelfs dat één of meerdere leden van het team de schuld krijgen van het verlies en als zondebok worden 
aangewezen (Ames, 1984; Grant & Dweck, 2001; Johnson & Johnson, 1985). 

Lichte druk onder de juiste 
omstandigheden kan een 
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ACTIESTAPPEN
Actiestap 1. Gebruik spellen die zich richten op de leerstof

U kunt de betrokkenheid van de leerlingen met allerlei soorten spellen verhogen. Spel prikkelt de 
aandacht vanwege het aspect ‘ontbrekende informatie’. Op basis van een analyse van 93 onderzoeken 
rapporteert Walberg (1999) een effectgrootte van 0,35 voor het gebruik van spelletjes. Dat vertaalt zich 
naar een toename van 14 percentielpunten. Het is van belang hierbij aan te merken dat spel gericht 
moet zijn op de leerstof, in de zin dat het een bepaalde vorm van herhalen of herzien met zich moet 
meebrengen. Marzano en Pickering (2005) hebben een aantal formats vastgesteld op basis waarvan het 
spelelement gestructureerd kan worden. We gaan dieper in op vier daarvan:
 1. Wat is de Vraag?
 2. Noem de Categorie
 3. Honderduit Praten
 4. Klaslokaal Vete

1.1  Wat is de Vraag? 
Voor het spel ‘Wat is de vraag?’ heeft u een simpele matrix nodig, zoals afgebeeld in Figuur 5.2. U kunt zelf 
in de matrix relevante categorieën (kolommen) en punten (rijen) opnemen. U kunt dit schema op het 
(interactieve) bord tekenen of deze via PowerPoint presenteren. De afzonderlijke vakjes kunt u invullen 
met woorden, afbeeldingen of een combinatie van deze twee. Aanvankelijk zijn alle vakjes bedekt, 
met een papiertje of via een powerpoint-animatie. U onthult de woorden en/of afbeeldingen en de 
leerlingen kunnen aangeven of ze de betekenis begrijpen door een vraag te stellen waarop dat concept 
het antwoord zou moeten zijn. Voor de term ‘aardbeving’ bijvoorbeeld zijn verschillende vragen juist, 
zoals: ‘Wat wordt gemeten aan de hand van de schaal van Richter?’ of ‘Wat vrezen de mensen in 
Californië het meest als het gaat om de San Andreas-breuk?’ Bij het antwoord ‘Annie M.G. Schmidt’ 
kunnen de leerlingen bijvoorbeeld vragen ‘Wie schreef Pluk van de Petteflet of ‘Welke schrijfster stond 
bekend om haar kinderboeken?’ U bepaalt of de vragen juist zijn, dat wil zeggen of de leerlingen 
de term goed begrepen hebben. Vervolgens kunnen de leerlingen die het juiste antwoord gegeven 
hebben, zelf kiezen uit welke categorie en tegen welke punten ze de volgende ronde willen spelen. 
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FIGUUR 5.2  |  Matrix voor ‘Wat is de vraag?’



1.2  Noem de Categorie
Met dit spel concentreren leerlingen zich op de eigenschappen van concepten die voorgesteld worden 
door of geassocieerd worden met bepaalde termen of woorden, terwijl ze proberen erachter te komen 
wat die woorden of termen met elkaar gemeen hebben. In het voorbeeld van Figuur 5.3 wordt een 
bordspel in de vorm van een driehoek gebruikt (het bord kan ook een andere vorm hebben). Eén 
deelnemer geeft aanwijzingen: hij ziet slechts één van de categorieën op het spelbord en noemt een 
aantal woorden die in die categorie vallen, net zo lang tot zijn teamgenoten weten om welke categorie 
het gaat.

Bij het begin van een nieuwe ronde bedekt u de namen van de categorieën, bijvoorbeeld met post-its 
of als je het via het digitale schoolbord speelt via een animatie. Eén speler per team, degene die de 
aanwijzingen geeft, kan het spelbord zien. De andere leerlingen, degenen die moeten raden, kunnen 
het spelbord niet zien. Als u de eerste categorie onthult, noemt degene die de aanwijzingen geeft, 
woorden of uitdrukkingen die tot die categorie behoren. In Figuur 5.3 kan hij voor de onderste categorie 
links bijvoorbeeld zeggen: water, melk, frisdrank, thee, koffie ... net zo lang tot degenen die het woord 
moeten raden het juist hebben, namelijk ‘dranken’. U onthult de volgende categorie zodra het team de 
eerste juist heeft geraden en klaar is voor de volgende. 

Gebeurtenissen 
uit de 
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200 punten

Religievormen

100 punten

Dranken

50 punten

Uitvindingen
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50 punten

FIGUUR 5.3  |  Spelbord: Noem de categorie
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1.3  Honderduit Praten
Bij dit spel verdeelt u de leerlingen in groepjes.
Vervolgens krijgen ze een lijst termen die in 
categorieën zijn ondergebracht. De woorden 
in de lijst zijn gerelateerde concepten, zoals 
bijvoorbeeld lichaamsdelen of begrippen die 
verband houden met planeten. Voorafgaand 
aan elke ronde wijzen de teamleden een 
spreker aan: hij krijgt een lijst woorden onder 
een bepaalde categorietitel, zoals is afgebeeld 
in figuur 5.4. De spreker doet zijn best te zorgen 
dat het team de woorden noemt, door ze in het 
kort te beschrijven. De spreker mag alles over 
de woorden zeggen en honderduit praten, 
echter zonder de woorden in de categorie 
zelf te noemen of woorden die daarop rijmen. 
De spreker blijft praten tot de teamleden alle 
woorden in de categorie hebben genoemd. Als 
de teamleden moeite hebben met één van de 
woorden, kan de spreker dat woord overslaan 
en er later op terug te komen. De eerste teams 
die alle woorden hebben geraden krijgen daar 
punten voor.

FIGUUR 5.4  |  Honderduit praten
Bron: Marzano & Pickering, 2005, p. 64
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1.4  Klaslokaal Vete
Klaslokaal Vete is gebaseerd op de televisiequiz 5 tegen 5. Het kan gespeeld worden met twee teams 
die u willekeurig en ter plekke samenstelt, maar ook met teams die voor langere tijd bij elkaar blijven, 
bijvoorbeeld voor de totale duur van een lesmodule. Ter voorbereiding van het spel bedenkt u voor 
iedere leerling ten minste één vraag. Het type vraag is niet van belang: het kunnen meerkeuzevragen, 
invulopdrachten of vraag-en-antwoordopdrachten zijn. Over het algemeen is het echter wel zo dat u 
beide teams hetzelfde type vraag stelt. Als u team 1 bijvoorbeeld een meerkeuzevraag opgeeft, doet u 
dat ook voor team 2. U moet een even aantal hebben van elk type vraag en u heeft in elk geval genoeg 
vragen nodig om iedere leerling ten minste één vraag te stellen.

De teams krijgen om de beurt een vraag. U fungeert als vraagsteller en bepaalt of de antwoorden juist 
zijn of niet. Per team fungeert één leerling als degene die antwoord geeft, maar deze rol rouleert. Zo 
kunnen de groepsleden elkaar in het begin bijvoorbeeld allemaal een nummer geven. Dan geeft leerling 
nummer 1 het antwoord op de eerste vraag, enzovoort. 

U stelt uw vraag aan degene die aan de beurt is. Deze leerling overlegt met zijn teamgenoten wat 
volgens hem het juiste antwoord op de vraag is of meldt dat hij het niet weet. De teamleden bieden 
ondersteuning of komen met suggesties voor het juiste antwoord. De woordvoerder heeft 15 seconden 
om te beslissen welk antwoord het juiste is. Als hij de vraag heeft beantwoord, bepaalt u of het antwoord 
correct is of niet. Als het antwoord juist is, krijgt dat team een punt. Als dat niet het geval is, krijgt het 
andere team de kans de vraag te beantwoorden. De laatste woordvoerder van dat team is dan opnieuw 
aan de beurt. Hij krijgt 15 seconden om het juiste antwoord te vinden, geholpen door zijn teamgenoten. 
Als het antwoord juist is, heeft dat team een punt verdiend en mogen zij doorgaan met de volgende 
vraag. Als ook de tegenstanders het antwoord niet weten, worden er geen punten toegekend. Als alle 
leerlingen van beide teams aan de beurt zijn geweest, heeft het team met de meeste punten gewonnen.



Saïda gebruikt tijdens haar taallessen spelletjes om even kort de lesinhouden te herhalen. 
Eén of twee keer per week betrekt ze de leerlingen in een spel waarbij de leerstof van 
dat moment centraal staat. Ze bouwt voort op het spel door achteraf met de leerlingen 
te bespreken welke onderdelen zij het lastigste vonden om te beantwoorden. Op het 
moment dat de leerlingen met elkaar deze lastige onderdelen benoemen en bespreken, 
herzien ze de specifieke karakteristieken van de lesstof die centraal staat. 

Mevrouw van der Marel vormt groepjes leerlingen en laat hen een eigen Triviantspel 
maken. Gedurende de periode dat een onderwerp centraal staat, stellen de leerlingen 
aan het einde van iedere les een aantal meerkeuzevragen op over de sleutelconcepten 
van het onderwerp dat op dat moment centraal staat. Vervolgens gebruikt mevrouw 
van der Marel deze quizvragen om de kennis van de leerlingen op een later moment 
te toetsen. De vragen die door een groot deel van de leerlingen fout beantwoord zijn, 
bespreekt ze uitgebreid na. Ook geeft ze de leerlingen de gelegenheid hun aantekeningen 
aan te vullen en/of te wijzigen naar aanleiding van de quiz en de nabespreking.  

Meester Erdem kiest aan het einde van ieder Aardrijkskundehoofdstuk vier leerlingen 
die samen de jury vormen. Vervolgens deelt hij de overige leerlingen in groepen van 
vier leerlingen. Meester Erdem heeft alle belangrijke begrippen die tijdens de lessen aan 
de orde geweest zijn op kaartjes gezet. De jury pakt een kaartje van de stapel en een 
speler uit de één van de groepjes komt naar voren om het begrip op het kaartje te 
lezen. Vervolgens beeld de speler het begrip uit en raden de leerlingen van zijn team om 
welk begrip het gaat. Is het begrip goed geraden, dan heeft dit team 1 punt verdient. 
Vervolgens krijgt een volgende groep de opdracht een begrip uit te leggen. Hiervoor 
mogen ze uiteraard kort overleggen. Iedere groep doet dit, want als het antwoord niet 
goed genoeg is, gaat de beurt door naar een volgend team. Indien de jury aangeeft 
dat een antwoord niet goed is, moeten ze achteraf goed kunnen beargumenteren wat 
ontbrak aan het antwoord. 

Actiestap 2. Gebruik vrijblijvende competitie

Bij deze vorm van competitie gaat het om concurrentiestrijd, maar dan puur voor de lol. Het is in wezen 
net zoiets als lichte druk, zoals we besproken hebben in het onderdeel Onderzoek & Theorie van dit 
hoofdstuk. Dit soort competitie gaat het beste als u de leerlingen regelmatig opdeelt in groepjes. De 
samenstelling van deze groepjes kunt u het beste met enige regelmaat wijzigen, zodat leerlingen die de 
leerstof goed beheersen en leerlingen bij wie dat niet het geval is, bij elkaar zitten. Zo zal iedere leerling 
in de loop van de tijd wel een keer deel uitmaken van het winnende team en van het verliezende team. 
Vrijblijvende competitie sluit goed aan op het werken met spellen en puzzels (Actiestap 1). Bij spelend 
leren kunnen de teams punten verdienen. U kunt bijvoorbeeld twee of drie maal per week een spel 
spelen en 5, 4, 3, 2 en 1 punten uitloven voor de vijf beste teams. Aan het slot van de module worden de 
punten bij elkaar opgeteld en de twee (of meer) teams met de meeste punten krijgen een klein prijsje, 
bijvoorbeeld een gratis appel in de kantine. Zoals we besproken hebben in het onderdeel Onderzoek & 
Theorie van dit hoofdstuk, gaat het erom het competitie-element licht en goedmoedig te houden. Het 
gaat vooral om het plezier in de strijd en niet om de beloning. 
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Juf Marie gebruikt de website www.pdictionary.com als ze net even tijd over heeft of 
als ze de les even wil onderbreken. Hier vindt ze allerhande afbeeldingen, waarbij de 
leerlingen in teams van vier leerlingen punten kunnen verdienen door zoveel mogelijk 
woorden op de juiste manier te spellen. 

Meneer Topar geeft Engels en gebruikt pictionairy om de inhoud van de lessen nog eens 
aan de orde te stellen. Doordat hij bij iedere module nieuwe teams samenstelt, krijgt 
iedere leerling de gelegenheid eens in het winnende team te zitten. 

Actiestap 3. Houd het tempo van vraag-en-antwoord in de gaten

Het stellen van vragen kan de betrokkenheid om ten minste twee redenen stimuleren. Ten eerste is het een 
vorm van ontbrekende informatie. Ten tweede veroorzaakt dit over het algemeen een gevoel van lichte 
druk op leerlingen. Mits u ze op een effectieve manier toepast, kunnen vraag-en-antwoordtechnieken 
flexibele en goed toepasbare hulpmiddelen zijn. Deze actiestap gaat dieper in op vier aspecten van een 
effectieve overhoring: 
 1. Wachttijd
 2. Antwoordkaarten
 3. Antwoorden in Koor
 4. Antwoordketen

3.1  Wachttijd 
Stahl (1994) onderscheidt diverse soorten wachttijd om te zorgen dat de leerlingen hun aandacht beter 
bij de les houden. Hier volgen er vijf: 

	 •	 Wachttijd nadat de leraar zijn vraag heeft gesteld. 
  Als leraren een vraag hebben gesteld, wachten ze over het algemeen 0,7 tot 1,4 seconden
  voordat ze weer iets zeggen of overgaan naar een andere leerling. U zou uw leerlingen   
  echter ten minste drie seconden de tijd moeten geven om een vraag te beantwoorden. 
  U kunt leerlingen er zelfs op wijzen rustig de tijd te nemen voordat ze antwoord geven.
	 •	 Rustmomenten	tijdens	het	beantwoorden	van	de	vraag. 
  Terwijl leerlingen antwoord geven op een vraag, kan er wel eens een stilte vallen. Over het
  algemeen worden ze dan onmiddellijk door de leraar onderbroken, al duurt de stilte nog
  geen halve seconde. Het is van belang dat leerlingen voldoende tijd krijgen om na te denken.
  Ook hier is het raadzaam drie seconden denktijd te geven. Dit kan trouwens ook voorkomen
  wanneer de leerling uit zichzelf een vraag stelt. Leraren zijn vrij snel geneigd leerlingen in
  de rede te vallen zodra een korte stilte valt. De leerlingen moeten denktijd krijgen om hun
  vragen te formuleren of te herformuleren. 



	 •	 Wachttijd	na	het	antwoord	van	de	leerling.	
  Nadat een leerling de vraag heeft beantwoord en terwijl de andere leerlingen overwegen 
  of ze hun hand zullen opsteken of niet, kan een pauze van een paar seconden de aandacht  
  focussen en het denken van de leerling aanscherpen. 
	 •	 Pauzemoment	van	de	leraar.	
  Dit soort wachttijd vindt plaats als u nieuwe informatie presenteert en de leerlingen
  een paar seconden de tijd geeft de informatie te verwerken en hun gedachten en vragen te
  formuleren.
	 •	 Impact	wachttijd. 
  Impact wachttijd in de zin van een aanhoudend stiltemoment werkt heel goed om de
  aandacht te behouden. Het kweekt een gevoel van verwachting bij leerlingen over wat 
  gaat gebeuren.

Leerlingen in de groep van meester Jos maken voor het eerst kennis met het metriek 
stelsel. Jos is zich er iedere keer weer van bewust dat als hij les geeft over het metriek 
stelsel, leerlingen tijd nodig hebben om goed na te denken over de stof en relaties 
te leggen met wat zij al weten. Daarom last hij gedurende de lessen steeds even 
een korte pauze in, waarin de leerlingen na kunnen denken over de stof, vragen 
kunnen formuleren over onduidelijkheden en met elkaar door kunnen praten over de 
verschillende begrippen. Jos merkt dat de leerlingen steeds meer gewend raken aan 
deze actieve denkpauzes.  

Nadat meneer Dijkstra heeft laten zien hoe je een bal goed moet werpen voor slagbal en 
ook heeft laten zien hoe het niet moet, vraagt hij het volgende: “Wat waren de grootste 
fouten die ik maakte toen ik de verkeerde manier van werpen liet zien?”. Ook al steken 
er onmiddellijk een aantal leerlingen hun hand op, toch wacht meneer Dijkstra even 
voordat hij een beurt geeft.

Leerlingen in de klas van wiskundelerares Vivian vinden het lastig om de stelling van 
Pythagoras toe te passen. Vivian geeft de suggestie aan de leerlingen om helemaal bij 
het begin te beginnen. Ze stelt vragen die helemaal aan het begin van het hoofdstuk 
aan de orde zijn gekomen. Ze waarschuwt de leerlingen niet te snel te reageren met 
hun antwoord, maar eerst goed na te denken over wat ze willen antwoorden. Soms 
vraagt ze leerlingen nadat ze een vraag gesteld heeft om even te wachten en dieper na 
te denken voordat ze reageren.   

3.2  Antwoordkaarten
Werken met Antwoordkaarten kan een krachtig middel zijn om alle leerlingen bij een overhoring te 
betrekken (Narayan, Heward, Gardner, Courson & Omness, 1990). Voor dit systeem moet iedere leerling 
de beschikking hebben over een Teambord (een klein bordje waar je met whiteboardmarkers op kunt 
schrijven) en afwasbare viltstiften om erop te schrijven en het weer uit te vegen. Als dit niet voorhanden 
is, kunt u ook met blaadjes papier werken, waarop de leerlingen hun antwoorden noteren met pen of 
potlood. Ook kladblaadjes kunt u hiervoor gebruiken.  

U stelt een vraag en alle leerlingen in de groep schrijven individueel hun antwoord op (als variant kunt 
u de leerlingen opdelen in twee- of drietallen. Dan geven ze hun antwoorden per groepje van twee of 
drie). Op uw teken houden de leerlingen hun antwoordkaarten omhoog. Soms kan het handig zijn de 
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leerlingen te vragen de antwoordkaarten op zo’n manier op te houden dat alleen u de antwoorden 
kunt lezen. Zo voelen de leerlingen zich minder snel bedreigd: niemand ziet het als ze het fout hebben. 
U gebruikt de groepsfeedback van de antwoordkaarten als basis voor de daaropvolgende interactie 
met de leerlingen. Het is logisch dat u zorgt dat het om vragen gaat waarop de antwoorden kort 
genoeg zijn om op het bordje te noteren. Gesloten vragen zijn daarom het meest geschikt. 

Gesloten vragen zijn vragen die beantwoord kunnen worden met waar of niet waar-vragen, meer-
keuzevragen en invulvragen. Bij waar / niet waar-vragen geven de leerlingen aan of een stelling of een 
aantal stellingen waar of niet waar is. Als een leraar bijvoorbeeld de juiste procedure voor het nemen van 
een strafschop doorneemt, kan hij de volgende waar of niet waar-vraag stellen:

 “Is de volgende stelling waar of niet? Alle spelers moeten zich buiten het strafschopgebied bevinden,  

 alvorens de strafschop genomen mag worden. Als dit waar is, noteer je een W op je antwoordkaart. Als  

 het niet waar is, noteer je een N.”

Waar of niet waar-vragen zijn makkelijk te verzinnen bij de voorbereiding van een les en kunnen zelfs 
spontaan bij u opkomen tijdens interacties met uw leerlingen. 

Bij meerkeuzevragen krijgen de leerlingen verschillende mogelijkheden voorgeschoteld waaruit 
ze kunnen kiezen. Tijdens een les over celdeling kan de leraar zijn leerlingen bijvoorbeeld een vraag 
voorleggen met vier mogelijke antwoorden. De leerlingen noteren de letter van de optie die volgens hen 
de juiste is op de antwoordkaart. Meerkeuzevragen zijn zeer effectief, maar vereisen enige voorbereiding. 

Bij invulvragen krijgen de leerlingen een gedeeltelijke stelling voorgeschoteld, waarvoor ze zelf de 
rest van de informatie moeten invullen. Een leraar maatschappijleer kan de leerlingen bijvoorbeeld de 
volgende stelling voorleggen: ‘Eén van de kenmerken van een constitutionele democratie is .................’ 
de leerlingen noteren hun antwoorden op hun kaart of leitje. Evenals waar of niet waar-vragen zijn 
invulvragen makkelijk te verzinnen en kunt u ze ter plekke bedenken. 

Een variant op de antwoordkaart is de groepsstemming. Daarbij steken de leerlingen simpelweg hun 
hand op als ze het eens zijn met een bepaald antwoord. Er worden geen antwoordkaarten gebruikt, maar 
het effect is hetzelfde. De leerlingen geven met een teken aan welk antwoord juist is. Als u bijvoorbeeld 
een waar of niet waar-stelling heeft geponeerd, nodigt u de leerlingen eerst uit hun hand op te steken 
als ze denken dat het waar is. Vervolgens mogen de leerlingen die denken dat het niet waar is, hun hand 
opsteken. Dat kan ook met meerkeuzevragen, waarbij de leerlingen bij elke optie hun hand mogen 
opsteken als ze denken dat dat de juiste keuze is. Bij invulvragen gaat dat iets lastiger. In dat geval moet 
u verschillende mogelijkheden opgeven om op te stemmen, waardoor de invulvraag wordt veranderd 
in een meerkeuzevraag. 

Indien u in het bezit bent van een digitaal stemsysteem kunt u dit uiteraard ook perfect inzetten voor 
de waar of niet waar- vragen en de meerkeuzevragen. U heeft dan binnen korte tijd een totaalbeeld van 
de antwoorden van de klas op uw digitale schoolbord beschikbaar. Bovendien kunt u deze antwoorden 
eenvoudig bewaren en indien wenselijk terughalen welke leerling welk antwoord heeft gegeven.



Juf Tahira wil de kennis die de leerlingen hebben van breuken even kort op de proef 
stellen. Ze geeft de leerlingen opdrachten over breuken en laat hen de antwoorden op 
hun Teambord noteren. Dit Teambord houden ze op het afgesproken moment omhoog. 
Zo doorloopt ze een aantal opdrachten. Op deze manier kan Tahira snel overzien welke 
onderdelen van de leerstof alle leerlingen beheersen, maar ze ziet ook binnen welke 
onderdelen van de leerstof (een deel van) de leerlingen problemen ondervinden. 

Een week voor de afsluitende toets over de module over de Tweede Wereldoorlog wil 
meneer Lukaart samen met de leerlingen een aantal hoofdpunten doornemen. Om de 
belangrijkste personen gerelateerd aan de oorlog met hen door te nemen, laat hij via 
het digibord steeds een foto zien. Leerlingen krijgen de opdracht de naam van deze 
persoon op hun Antwoordkaart te schrijven.  

3.3  Antwoorden in koor
Helaas wordt Antwoorden in koor (oftewel allemaal tegelijk antwoord geven) door sommige mensen 
gezien als een vorm van ineffectief onderwijs. Als u het op de juiste manier toepast, kan het echter een 
uiterst effectieve manier zijn om leerlingen bij de les te houden (Becker, 1988). Het gaat het beste als u 
belangrijke informatie naar voren brengt in een korte zin of uitdrukking, waarbij de leerlingen moeite 
met de informatie lijken te hebben. Laten we bijvoorbeeld aannemen dat een leraar maatschappijleer 
de generalisatie heeft behandeld dat subculturen vorm kunnen krijgen op basis van regio, etniciteit, 
maatschappelijke klasse en waarden. Hij heeft er een aantal vragen over gesteld, maar de leerlingen 
lijken verward en reageren niet zoals hij zou willen. Voor een effectieve toepassing van ‘Antwoorden in 

koor’, kan hij de volgende dialoog op gang brengen:

 “Ik geloof dat jullie het niet goed begrepen hebben. Ik geef jullie het antwoord op de vragen over

 subculturen: Een subcultuur kan vorm krijgen op basis van regio, etniciteit, maatschappelijke

 klasse en waarden. Nu allemaal samen ...

 Nog een keer ...

 En nog een keer ...”

Het is van belang hierbij op te merken dat de leraar de verschillende aspecten van een subcultuur 
nogmaals moet toelichten en uitleggen, omdat het uitblijven van de juiste antwoorden van de leerlingen 
aantoont dat ze niet begrepen hebben hoe dat precies zit. Het doel van Antwoorden in koor is niet dat 
leerlingen de antwoorden woord voor woord uit hun hoofd opdreunen, maar dat ze een belangrijke 
algemene stelling of een belangrijk beginsel waarover verwarring is ontstaan, herhalen in de hoop dat 
het zo beter tot ze doordringt. 
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Tijdens een gesprek in de aardrijkskundeles ontdekt juf Tamira dat de leerlingen geen 
link leggen tussen de ontwikkeling van een specifieke regio die zij bestudeerd hebben en 
het feit dat de geografische ligging van een regio effect kan hebben op deze ontwikkeling 
en de toekomst van deze regio. Tamira legt het gesprek stil en zegt: “laten we eens 
terugkijken naar hoe we dit hoofdstuk zijn gestart. We hebben gesproken over het feit 
dat de geografische ligging van een regio effect kan hebben op de ontwikkeling en de 
toekomstperspectieven dan deze regio. Daarna hebben we verschillende voorbeelden 
gezien van dit gegeven binnen onze eigen regio. Maar ik denk dat we vergeten zijn, 
waar we mee begonnen zijn. Dus ik wil dat iedereen het volgende met me mee zegt: 
‘De geografische ligging van een regio kan effect hebben op de ontwikkeling en toekomst 
van deze regio’. OK. Laten we dit met zijn allen zeggen... Nog een keer... En nog een 
keer... Nog een keer... Laten we nu nog eens terugkijken naar een aantal voorbeelden 
die we gezien en besproken hebben.”.  

Hanna heeft een opdracht voor het berekenen van het gemiddelde, de mediaan en de 
modus op het digibord uitgewerkt. Meneer Messo vraagt Lieke of zij het eens is met de 
genoteerde antwoorden. Lieke zegt dat de antwoorden van Hanna voor een deel goed 
zijn. Meneer Messo vraagt Hanna uit te leggen welk deel van de antwoorden volgens 
haar goed zijn en welke niet. Hanna geeft op het bord aan dat het gemiddelde en de 
modus goed berekend zijn, maar dat de mediaan niet goed berekend is. Vervolgens 
vraagt meneer Messo aan Rakim of hij het eens is met de analyse van Hanna. Na het 
antwoord van Rakim bespreekt meneer Messo de verschillende opties die op het bord 
genoteerd zijn door Hanna, Lieke en Rakim en hij geeft aan welke opdrachten het 
meest accuraat zijn. 

3.4  Antwoordketen
Bij een Antwoordketen koppelen de leerlingen hun antwoorden aan elkaar. De Antwoordketen begint 
met een vraag, waarop één van de leerlingen antwoord geeft. Vervolgens nodigt u de leerlingen uit hun 
stem uit te brengen over de juistheid van dat antwoord, waarbij u drie keuzemogelijkheden geeft. Het 
antwoord is: 
	 •	 correct
	 •	 deels	correct	
	 •	 niet	correct

U geeft de beurt aan een leerling die het goede antwoord gaf. Als het antwoord van de eerste leerling 
niet correct is, vraagt u leerling 2 de noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in het antwoord van 
leerling 1. Als het antwoord van leerling 1 deels correct is, vraagt u leerling 2 aan te geven wat wel en wat 
niet juist is en mag hij de ontbrekende informatie aan het antwoord toevoegen. Dan kan de volgende 
vraag gesteld worden. Als het antwoord van leerling 1 geheel juist is, krijgt leerling 2 een andere vraag.

Bij een antwoordketen is het belangrijk dat leerlingen niet bang zijn een verkeerd antwoord te 
geven, ze mogen niet het gevoel hebben af te gaan als ze een verkeerd antwoord geven. U moet dus 
goed opletten hoe u reageert op een onjuist antwoord. In hoofdstuk 9 ‘Hoe communiceer ik hoge 
verwachtingen voor alle leerlingen?’ behandelen we een aantal technieken om dit effectief te doen. 

Een eenvoudige maar leuke variant op een antwoordketen is het gebruik van een balletje om aan te 
geven dat de verantwoordelijkheid van de ene leerling overgaat op de andere. Leerling 1 krijgt van u het 
balletje toegespeeld en beantwoordt de eerste vraag. Als hij zijn antwoord heeft gegeven en u leerling 2 
aanwijst om zijn antwoord toe te lichten of aan te vullen, gooit u het balletje naar leerling 2. 



Actiestap 4. Werk met lichaamsbeweging

Onder lichaamsbeweging verstaan we elke activiteit waarbij leerlingen zich mogen bewegen. Zoals we 
besproken hebben in het onderdeel Onderzoek & Theorie van dit hoofdstuk, bevordert lichaamsbeweging 
de betrokkenheid bij de les, omdat het de energie verhoogt. Hier zijn allerlei manieren voor: 

	 •	 Opstaan	en	uitrekken.	
  De meest voor de hand liggende manier om lichaamsbeweging te bevorderen is door
  leerlingen zo nu en dan uit te nodigen op te staan en zich uit te rekken. Als u merkt dat de
  leerlingen hangerig worden, kunt u hen uitnodigen naast hun tafel te gaan staan en zich eens
  flink uit te rekken. 
	 •	 Uitbeelden.	
  Bij deze techniek beelden de leerlingen belangrijke leerstof fysiek uit. Bij de wiskundeles kunt  
  u bijvoorbeeld vragen of leerlingen op willen staan. Vervolgens vraagt u of ze de volgende
  concepten willen uitbeelden: radius, diameter en omtrek. Eén van de leerlingen geeft de
  radius aan met een uitgestrekte linkerarm, de diameter door beide armen uit te strekken en de
  omtrek door met zijn armen een cirkel te vormen. Dit kan ook uitgevoerd worden in twee- of
  drietallen.
	 •	 Geef	één,	krijg	één.	
  Deze techniek werkt het beste als de leerlingen met aantekenschriften werken. Voor deze
  activiteit staan de leerlingen op en krijgen ze de opdracht op zoek te gaan naar een partner,
  met wie ze staande hun aantekeningen vergelijken. De leerlingen krijgen eerst de tijd om 
  te kijken welke informatie ze met elkaar gemeen hebben. Vervolgens kijken ze wat de één 
  wel en de ander niet heeft. De nieuwe informatie schrijven ze in hun aantekenschrift. Zo 
  geeft iedere leerling iets en ontvangt hij iets. Een variant op dit thema is dat de 
  tweetallen voor de hele groep vertellen welke informatie ze met elkaar hebben gedeeld. 
	 •	 Stemmen	met	je	voeten.	
  In de vorige actiestap hebben we groepsstemmingen besproken, onder het kopje
  Antwoordkaarten. Stemmen kan moeiteloos worden omgezet in een activiteit met
  lichaamsbeweging. U hangt drie bordjes of vellen papier op in het lokaal: 
	 	 	 •	 het	antwoord	is	onjuist
	 	 	 •	 het	antwoord	is	deels	correct
	 	 	 •	 het	antwoord	is	correct

  U geeft een mogelijk antwoord op een vraag die u of één van de leerlingen heeft
  gesteld. De ene keer geeft u het correcte antwoord, de andere keer geeft u een
  antwoord dat deels correct is of helemaal niet klopt. De leerlingen ‘stemmen met hun voeten’

  door bij het bordje of papier te gaan staan dat volgens hen aangeeft in hoeverre het antwoord
  van u juist is.

Meer beweging waarbij de inhoud centraal blijft staan, is te vinden in Kagan structuren zoals: Zoek 
Iemand Die en Mix & Koppel. Daarnaast zijn ook bewegingsactiviteiten los van de inhoud goed bruikbaar. 
Deze zijn bijvoorbeeld te vinden in de bundels: Silly Sports & Goofy Games en Persoonlijke Oppeppers. 

Bij de lessen in de middag vindt juf Chadia het lastig om de leerlingen in haar kleuterklas 
bij de les te houden. Ze lijken minder betrokken en geïnteresseerd. Ook lijken ze meer 
moeite te hebben met het opnemen van de leerstof. Om dit probleem aan te pakken, 
zorgt Chadia dat de leerlingen iedere keer bij de overgang naar een andere activiteit 
even op kunnen staan en een bewegingsactiviteit doen. Dit zijn heel korte activiteiten 
die de leerlingen individueel uitvoeren. Het zijn als het ware persoonlijke oppeppers, 
waarna ze weer actiever aan de les deelnemen. En indien van toepassing laat Chadia 
de leerlingen even van hun plaats opstaan om een klasgenootje op te zoeken en door te 
praten over wat ze zojuist geleerd hebben.   

Hoe krijg ik betrokken leerlingen?  |  165



166  |  Hoofdstuk 5

Tijdens de biologielessen merkt meester Gaith steeds dat de leerlingen de indeling van 
het dierenrijk zo lastig kunnen onthouden. Hij besluit hier eerst eens goed aandacht aan 
te besteden aan de hand van een bewegingsactiviteit. Hij verdeelt de klas in groepjes 
van vier leerlingen. Ieder groepje krijgt de opdracht voor de verschillende diersoorten 
een beweging of pose te bedenken die symbool staat voor deze diersoort. Vervolgens 
presenteert ieder groepje zijn beweging of pose per diersoort. Na alle presentaties 
bespreekt meester Gaith welke representaties de leerlingen de meest effectieve vinden 
voor iedere diersoort. Op belangrijke momenten stelt meester Gaith de diersoorten 
weer aan de orde aan de hand van de door de leerlingen vastgestelde bewegingen.  

Om te zien in welke mate de leerlingen bekend zijn met de nieuwe versie van de 
tekstverwerker, past mevrouw Van Krimpen de activiteit ‘stem met je voeten’ toe. 
Ze heeft in verschillende delen van het lokaal vellen papier opgehangen met daarop 
verschillende menu opties binnen de tekstverwerker zoals Start, Invoegen, Pagina-
indeling, Verwijzingen, Verzendlijsten, Controleren, Beeld. Vervolgens beschrijft ze een 
taak die je uit kunt voeren met de tekstverwerker. De leerlingen krijgen de opdracht 
bij die menu optie te gaan staan, waarvan zij denken dat je hiermee deze taak kunt 
uitvoeren. Deze activiteit geeft mevrouw Van Krimpen direct inzicht in de mate waarin 
de leerlingen inzicht hebben in de tekstverwerker en welke leerlingen niet of minder. 

Actiestap 5. Werk in het juiste tempo

Het tempo en de vaart van de activiteiten komen in vrijwel elke discussie over effectief klassen-
management naar voren. Het tempo zal niet negatief beïnvloed worden als u de dagelijkse admini-
stratieve taken goed geregeld heeft en routines heeft ingesteld voor de volgende taken: opdrachten 
inleveren, materialen uitdelen, materialen opruimen na een activiteit en het opdelen van de groep 
in groepjes. Een groot aantal van deze regels & routines wordt behandeld in hoofdstuk 6 ‘Hoe stel ik 
regels & routines op en handhaaf ik deze?’.

Naast het effectief uitvoeren van administratieve taken, is tempo ook van belang bij de overgang van 
de ene activiteit naar de andere. Er dient een bepaalde logica te zitten in de voortgang van de les en die 
logica moet voor de leerlingen duidelijk zijn. Het ontwerp van een goede les wordt uitvoerig behandeld 
in hoofdstuk 10, maar we willen alvast aangeven dat iedere les bestaat uit verschillende delen. Aan 
elke les komen enkele administratieve delen te pas, zoals die we zojuist hebben opgenoemd. Ook zal 
elke les delen kennen die geheel aan de leerstof zijn gewijd. Soms gaat het bij deze leerstofdelen om 
essentiële leerstofbeleving (zie hoofdstuk 2), soms betreft het activiteiten om leerlingen met nieuwe 
kennis te laten oefenen en hun kennis te verdiepen (zie hoofdstuk 3) en soms zijn die delen gewijd aan 
activiteiten om de leerlingen te helpen bij het genereren en toetsen van hypothesen (zie hoofdstuk 4). 
Er dient een zekere interne logica ten grondslag te liggen aan de overgangen tussen deze leerstofdelen. 
Als u de les bijvoorbeeld begonnen bent met een essentiële leerstofbeleving waarbij leerlingen een 
stukje in hun leerboek gelezen hebben over overbevolking, heeft het weinig zin over te gaan op een 
onderdeel waarin ze gaan oefenen met het lezen van een hoogtekaart. Het is logischer als leerlingen 
in het volgende deel iets doen om hun inzicht te vergroten in de zojuist behandelde stof, zoals het 
verzinnen van een metafoor voor overbevolking.



Actiestap 6. Toon passie en enthousiasme voor de leerstof

Good en Brophy (2003) leggen de nadruk op het belang van verbaal en non-verbaal gedrag, waarbij de 
leraar passie en enthousiasme voor de leerstof toont. Ze beschrijven passie als volgt: 

 “Een intense presentatie begint met een onomwonden verklaring over het belang van de

 boodschap (“Ik ga jullie leren hoe je breuken moet omrekenen. Let goed op, want het is belangrijk

 dat jullie dit begrijpen”). Vervolgens wordt de boodschap naar voren gebracht met gebruik van verbale

 en non-verbale technieken voor spreken in het openbaar, die passie overbrengt en aandacht

 trekt: een langzame, stapsgewijze uitleg met de nadruk op de kernwoorden, ongebruikelijke

 stembuigingen of overdreven gebaren die de aandacht op kernwoorden of procedurele stappen

 vestigen. Te samen met het intensief scannen van de groep na elke stap op zoek naar tekenen van

 verwarring of inzicht (en om leerlingen die vragen hebben, de gelegenheid te geven deze onmiddellijk te

 stellen). Naast de woorden die worden uitgesproken, blijkt uit alles van de toon en het gedrag van de

 leraar dat dit onderwerp van belang is en dat de leerlingen extra goed moeten opletten en vragen

 moeten stellen als ze iets niet begrijpen.” (2003, p. 238). 

Deze manier van aanpak dient echter beperkt te worden tot situaties die essentieel zijn voor het leren. 
Als het te vaak of voor aanvullende leerstof wordt toegepast, kan de impact van de passie en het 
enthousiasme van de leraar afnemen. 

We willen hierbij opmerken dat Good en Brophy (2003) eveneens aangeven wat enthousiasme en 
passie  níet zijn: 

 “Als we aangeven dat leraren hun enthousiasme moeten overbrengen, hebben we het niet over peptalk

 of onnodig theater. Wat we bedoelen is dat de leraren aangeven wat hun eigen redenen zijn om een

 onderwerp als interessant, belangwekkend of nuttig te beschouwen en dat zij deze redenen weten over

 te brengen op de leerlingen tijdens de les over dit specifieke onderwerp.” (p. 238).

Ze geven het voorbeeld van een geschiedenisleraar die zijn enthousiasme over het onderwerp 
overbrengt door zijn gedegen kennis: hij vult de les aan met extra informatie, anekdotes en verhalen die 
niet in het boek staan. 

Tijdens de gymles worden de leerlingen uitgedaagd zo veel mogelijk verschillende 
activiteiten uit te voeren. Juf Ria doet iedere activiteit kort voor en geeft duidelijk 
aan hoe lang de leerlingen bezig mogen zijn met een oefening. Als de leerlingen aan de 
slag zijn, geeft ze duidelijke instructie over de tijd die ze nog hebben om de oefening 
af te maken. Ook geeft ze duidelijke tijdinstructies voor het wisselen naar een andere 
activiteit. Op deze manier houdt ze de vaart in de activiteiten en komen de leerlingen 
met veel verschillende activiteiten in aanraking.   

Tijdens de les bereiden de leerlingen een aantal gerechten voor binnen een vooraf 
gestelde tijd. Waarna de leerlingen ter afsluiting met elkaar de maaltijd nuttigen. Om 
te zorgen voor een soepele overgang van de ene naar de andere activiteit geeft meneer 
Koenen duidelijke indicaties voor de beschikbare tijd. Bijvoorbeeld “We hebben nog 10 
minuten voordat we gaan wisselen”. Ook geeft hij duidelijk de noodzaak aan om door te 
gaan naar de volgende activiteit. En hij benoemt een aantal leerlingen die de voortgang 
van de verschillende activiteiten monitoren. Deze leerlingen zijn verantwoordelijk voor 
het signaleren van mogelijke probleemgebieden of logistieke obstakels die opgelost 
moeten worden. 
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Ook dit jaar staat het lenteproject weer in de planning van juf Shanty, maar eigenlijk 
heeft ze het wel een beetje gehad met het lenteproject. Ieder jaar weer komt het 
uiteraard weer aan de orde... Ze bekijkt de doelen nog eens goed en denkt terug aan 
het project van vorig jaar. De kinderen vinden het namelijk wel altijd een interessant 
onderwerp om aan te werken. Bovendien is het een heel belangrijk onderwerp met 
veel relevante doelen. Ook realiseert zij zich heel goed dat zij degene is die de kar 
moet trekken en de leerlingen enthousiast moet krijgen voor de lesstof. Ze neemt 
zich voor het project iets aan te passen, zodat er ook voor haar weer wat nieuwe 
activiteiten in zitten. Ze besluit wat filmpjes te zoeken en hier kijkopdrachten bij te 
maken. Ook bekijkt ze hoe ze haar activiteiten beter kan ondersteunen met non-
verbale representaties, zoals afbeeldingen, grafieken en modellen, bewegingsactiviteiten 
en tekenactiviteiten voor de leerlingen. Op deze manier zit er ook voor haar weer een 
uitdaging in het project en zal het voor haar makkelijker worden weer enthousiast over 
de leerstof te zijn. Ze weet dat ze alleen op deze manier duidelijk kan maken dat de 
leerstof belangrijk is, waardoor ze de volle aandacht van de leerlingen krijgt. 

Tijdens de scheikundeles merkt mevrouw Van Straalen dat de leerlingen moeite hebben 
met het begrijpen van een aantal nieuwe concepten die zij geïntroduceerd heeft. Ook 
geven de leerlingen aan dat ze hun twijfels hebben over het belang van het onderwerp 
dat centraal staat. Mevrouw Van Straalen besluit haar aanpak aan te passen door een 
aantal verschillende strategieën te gebruiken om haar eigen enthousiasme en interesse 
in het onderwerp te tonen. Tijdens iedere les stelt zij nogmaals de reden aan de orde 
waarom de leerlingen dit concept moeten leren. Ook legt zij het verband tussen de 
nieuwe concepten en de ‘echte’ wereld, zodat de leerlingen inzien dat je deze inhouden 
toe kunt passen in de praktijk. Ook vertelt zij over scheikundigen die de concepten 
toegepast hebben binnen concrete producten die de leerlingen ook kennen. Op belangrijke 
momenten laat zij de leerlingen verband leggen tussen de lesinhouden en hun eigen 
belevingswereld. Ten slotte voegt ze aan iedere les persoonlijke verhalen en ervaringen 
toe over haar eigen inzichten en problemen die zij hierbij ondervonden heeft. Mevrouw 
van Straalen merkt dat de betrokkenheid en motivatie van de leerlingen toeneemt 
door deze strategieën aan haar repertoire toe te voegen. 

Actiestap 7. Betrek leerlingen bij milde meningsverschillen

Zoals de naam al zegt, bedoelen we met milde meningsverschillen dat leerlingen de dialoog aangaan 
over onderwerpen waarover zij van mening verschillen. Het is van belang hierbij aan te tekenen dat de 
nadruk ligt op het woordje milde. De dialoog over de meningsverschillen mag nooit te fel oplaaien. Als dat 
wel gebeurt, gaat de aandacht van de leerlingen vooral naar hun stijgende gevoel van frustratie of woede 
en vergeten ze de leerstof. Om deze actiestap effectief uit te voeren, zult u uw onderwerpen zorgvuldig 
uit moeten kiezen. Zo kan een leraar natuurkunde bijvoorbeeld inspelen op het thema opwarming van 
de aarde. Hij weet dat leerlingen op de hoogte zijn van het probleem van de opwarming van de aarde. 
En ook dat ze het niet met elkaar eens zijn over de dreiging daarvan en de snelheid waarmee actie 
ondernomen moet worden. Hij neemt zich voor bepaalde leerlingen naar hun mening te vragen, van 
wie hij weet dat ze het over dit onderwerp niet met elkaar eens zijn.

Bij milde meningsverschillen is het de bedoeling dat zoveel mogelijk leerlingen bij het debat betrokken 
worden. Een variant op het thema is de leerlingen die het ene standpunt voorstaan, te verzoeken plaats 
te nemen aan de ene kant van het lokaal en de anderen, hun tegenstanders, aan de andere kant van 
het lokaal. Degenen die zich niet zo druk over het thema maken of er geen duidelijk standpunt over 



innemen, nemen plaats in het midden van het lokaal. U vraagt eerst de leerlingen van de ene kant hun 
standpunten naar voren te brengen. Dat gaat heel informeel, iedereen die wil mag het woord voeren. 
Vervolgens mag de andere partij zijn standpunten uit de doeken doen. Tijdens de discussie die zodoende 
ontstaat, kunnen de leerlingen in het midden kiezen zich bij één van beide groepen te voegen, waarbij 
ze aangeven dat ze zich hebben laten overtuigen door de standpunten van die bepaalde groep. De 
discussie gaat door totdat alle leerlingen uit de middengroep voor één van de standpunten hebben 
gekozen. Om te voorkomen dat dit te lang duurt, kunt u op een bepaald moment zeggen dat de 
leerlingen nu moeten kiezen: “Zelfs als je nog niet helemaal overtuigd bent, maak je nu een keuze voor het 

standpunt dat volgens jou het meest overtuigend is.”.

De leerlingen in de groep van juf Hélène zijn druk met elkaar in gesprek over het 
recyclen van plastic. Juf Hélène merkt dat de kinderen in de klas van mening verschillen 
over het nut van het apart inleveren van plastic. Na een korte inventarisatie besluit ze 
de klas te verdelen in teams waarin zowel voor- als tegenstanders zitten. De leerlingen 
krijgen eerst 2 minuten de tijd om hun persoonlijke argumenten te noteren die ze 
kunnen bedenken bij hun standpunt. Vervolgens overleggen de leerlingen met hun 
medestanders in hun team om nog meer argumenten te verzamelen. Ook bespreken ze 
welke argumenten ze straks eerst aan willen dragen, maar ook welke tegenargumenten 
ze kunnen verwachten. Hierna gaat ieder team met elkaar de confrontatie aan. Dit 
doen ze door eerst ieder binnen 1 minuut hun standpunt uiteen te zetten. Hierna is er 
gelegenheid om met elkaar in discussie te gaan. Tenslotte bespreekt juf Hélène met de 
leerlingen de activiteit na en peilt ze of de leerlingen van mening veranderd zijn.  

Actiestap 8. Geef leerlingen de gelegenheid over zichzelf te praten

In het onderdeel Onderzoek & Theorie van dit hoofdstuk hebben we het ‘ik’ zelf en het belang daarvan 
voor de motivatie aangestipt. Iedereen praat nu eenmaal graag over zichzelf en over dingen die hem of 
haar interesseren. Een eenvoudige techniek om leerlingen betrokken te houden en het energieniveau 
op peil te houden, is door situaties te creëren waarin ze de kans krijgen over hun interesses te praten. Een 
directe manier om deze discussie op gang te helpen, is door leerlingen te vragen de leerstof te koppelen 
aan hun interesses. Een voorbeeld: Een leraar lichamelijke opvoeding heeft zojuist laten zien welke 
stretchoefeningen geschikt zijn, voordat je gaat hardlopen. Hij nodigt de leerlingen uit deze technieken 
te vergelijken met iets wat zij leuk vinden. Dan zegt een leerling die trompet speelt bijvoorbeeld, dat het 
net zoiets is als de warming-up voor je mond voordat je begint te spelen. Een leerling die geïnteresseerd 
is in brommers, zegt bijvoorbeeld dat het vergelijkbaar is met het klaarleggen van het gereedschap, 
voordat je aan een reparatie begint. Een leerling die geïnteresseerd is in kruiswoordraadsels, zegt dat 
hij altijd een inschatting maakt van het complete raadsel, voordat hij begint met het oplossen van de 
afzonderlijke woorden. Deze associaties bieden twee voordelen. Ten eerste wordt de leerstof op deze 
manier gekoppeld aan de persoonlijke interesses van de leerlingen. Ten tweede, en dat is misschien nog 
wel belangrijker, krijgen de leerlingen hierdoor de kans iets over hun persoonlijke interesse te vertellen. 
In het ideale geval maakt de leraar optimaal gebruik van deze kans om zijn leerlingen beter te leren 
kennen. Hij kan een leerling uitnodigen er meer over te vertellen en bijvoorbeeld vragen hoe dat precies 
zit met het ‘klaarleggen van het gereedschap’.
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Dat meetkunde overal in ons dagelijks leven terug te vinden is, is een feit voor meneer 
Meijer. Om die reden vraagt hij leerlingen in ieder hoofdstuk meetkundige onderzoeker 
te worden en de volgende vragen de beantwoorden: “Waar in jouw leven zie je bewijs 
voor de concepten, principes en theorie die we in dit hoofdstuk bestudeerd hebben? 
Hoe gebruiken professionals op de werkvloer deze meetkundige principes? Hoe zou onze 
wereld eruit zien zonder meetkunde?” Op belangrijke en relevante momenten in zijn 
lessen, en vooral bij de afsluitende activiteiten van een hoofdstuk, vraagt hij leerlingen 
hun inzichten en persoonlijke reflecties over de relevantie van de bestudeerde lesstof te 
bespreken.  

Actiestap 9. Verstrek opmerkelijke informatie

Opmerkelijke informatie is een vorm van ontbrekende informatie. Kijk maar eens naar de volgende feiten: 

	 •	 Neem	je	lengte	en	deel	die	door	acht.	Dat	is	de	lengte	van	je	hoofd.
	 •	 Geen	enkel	velletje	papier	kan	meer	dan	zeven	maal	dubbelgevouwen	worden.
	 •	 Het	eerste	product	met	een	barcode	was	Wrigley’s	kauwgum.
	 •	 De	aarde	is	de	enige	planeet	die	niet	naar	een	heidense	god	is	genoemd.
	 •	 De	vleugelbreedte	van	een	Boeing	747	is	langer	dan	de	eerste	vlucht	van	de	
  gebroeders Wright.
	 •	 Venus	is	de	enige	planeet	die	met	de	klok	mee	draait.
	 •	 Mickey	Mouse	is	niet	door	Walt	Disney	bedacht.
	 •	 Een	mier	kan	50	maal	zijn	eigen	gewicht	tillen.
	 •	 De	Olympische	spelen	van	1912	waren	de	laatste	Spelen	waarin	medailles	werden	
  uitgereikt die van puur goud waren.

Hoewel deze feiten weinig praktisch nut hebben, wekken ze wel de aandacht. Ze geven de lezer 
opmerkelijke informatie. Tijdens de les kunt u dit soort interessante weetjes gedoseerd toevoegen aan 
de leerstof. 

Een leraar Engels kan zijn les over het boek The Old Man and the Sea van Hemingway bijvoorbeeld 
beginnen met een anekdote over het leven van Hemingway. Hemingway’s moeder had dolgraag een 
tweeling gewild, maar die kreeg ze niet. Ze kleedde zijn zus en hem echter in dezelfde kleren en gaf 
ze hetzelfde kapsel. Hij werd diverse malen onderscheiden: hij ontving de zilveren Medal for Military 

Valor (militaire moed) voor zijn optreden tijdens de Eerste Wereldoorlog en de Bronze Star, eveneens een 
eervolle onderscheiding voor dapperheid of bewezen diensten: in 1953 mocht hij de Pulitzer-prijs in 
ontvangst nemen en in 1964 de Nobelprijs voor de Literatuur voor de novelle The Old Man and the Sea. 
Hij leed als kind al aan bijziendheid, maar nam pas een bril op zijn 32e.

Nog een voorbeeld: een leraar lichamelijke opvoeding wil enkele verdedigingstactieken bij het basketbal 
laten zien en vertelt ondertussen het een en ander over de geschiedenis van het basketbal. Basketbal 
is uitgevonden door Dr. James Naismith, een gymnastiekleraar en sportcoach, verbonden aan de YMCA 
International Training School. In december 1891 bedacht hij een spel om zijn leerlingen in vorm te houden 
tijdens de lange, strenge winters van New England. Het verhaal luidt dat hij de regels baseerde op het oude 
balspel van de Maya-indianen. Hij schreef de basisregels op, prikte ze aan de wand en hing in de drie meter 
hoge gymzaal van de school twee perzikmanden op. De ballen die in de manden terechtkwamen moesten 
er met een lange stok weer uitgewurmd worden. De eerste officiële basketbalwedstrijd is gespeeld op 20 
januari 1892, met negen spelers, op een veld dat de helft kleiner was dan het huidige officiële basketbalveld. 
Het spel werd basketbal genoemd, op voorstel van een van de leerlingen van Naismith.
Het verstrekken van opmerkelijke informatie is echter niet voorbehouden aan de leraar. U kunt uw 



leerlingen te allen tijde uitnodigen op zoek te gaan naar interessante wetenswaardigheden over een 
bepaald onderwerp. Bij het begin van de les kunt u de leerlingen tijd geven wat te vertellen over de 
weetjes die ze hebben ontdekt. Als de leerlingen in teams werken, kan de verantwoordelijkheid met 
weetjes te komen, wekelijks overgaan van het ene team op het andere. 

Een lichtere vorm hiervan wordt behandeld door Jonas (2004, p. 135 - 136) die voorstelt om waar 
mogelijk grappige feiten aan de leerstof te verbinden: 

	 •	 In	de	meeste	gevallen	gaan	nachtmerries	over	vallen.
	 •	 Amerikanen	slikken	vijf	ton	aspirine	per	dag.
	 •	 De	meeste	mannen	dragen	hun	scheiding	links,	zonder	aantoonbare	reden.
	 •	 Mensen	slapen	1/3	deel	van	hun	leven.
	 •	 25	procent	van	alle	mensen	kijkt	stiekem	in	het	medicijnkastje	van	hun	vrienden.
	 •	 Mensen	zoeken	gemiddeld	een	jaar	van	hun	leven	naar	spullen	die	ze	kwijt	zijn.
	 •	 Eén	op	de	tien	kinderen	slaapwandelt.
	 •	 63	procent	van	de	mensen	kiest	voor	pizza	als	ze	maar	één	ding	mochten	kiezen	om	te	eten.
	 •	 Om	te	kunnen	glimlachen	gebruik	je	15	spieren.

Voor de beroepenoriëntatie hebben de leerlingen uit de groep van meester Frank een 
aantal beroepen uitgekozen waar ze meer over willen weten. Zo staan er ook een 
aantal gastsprekers op het programma. In de voorbereiding met een gastspreker neemt 
meester Frank altijd goed het doel door van de presentatie. Hierbij vraagt hij de 
spreker ook altijd of hij iets kan vertellen dat maar weinig mensen weten, maar wat 
wel een interessant feit is. Ook vraagt hij hen een anekdote op te nemen in hun verhaal 
en de leerlingen een vraag te stellen die oproept tot reflectie. De ervaring van meester 
Frank is dat op deze manier het verhaal van de gastspreker beter de aandacht van de 
leerlingen trekt en het hen betrekt bij het verhaal. 

“American Airlines heeft in 1987 $40.000 bespaard door in elke salade die zij 
serveerde in de eerste klasse een olijf minder te doen.” Met deze zin begint mevrouw 
Karsen haar les economie. En direct heeft ze de aandacht van haar leerlingen te 
pakken. Iedere les economie begint ze met zo’n opmerkelijk feit gerelateerd aan haar 
vakgebied, deze zoekt ze gewoon via google met als zoekwoorden ‘nutteloze feiten’ of 
‘leuke wetenswaardigheden’. Het gegeven of het een feit is of een broodje aap, komt 
ook altijd even aan de orde. Wat vaak tot een extra huiswerkopdracht leidt voor 1 of 
2 leerlingen om dit verder uit te zoeken voor de volgende les. 

Samenvatting 
Als we de vijfde ontwerpvraag in overweging nemen: ‘Hoe krijg ik betrokken leerlingen?’ dient u 
stil te staan bij manieren om het taakgericht gedrag van uw leerlingen te stimuleren middels het 
energieniveau, ontbrekende informatie, het zelfsysteem, lichte druk en milde meningsverschillen en 
competitie. Zorg dat u actiestappen inplant om leerlingen te laten bewegen, aan het denken te zetten 
en de aandacht voor de opdracht vast te houden. 

Verder lezen
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Feedback is een van de meeste voorkomende elementen bij succesvol lesgeven en le-
ren. Maar er is wel iets raadselachtigs mee. Feedback is dan wel een van de krachtigste 
hulpmiddelen, maar tegelijkertijd behoren de effecten ook tot de meest variabele. Ik 
heb vele jaren geprobeerd dit mysterie op te lossen en gewerkt aan een model dat kan 
helpen de voordelen van feedback ten volle in de klas te gebruiken.
Om te begrijpen wat feedback is, is het raadzaam Sadlers (1989) begrip van de ‘kloof’ 
te bestuderen. Feedback dient de kloof te verkleinen tussen waar de leerling is en waar 
hij hoort te zijn — het is dus het verschil tussen de huidige resultaten en de succes-
criteria. Om de feedback effectief te laten zijn, is het nodig dat leraren precies weten 
waar de leerlingen staan en waar ze horen te zijn. En hoe transparanter zij daarover 
zijn tegenover de leerlingen, des te beter kunnen de leerlingen zelf de weg naar suc-
ces afleggen en daarbij de vruchten van feedback gebruiken. Feedback verkleint de 
kloof op verschillende manieren: het geeft aanwijzingen waardoor de aandacht van 
de leerling wordt gevangen en hij zich kan focussen op de taak; het kan de aandacht 
sturen naar het proces dat nodig is om de taak tot een goed einde te brengen; het kan 
informatie geven over zaken die verkeerd zijn begrepen; het kan motiverend werken 
waardoor de leerling meer tijd en werk in zijn taak stopt (zie Hattie & Timperley, 2006).
Feedback kan op verschillende manieren worden gegeven: via affectieve processen, 
verhoogde inspanning, motivatie of betrokken zijn; door de leerlingen verschillende 
cognitieve processen aan te bieden, herformulering van begrippen, bevestiging van de 
leerling dat hij iets goed of juist niet goed heeft, door aan te geven dat meer informatie 
aanwezig of nodig is, hem te wijzen op aanknopingspunten en hem te vertellen dat er 
alternatieve strategieën zijn om bepaalde informatie tot zich te nemen. Een belangrijke 
overweging is dat feedback meestal achteraf komt, na de les, en dat de effectiviteit 
beperkt is als het zonder verband, geïsoleerd wordt gegeven.
Belangrijk is ook dat feedback gevoed wordt door fouten, maar het is niet zo dat fou-
ten alleen maar gemaakt worden door zwakkere leerlingen. Niet alle leerlingen (en dat 
geldt ook voor leraren) slagen meteen de eerste keer of weten wat ze vervolgens beho-
ren te doen. Ook zijn ze niet altijd op zoek naar perfectie. Dit is niet negatief denken, 
maar juist het tegenovergestelde, namelijk de erkenning dat fouten kansen bieden. Een 
fout geeft het verschil aan tussen wat we weten en kunnen en wat we willen weten en 
kunnen. En dat geldt voor iedereen (zwakkere en getalenteerde leerlingen en leraren). 
Het kennen van een fout is het fundament voor het behalen van succes. Dat is het doel 
van de feedback.

Hoofdstuk 7.
Het verloop van de les: de plaats van feedback
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De focus in dit hoofdstuk ligt ook op het gebruik van de aanwijzingen die we van de 
leerlingen krijgen door wat ze doen, zeggen, maken of schrijven om te bepalen wat ze 
begrijpen, weten, voelen of denken (Griffin, 2007). Werken met observaties is de basis 
van de formatieve evaluatie van het leren. Te vaak hebben leraren theorieën of con-
clusies over het gedrag van leerlingen, die ze niet altijd willen veranderen op basis van 
wat de leerlingen feitelijk doen. Het is belangrijk dat de leraren zich eerst concentreren 
op wat leerlingen doen, zeggen, maken of schrijven en zouden op basis van die obser-
vaties (of aanwijzingen) hun theorieën dienen aan te passen. Feedback die voortkomt 
uit een dergelijke evaluatie, is wat leraren nodig hebben om hun lessen te kunnen 
aanpassen. Het levert snelle formatieve feedback en beoordeling op het lesgeven op.
Het bewijs voor de effectiviteit is gedocumenteerd in Visible Learning. In het kort komt 
het erop neer dat de gemiddelde effectgrootte 0,79 is. Dat is twee keer zo groot als het 
gemiddelde effect van alle andere onderwijseffecten. Hierdoor komt feedback in de top 
tien van de invloeden op het resultaat, hoewel er wel een aanzienlijke variabiliteit is. 
Maar waardoor ontstaat die variabiliteit? Ik denk dat feedback op vier niveaus werkt 
en drie vragen behandelt.

7. 1 De drie feedbackvragen

Visible Learning – checklist voor tijdens de les: feedback
33. Leraren zijn zich bewust van en hebben het doel feedback te geven, gerelateerd 

aan de drie belangrijke feedbackvragen: ’waar ga ik heen?’, ‘hoe sta ik ervoor?’ 
en ‘wat is de volgende stap?’.

Niveaus Hoofdvragen Drie feedbackvragen

1 Taak Hoe goed is de taak uitgevoerd; 
is het correct gedaan of niet?

Waar ga ik heen? 
Wat zijn mijn doelen?

2 Proces Welke strategieën zijn nodig 
voor de taak; zijn er alternatieve 
strategieën die gebruikt kunnen 
worden?

Hoe sta ik ervoor? 
Welke vooruitgang is er 
op weg naar het doel?

3 Zelfregu-
latie

Wat is de noodzakelijke kennis en 
begrip om te weten wat je doet?
Zelfmonitoren, processturing en 
taken.

Wat is de volgende stap? 
Wat kan ik vervolgens 
het beste doen om voor-
uitgang te boeken?

4 Zelf Persoonlijke evaluatie en gevoel 
voor het leren.

Figuur 7.1 De niveaus en vragen van feedback
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7.1.1 Waar ga ik heen?
De eerste vraag heeft betrekking op het doel, namelijk: ‘waar ga ik heen?’. Dit vraagt 
dat de leraar weet wat de doelen van de les zijn en die aan de leerlingen kan over-
brengen. Daarom zijn leerdoelen en succescriteria ook zo belangrijk. Het is verrassend 
dat veel leerlingen niet kunnen zeggen wat het doel van de les is. Op z’n best noemen 
ze prestatiegerichte doelen, zoals ‘maak de taak af’, ‘doe het netjes’ en ‘noem zo veel 
mogelijk bronnen’. Zelden zijn de doelen gericht op kennis, zoals ‘begrijp de inhoud’ 
of ‘beheers de vaardigheid’. Dat komt voor een deel doordat veel lessen over de feiten 
gaan, waar de leraar het woord voert en het lesprogramma moet worden gevolgd. Dat 
vraagt om prestatiegerichte doelen, want leerlingen hebben maar weinig notie van 
wat met kennisbeheersing wordt bedoeld.
Sandra Hastie (2011) ondervroeg leerlingen van een middelbare school, die wel degelijk 
bekend waren met het stellen van inhoudelijke doelen bij sport en in hun sociale leven 
(zie hoofdstuk 4). Maar de meeste doelen voor school betroffen het afmaken van het 
werk, het op tijd zijn en het beter je best doen en niet de kwaliteit van de resultaten op 
school. Zij leerde de leraren hoe ze inhoudelijke doelen konden stellen en hoe die aan 
de leerlingen konden worden overgedragen. Vervolgens lieten de leraren de leerlingen 
elke dag de doelen monitoren en hun vooruitgang op deze doelen. Van de leraren 
werd gevraagd het succes te monitoren van hun communicatie over de doelen naar de 
leerlingen.
Samantha Smith (2009) was de ‘decaan van succes’ op haar school in het voortgezet 
onderwijs. Zij bracht alle meer dan 1.000 leerresultaten voor rekenen en taal over een 
periode van vijf jaar in kaart. Ze gebruikte de data om het aantal studiepunten en het 
gemiddelde eindcijfer (grade point avarage - GPA) te voorspellen voor elke leerling aan 
het eind van het jaar. Ze gaf de resultaten aan de leraren en vroeg of die het ermee 
eens waren en of ze bereid waren om het doel een beetje hoger te stellen. Ongeveer de 
helft van de leraren ging akkoord en de andere helft weigerde (“ik ben er niet verant-
woordelijk voor dat leerlingen hun doelen halen; ze moeten zich maar goed voorberei-
den, hun huiswerk doen en er zelf verantwoordelijk voor zijn”). Aan het eind van het 
jaar deden de leraren van de eerste groep het veel beter dan de weigeraars. Het stellen 
van een doel kan het verschil maken.

In hoofdstuk 4 hebben we al gesteld dat er nog twee elementen zijn bij het stellen van 
doelen: uitdaging en betrokkenheid. Uitdagende doelen hebben op drie manieren te 
maken met feedback.
1. Ze geven informatie over het niveau van het gewenste resultaat, waardoor de leer-

lingen hun resultaten op de weg naar het doel kunnen volgen.
2. Feedback laat leerlingen (en/of leraren) nieuwe uitdagende doelen stellen als de 

eerste zijn gehaald en scheppen daarmee de voorwaarden voor verder leren. Het 
vraagt wel om een redelijk begrip van wat vooruitgang is op een onderwerp en 
het is waarschijnlijk de meest kritische inhoudelijke kennis die van leraren wordt 
gevraagd.
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3. Als er geen uitdaging is, is feedback van weinig of geen waarde. Als leerlingen 
het al weten, of de opgave te gemakkelijk vinden, heeft het vragen of geven van 
feedback nauwelijks effect. Niet alleen is het niet zinvol feedback te geven over 
succes, het is ook nog nadelig omdat leerlingen er op wachten en niet verdergaan 
met nieuwe, meer uitdagende taken. (zie Hays, Kornell & Bjork, 2010).

De belangrijkste onderdelen van de eerste feedbackvraag ‘waar ga ik heen?’, slaan 
op de intenties, leerdoelen en mikpunten, de helderheid, uitdaging en betrokkenheid. 
Het is niet alleen de leraar die hiervoor dient te zorgen en dit moet weten, maar ook 
de leerlingen horen er volledig van op de hoogte te zijn. Leerlingen die er helder over 
praten en begrijpen wat wordt bedoeld, zijn leerlingen die veel vooruitgang hebben 
geboekt in ‘het reguleren van hun eigen leren’ en ze zullen vaker feedback vragen. 

7.1.2 Hoe sta ik ervoor?
De tweede vraag, ‘hoe sta ik ervoor?’, geeft het belang aan van feedback over de voor-
uitgang of van feedback die uitgaat van het beginpunt of het eindpunt. Die feedback 
is vaak in verhouding tot een verwachte standaard, tot eerdere resultaten of tot succes 
dan wel mislukking voor een bepaald deel van de taak. Hier is een snelle, formatieve 
feedback het waardevolst, vooral als die gerelateerd is aan de succescriteria en niet 
zozeer aan een vergelijking met andere leerlingen. Wiliam en de zijnen (Wiliam & 
Thompson, 2008; Wiliam, Lee, Harrison & Black, 2004; Black, Lee, Marshall & Wiliam, 
2003) betoogden dat er vijf hoofdstrategieën zijn die door leraren in deze fase gebruikt 
kunnen worden om het leren meer efficiënt en effectief te laten zijn op basis van de 
vraag ‘hoe sta ik ervoor?’. De strategieën zijn helderheid en openheid over de leerdoe-
len en de succescriteria; in de klas zorgen voor duidelijke discussies, vragen stellen en 
leertaken; feedback geven die de leerlingen vooruit helpt; stimuleren dat leerlingen 
zien dat zij zelf iets te zeggen hebben over hun leren; leerlingen als informatiebron 
voor elkaar.

7.1.3 Wat is de volgende stap?
De derde vraag is er een van volgordelijkheid: ‘wat is de volgende stap?’. Een dergelijke 
feedback helpt bij het kiezen van de volgende, passende uitdagingen en kan leiden 
tot meer zelfregulatie in het leerproces, tot meer beheersing en automatisering van 
de stof en het leren van verschillende strategieën en processen om aan de taken te 
werken. Het leidt ook tot dieper begrip en tot meer informatie over wat nu wel en wat 
niet wordt begrepen. Het is een vraag die van groot belang is voor de leerlingen en we 
willen ze niet alleen het antwoord op ‘wat is het volgende doel’ geven, maar ze ook 
leren daar zelf een antwoord op te hebben.
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7.2 De vier niveaus van feedback

Visible Learning – checklist voor tijdens de les: feedback
34. Leraren zijn zich bewust van en hebben het doel feedback te geven gerelateerd 

aan de drie belangrijke niveaus van feedback: taak, proces en zelfregulatie.

De drie feedbackvragen hebben vier feedbackniveaus. Die vier niveaus corresponderen 
met de fases van leren, van beginnend via deskundig naar competent.

7.2.1 Taak- en productniveau
Feedback op het taak- en productniveau is krachtig als het meer op informatie is 
gericht (bijvoorbeeld goed of fout), als het leidt tot het zoeken naar meer of andere 
informatie en het de oppervlakkige kennis vergroot. Dit type feedback is het meest 
gebruikelijk in de klas en de meeste leerlingen kijken zo naar feedback. Het wordt vaak 
‘correctieve feedback’ of ‘kennis van resultaten’ genoemd. Het wordt gewoonlijk in de 
klas gegeven door vragen van de leraar (die meestal op het informatieniveau zitten); 
feedback komt het meest voor in commentaren op opdrachten; ze zijn meestal speci-
fiek en niet veralgemeniseerbaar, vaak is het een soort feedback dat aan de hele klas 
wordt gegeven; het is heel krachtig, vooral als de leerling nog beginnend is (Heubusch 
& Lloyd, 1998).
Voorbeelden zijn het aangeven van welke antwoorden goed of fout zijn, aangeven 
waar meer of andere antwoorden nodig zijn, het geven van meer of andere informatie 
over de taak en het opbouwen van meer taakkennis. Zo’n taakgerichte feedback is 
belangrijk en dient als opstapje voor effectieve uitvoering (niveau 2) en zelfregulatie 
(niveau 3).
En voorbeeld van een dergelijke feedback ziet er als volgt uit:

… Je plan was om je verhaal zo te structureren dat het eerste wat je zou opschrijven 
ook het eerste zou zijn wat je gedaan had. Ook de dingen die je vervolgens hebt ge-
daan, zou je opschrijven in de volgorde zoals ze gebeurd zijn.
Je hebt het eerste wat je gedaan hebt ook als eerste opgeschreven, maar daarna wordt 
het onduidelijk. Kijk nog eens naar wat je hebt geschreven, geef een volgorde aan de 
dingen die zijn gebeurd en herschrijf je verhaal in de juiste volgorde.

7.2.2 Procesniveau
Het tweede niveau is de feedback die gericht is op het proces dat nodig is om het 
product te maken of de taak te volbrengen. Een dergelijke feedback kan leiden tot 
alternatieve processen, het verminderen van de cognitieve belasting, het helpen bij 
het ontwikkelen van leerstrategieën en het vinden van fouten, het waarschuwen om 
effectiever informatie te zoeken, het herkennen van verbanden tussen ideeën en het 
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gebruiken van taakgerichte strategieën. Voorbeelden zijn het helpen bij het vinden 
van verbanden, het leren van strategieën om fouten te herkennen, laten zien hoe je 
expliciet van fouten kunt leren en het geven van aanwijzingen voor verschillende stra-
tegieën en fouten.
Feedback op het procesniveau om het dieper leren te verbeteren is effectiever dan 
feedback op taakniveau. Er kan een krachtige wisselwerking ontstaan tussen feedback 
die gericht is op het verbeteren van strategieën en processen en feedback op de meer 
oppervlakkige taakinformatie. Dat laatste helpt bij het verbeteren van het vertrouwen 
en de zelfwerkzaamheid op taakniveau en dat zorgt weer voor een meer effectieve en 
innovatieve manier van zoeken naar informatie en strategieën.

Chan (2006) creëerde een situatie van mislukking en ontdekte dat feedback voor meer 
zelfwerkzaamheid zorgde als het formatief in plaats van summatief was en meer zelf-
standig gericht was dan dat het vergelijking zocht met de feedback van klasgenoten.
Voorbeelden van feedback op dit niveau zien er als volgt uit:

… Je zit vast met dit woord en je kijkt naar mij in plaats van te kijken of je het zelf kunt 
oplossen. Kun je ontdekken waarom je het fout zou hebben en kun je het dan op een 
andere manier proberen?

... Je bent gevraagd om deze begrippen te vergelijken. Kun je bijvoorbeeld kijken wat 
hetzelfde is en waar ze verschillen? … Wat is het verband tussen de begrippen?

7.2.3 Zelfregulatie of voorwaardelijk niveau
Het derde niveau is meer gericht op het niveau van zelfregulatie of op het monitoren 
door de leerling zelf van zijn eigen leerproces. Feedback op dit niveau kan de vaardig-
heid van zelfbeoordeling van een leerling verbeteren en voor meer vertrouwen zorgen 
om verder te gaan met de taak. Daarnaast kan het de leerling bijstaan in het zoeken en 
accepteren van feedback en in het verbeteren van de wens moeite te doen om feed-
back te zoeken en ermee om te gaan. Voorbeelden zijn het helpen van leerlingen om 
vast te stellen wat feedback is en hoe ze zichzelf kunnen beoordelen, ze kansen bieden 
en bewust laten zijn van het belang van doelgericht oefenen en zich inspannen, en bij 
het ontwikkelen van voldoende vertrouwen om door te gaan met leren.
Als leerlingen zichzelf monitoren en reguleren, kunnen ze feedback effectiever ge-
bruiken om het verschil te verkleinen tussen waar ze zijn in het leren en wat ze hopen 
te zullen bereiken. Een dergelijke feedback — meestal in de vorm van reflectieve of 
onderzoeksvragen — leidt de leerling naar het ‘wanneer’, ‘waar’ en ‘waarom’ bij het 
selecteren en aanpakken van begrippen en strategieën op taak- en op procesniveau.
Voorbeelden van een dergelijke feedback zijn:
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… Ik ben onder de indruk van hoe jij weer terug bent gegaan naar het begin van de zin 
toen je vastliep op dat woord. Jammer dat het dit keer niet heeft geholpen. Wat kun je 
nu nog meer doen? Als jij besloten hebt wat het betekent, wil ik dat je me vertelt hoe 
zeker je bent van je zaak en waarom.

… Je hebt het antwoord gecontroleerd in het bronnenboek (zelfhulp) en ontdekt dat je 
ernaast zat. Heb je enig idee waarom je het fout had (fouten zoeken)? Welke strategie 
gebruikte je? Zou je een andere strategie kennen die je kunt proberen en hoe zou dat 
dan uitpakken?

7.2.4 Zelfniveau

Visible Learning – checklist voor tijdens de les: feedback
35. Leraren zijn zich bewust van het belang van positief waarderen, maar vermen-

gen positieve waardering niet met feedbackinformatie.

Het vierde niveau is feedback op de persoon gericht (bijvoorbeeld ‘je bent een goede 
leerling’ of ‘goed gedaan’) en wordt gewoonlijk onder het kopje ‘positieve waardering’ 
geschaard. Positieve waarderingen worden vaak gebruikt voor geruststelling en steun. 
Ze zijn in elk klaslokaal te horen en leerlingen zien ze graag en verwachten ze ook. 
Maar vaak leiden ze de aandacht af van de taak, het proces of de zelfregulatie. De 
hoofdboodschap is dat u leerlingen positief mag waarderen, maar niet op een manier 
die de kracht van feedback afzwakt. Houd positieve waardering en feedback over het 
leren gescheiden.
Positieve waarderingen bevatten meestal maar weinig taakgerelateerde informatie 
en leiden zelden tot meer inzet, betrokkenheid bij het leerdoel, verbetering van de 
zelfwerkzaamheid of beter begrip van de taak. Door positieve waardering met ande-
re vormen van feedback te vermengen, wordt de informatie voor het leren verdund. 
Complimenten geven weinig informatie over de resultaten van de taak en ze geven 
ook geringe steun bij het beantwoorden van de drie feedbackvragen. Wilkinson (1980) 
ontdekte een lage effectgrootte voor het geven van complimenten (d = 0,12), net als 
Kluger en deNisi (1996; 0,09). Feedback zonder positieve waardering had een groter 
effect dan feedback met positieve waardering (0,34).
Er is toenemend bewijs voor dit effect van verdunning door positieve waardering voor 
het leren. Kessels, Warner, Holle & Hannover (2008) gaven leerlingen feedback met en 
zonder positieve waardering. Positieve waardering zorgde voor minder betrokkenheid 
en een lagere inzet. Kamins en Dweck (1999) vergeleken de effecten van iemand als 
persoon complimenteren (bijvoorbeeld ‘jij bent een slimme meid’) met het effect van 
iemands inspanning (‘jij bent goed in het je best doen’). Beide vormen leidden tot nul 
of zelfs negatieve effecten op het resultaat. De effecten van positief waarderen zijn 
bijzonder negatief, niet als leerlingen het goed deden, maar juist als ze het slecht 
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deden of de les niet begrepen. Hyland en Hyland (2006) zagen dat bijna de helft van 
de feedback van een leraar uit positieve waardering bestond en dat voortijdige en 
ongegronde complimenten voor verwarring bij de leerlingen zorgden en verbeterin-
gen in de weg stonden. Het meest gebruikten de leraren positief waarderen om een 
kritisch commentaar te verzachten en daarmee verdunden ze het positieve effect van 
een dergelijk commentaar (Hyland & Hyland, 2001). Het schadelijkste effect van posi-
tief waarderen is dat het aangeleerde hulpeloosheid bevordert. Leerlingen worden er 
afhankelijk van en kunnen hun schoolwerk niet meer goed doen. Op zijn best heeft het 
positief waarderen een neutraal of geen effect als leerlingen succes hebben, maar het 
heeft waarschijnlijk een negatief effect als ze het niet goed doen, want het zorgt voor 
meer ‘hulpeloze of hopeloze’ reacties (Skipper & Douglas, 2011). 
Dat we het positief waarderen niet steunen, wil niet zeggen dat we maar hard dienen 
op te treden tegenover leerlingen, want dat zorgt overduidelijk voor de meest negatie-
ve effecten. Leerlingen willen graag het gevoel hebben dat ze ‘erbij’ horen, dat er een 
grote mate van vertrouwen is tussen leraar en leerling en tussen leerlingen onderling. 
Ze willen dat hun werk op waarde wordt geschat (als dat verdiend is). Leerlingen zien 
positieve waardering inderdaad als heel belangrijk voor hun succes op school en ze 
verbinden dat met hun leerresultaten. De boodschap is echter dat positief waarderen 
bij het leren de effectiviteit van feedback aantasten. Prijs een leerling en zorg dat 
hij zich thuis voelt in uw klas en gewaardeerd, maar als u voor hem het verschil wilt 
maken bij het leren, laat het positief waarderen dan achterwege bij de feedback voor 
het leren.

7.2.5 Algemene opmerkingen over de vier niveaus
De kunst van doeltreffend lesgeven is het verschaffen van de juiste feedback op, of net 
boven, het niveau van de leerling. Er is één uitzondering: stop geen positieve waar-
deringen in de feedback, want dan verwatert het effect. Als de feedback gericht is 
op de persoon, proberen leerlingen de risico’s te vermijden die bij uitdagingen horen, 
vooral als ze faalangst hebben (en dus het risico willen minimaliseren). Ideaal gezien 
verschuiven lesgeven en leren van taak naar proces of naar de begrippen die nodig 
zijn voor het leren van de taak, en vervolgens naar de regulatie voor het verder gaan 
dan die taak voor meer uitdagende taken en doelen. We gaan dan van ‘wat weet ik nu 
en kan ik nu’ naar ‘wat weet ik niet en wat kan ik niet’ en naar ‘wat kan ik anderen 
(en mijzelf) leren over wat ik weet en kan’. Dit proces zorgt voor groter vertrouwen 
en meer investeringen in de inspanning. Het doel van de feedback is leerlingen in dit 
proces te helpen. Deze verschuiving vindt meestal plaats als de leerling beter wordt in 
de beheersing van de stof en efficiënter. De eerste drie feedbackniveaus zijn opeenvol-
gend. De hypothese is dat de juiste feedback op of net boven het huidige niveau van 
de leerling optimaal is en daarmee onderscheiden de eerste drie feedbackniveaus zich 
van de vierde.
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7.3 De frequentie van feedback

Visible Learning – checklist voor tijdens de les: feedback
36. Leraren geven feedback passend bij het punt waar de leerlingen zich bevinden 

in hun leerproces en zoeken naar bewijs dat deze feedback adequaat wordt 
ontvangen.

Het doel is om feedback te geven die ‘precies op tijd’ is, ‘precies voor mij’, ‘precies voor 
waar ik ben in het leerproces’ en ‘precies wat ik nodig heb om vooruit te komen’. We 
moeten ons ervan bewust zijn dat de feedback uit veel hoeken kan komen (en fout kan 
zijn!). Het kan misleidend zijn om alleen maar de hoeveelheid feedback te vergroten of 
zich te concentreren op het geven en niet ook op het ontvangen van feedback.
Er is veel materiaal over de frequentie van feedback en het meeste is niet erg infor-
matief. Het gaat namelijk om meer dan alleen maar het verhogen van de hoeveelheid 
feedback of die direct of later geven. Carlos (2006) heeft bijvoorbeeld aangetoond 
dat de meeste feedback van leraren bestemd is voor de hele klas en die wordt meest-
al door geen enkele leerling ontvangen, omdat geen van de leerlingen denkt dat de 
feedback voor hem is. De feedback kan van vele kanten komen. De meeste komt van 
klasgenoten en is soms meer dan de hoeveelheid van leraren en andere bronnen samen 
(bijvoorbeeld boeken of internet). Het belangrijkste is echter dat, waar de feedback ook 
vandaan komt, het niet goed ontvangen wordt en nauwelijks wordt gebruikt bij het 
herzien van het werk.
Leraren vinden hun feedback veel waardevoller dan de leerlingen, want die vinden die 
feedback maar wat vaak verwarrend, onberedeneerd en niet goed te begrijpen. Erger 
nog is dat leerlingen denken dat ze de feedback van de leraar hebben begrepen, terwijl 
dat niet het geval is. En zelfs als ze het hebben begrepen, zeggen ze moeite te hebben 
met de toepassing daarvan bij het leren (Goldstein, 2006; Nuthall, 2007). Higgins, 
Hartley en Skelton (2001: 270) betogen dat “veel leerlingen domweg niet in staat zijn 
de feedbackopmerkingen te begrijpen en correct te duiden”. Veel hangt af van hun 
begrip van de verwoording van de feedback, van de vraag of degene die de feedback 
geeft, wordt gezien als machtig, eerlijk en betrouwbaar en van de emoties (afwijzing, 
acceptatie) die gepaard gaan met de context en het niveau van de inspanning. Er is 
maar verrassend weinig onderzoek gedaan naar de feitelijke hoeveelheid en aard van 
de feedback die gegeven en ontvangen wordt in de klas. Leraren zien feedback meer in 
termen van de hoeveelheid die ze geven dan in de meer belangrijke overweging hoe-
veel van de feedback wordt ontvangen door de leerlingen. Carless (2006) ontdekte dat 
70 procent van de leraren zei dat ze gedetailleerde feedback hadden gegeven om leer-
lingen te helpen hun vervolgopdrachten beter te maken, maar dat slechts 45 procent 
van de leerlingen vond dat de claim van de leraren terecht was. Nuthall (2005) heeft 
laten zien dat de meeste feedback die leerlingen op een schooldag kregen van andere 
leerlingen kwam — en dat de meeste feedback niet correct was.
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Voor ons onderzoek vraag ik iemand achter in de klas te gaan zitten en alles wat wordt 
gezegd en gedaan gedurende de les precies op te schrijven. Die persoon selecteert ook 
twee leerlingen en schrijft op wat die twee zeggen en doen. Het is vanzelfsprekend niet 
mogelijk in het hoofd van de leerlingen te kruipen, maar aan het einde van de les geven 
de leraar en iemand die daarin is gespecialiseerd in de aantekeningen steeds aan wan-
neer een van de leerlingen feedback ontving (van wie dan ook en waarover dan ook).
De analyses van deze transcripties laten vaak zien dat in een gewone les maar heel 
weinig feedback wordt ontvangen. En het meest is dat het geval als de leerling contact 
zoekt met een klasgenoot. Vaak is de leraar voortdurend aan het woord. Hij vertelt wat 
er gaat gebeuren en neemt het initiatief voor vraag-en-antwoordoefeningen — waar-
aan overigens veel leerlingen niet meedoen omdat ze vinden dat het al voldoende is 
als ze alleen maar kijken. Daarmee wil ik niet zeggen dat er niet wordt geleerd, maar 
de kracht van feedback is zelden aanwezig. Feedback toont zijn waarde als leerlingen 
‘het niet weten’: ‘niet weten hoe ze het best het werk kunnen aanpakken’, ‘niet weten 
hoe ze zichzelf kunnen monitoren’, en ‘niet weten wat ze vervolgens moeten doen’.
In een recente analyse van 18 lessen op een school die bekend staat om zijn hoge 
scores, werd elke 25 minuten een keer feedback gegeven aan een van de twee geobser-
veerde leerlingen. De meeste gegeven feedback was taakgerelateerd. Dit patroon is ook 
zichtbaar in twee andere onderzoeken met dezelfde uitsplitsing (tabel 7.1). De vraag is 
hoe je de juiste verdeling krijgt van de vier niveaus en met ‘juist’ bedoelen we dat de 
niveaus van de feedback zich verhouden tot waar de leerlingen zijn op hun weg van 
beginnend naar competent. In de verschillende klassen (over de drie onderzoeken) zou 
de feedback gepast zijn als we ervan uitgaan dat de leerlingen vooral in de beginnende 
of vroege leerfase zijn. Toen we de verdeling en de aantekeningen (van de observatie) 
lieten zien aan de leraren en vroegen of dit klopte, kregen we een ferm ‘nee’ te horen. 
Ze vonden dat hun leerlingen veel meer betrokken waren bij proces en zelfregulatie. 
De data zijn gebruikt als basis bij de verandering van de aard van de feedback op deze 
scholen.

Tabel 7.1 Percentage feedback die op de verschillende niveaus is gegeven volgens drie 
onderzoeken

Hattie & Masters 
(2011)

Van den Bergh, Rose 
& Beijaard (2010)

Gan (2011)

Niveau 18 lessen op High 
School

32 leraren op Middle 
School

235 klasgenoten

Taak 59% 51% 70%

Proces 25% 42% 25%

Regulatie 2% 2% 1%

Zelf 14% 5% 4%
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7.4 Soorten feedback 

7.4.1 Weerlegging kan krachtiger zijn dan bevestiging
Bevestiging is feedback die de verwachtingen van de leerling bevestigt. Weerlegging 
is feedback die een verkeerde gedachte of veronderstelling corrigeert of die informatie 
verschaft die tegengesteld is aan de verwachtingen (zie Nickerson, 1998). Leerlingen 
(en hun leraren) zoeken vaak bevestiging door bijvoorbeeld feedback te zoeken die 
aangeeft dat hun huidige overtuiging of begrip juist is, en ze negeren feedback die het 
tegenovergestelde doet. Als feedback wordt gegeven die afwijzend is, kan die meer 
teweeg brengen — op voorwaarde dat die geaccepteerd wordt.
De begrippen mogen niet verward worden met negatieve of positieve feedback, omdat 
afwijzing positief kan zijn en bevestiging negatief. Feedback is het meest krachtig als 
het verkeerde interpretaties behandelt en niet een complete misvatting (in dat geval 
is de les herhalen meestal effectiever). Als feedback niet wordt begrepen, kan het zelfs 
bedreigend overkomen op de leerling.

Als het onderwerp van studie onbekend of duister is, zal het geven van feedback weinig 
invloed hebben, omdat er geen enkele manier is om de nieuwe informatie in verband te 
brengen met wat al bekend is. (Kulhavy, 1977: 220)

Afwijzende feedback kan het ophalen van informatie (op taakniveau) verbeteren als 
leerlingen feedback krijgen op verkeerde antwoorden, maar niet als ze feedback krijgen 
op goede antwoorden (Kang, McDermott & Roediger, 2007). In een soortgelijk onder-
zoek van Peeck, Van den Bosch en Kreupeling (1985) werd aangetoond dat feedback 
op incorrecte antwoorden een verbetering van 20 procent naar 56 procent liet zien, 
terwijl er voor correcte antwoorden nauwelijks verschil was (88 procent zonder feed-
back en 89 procent met feedback).

7.4.2 Juich fouten toe
Feedback is het meest effectief als leerlingen nog niet de status van expert of een grote 
bedrevenheid hebben. Het werkt het beste als fouten worden gemaakt of als sprake is 
van onvolledige kennis en begrip. Vaak is er maar weinig informatieve waarde in het 
geven van feedback op taakniveau als de leerling het onderwerp beheerst. Fouten zor-
gen voor kansen. Ze mogen niet beschamend worden gevonden, als teken van misluk-
king worden gezien of als iets wat moet worden voorkomen. Fouten zijn stimulerend, 
omdat ze een spanningsveld aangeven tussen wat we nu weten en wat we zouden 
kunnen weten. Het zijn tekenen van kansen om te leren en dienen daarom verwelkomd 
te worden. William James, mijn favoriete psycholoog (ik heb zelfs mijn hond naar hem 
vernoemd), zet fouten in het juiste perspectief:
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Onze fouten zijn helemaal niet van die verschrikkelijk plechtige zaken. In een wereld waar 
het zeker is dat we fouten zullen maken ondanks al onze voorzichtigheid, is een meer 
luchthartige benadering gezonder dan een overmatige angst ervoor (William James, 
1897: 19).

Dit betekent dat er een klimaat in de klas moet heersen waarin medeleerlingen niet of 
nauwelijks reageren op fouten of het niet weten van een antwoord, en waar leerlin-
gen weinig persoonlijk risico lopen als ze in de klas antwoorden (Alton-Lee & Nuthall, 
1990). Te vaak geven leerlingen alleen antwoord als ze vrij zeker weten dat ze het goed 
hebben. Dat betekent meestal dat ze het antwoord op de vraag al hebben geleerd. 
Heimbeck, Frese, Sonnentag en Keith (2003) schreven over de geringe hoeveelheid 
onderzoek naar fouten. Zij bevelen aan in plaats van foutvermijding te kiezen voor 
fouttraining waarbij je in een veilige omgeving met fouten wordt geconfronteerd om 
zo tot betere prestaties te kunnen komen. Een dergelijke omgeving vraagt om een 
hoge mate van zelfregulatie of veiligheid (bijvoorbeeld door expliciet onderricht dat 
de positieve kant van fouten benadrukt) waar fouten waardevol kunnen zijn. Het idee 
dat fouten vermijdbare afleidingen zijn van het doel is onjuist. Michael Jordan zegt in 
een reclame van Nike:

Ik heb meer dan negenduizend keer misgeschoten in mijn carrière als basketballer. Ik heb 
bijna driehonderd wedstrijden verloren. Zesentwintig keer kon ik de winnende treffer sco-
ren, maar miste ik. Ik mislukte telkens en steeds weer in mijn leven. En daarom ben ik ge-
slaagd. 

Mislukken of leren van fouten is ook belangrijk in de lerarenkamer. In een school dient 
een cultuur te heersen waar niet met de vinger wordt gewezen, maar waar men wil 
onderzoeken wat niet werkt (of wat niet werkt met welke leerlingen). Zorg en analyse 
is nodig om fouten op de goede manier te verbinden met de achterliggende oorza-
ken. Het zal duidelijk zijn dat het enige wat binnen ons vermogen ligt om er iets aan 
te doen, onze manier van lesgeven en onze mindset is. Ook externe factoren (zoals 
thuissituatie, bronnenmateriaal, enzovoorts) kunnen belangrijk zijn, maar een mind-
set dat leraren de leerresultaten positief kunnen beïnvloeden, is een eerste vereiste 
om veranderingen te bewerkstelligen. Ze kunnen ook de effecten van andere factoren 
verminderen (ook al zijn die soms heel sterk). Er zijn veel leraren die heel duidelijk we-
ten wat niet werkt en daar iets aan doen. Deze leraren hebben veel meer succes dan 
leraren die de extern veroorzaakte beperkingen maar accepteren. De mentale sterkte 
en weerbaarheid die zorgen dat ‘wij’ het verschil kunnen maken bij tegenslagen, is een 
gemeenschappelijke factor die ten grondslag ligt aan succes in sport, bedrijfsleven en 
op school. Het vertrouwen dat we voor verandering kunnen zorgen, is een krachtige 
stimulans. Maar we kunnen ook slachtoffer worden van onze overmoed. Succes kan 
ons doen geloven dat we beter zijn dan we zijn. Daarom zijn onderzoeken nodig om 
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succes te bestuderen en te verklaren, om manieren te vinden om nog beter te wor-
den, om te kijken of alternatieven nodig zijn en om te zorgen dat we niet zelfvoldaan 
achterover leunen. Denk erover na waarom in de toekomst een gouden formule toch 
kan mislukken. Vier het succes, maar onderzoek het ook. Brainstormen, werkgroepen, 
handleidingen en het nalopen van de impact op elke leerling zijn onderdelen van het 
evalueren (en waarderen) van succes. Kijk waar verbetering mogelijk is, onderzoek wel-
ke leerlingen er geen deel van uitmaken, vraag naar vijf dingen die goed werken en vijf 
dingen die het niet zo goed doen en zorg dat we niet overmoedig worden en daardoor 
kansen missen. Bij fouten vragen we vaak ‘waarom’, maar bij succes horen we dat ook 
te doen. Evaluatie van processen, producten, mensen en programma’s dient een vast 
onderdeel te zijn in elke school.

7.4.3 Feedback vanuit de beoordeling aan leraren
We zien de laatste tijd vaak een verschuiving naar beoordeling om van te leren, in 
plaats van een nadruk op de beoordeling van het leren. Als alternatief kunnen we 
beoordeling zien als feedback en ik beweer dat het een zeer krachtig middel is als 
zo’n beoordelingsfeedback gericht is op de leraren en gaat over de vraag wie van hun 
leerlingen aan de succescriteria gaan voldoen, wat ze wel en niet goed hebben onder-
wezen en wat de sterke en zwakke kanten zijn van hun lesgeven. Ook moet deze beoor-
delingsfeedback informatie verschaffen over de drie feedbackvragen (Hattie, 2009). Als 
leraren feedback halen uit beoordelingen van hun leerlingen, kunnen er ook belangrijke 
aanpassingen uit voortkomen voor hun manier van lesgeven, voor wat ze als succes 
beschouwen, hoe ze sterke en zwakke punten van hun leerlingen herkennen en hoe ze 
tegen hun eigen invloed op leerlingen aankijken.
De kern van dergelijke formatieve interpretatie is leraren feedback geven aan de hand 
van de beoordelingen over hoe ze hun lesgeven kunnen aanpassen en hoe ze leerlingen 
feedback kunnen geven zodat zij zelfregulatie kunnen leren en gemotiveerd zijn om 
verder te gaan. Dit is effectiever dan wanneer de beoordeling is gericht op de leer-
lingen, die meestal hun prestaties goed kunnen inschatten nog voor de beoordeling 
is gedaan en dus vaak maar minimale feedback ontvangen van die beoordelingen. 
Leraren zien ook vaak beoordelingsfeedback als uitspraken over hun leerlingen en niet 
over hun manier van lesgeven. Daardoor nemen de voordelen van een dergelijke toets 
vaak sterk af.

In Nieuw-Zeeland bestaat veel ophef bij leraren en scholen over formatieve  inter-
pretatie. De meeste scholen zijn zich bewust van het verschil tussen formatieve en 
summatieve interpretatie. Een van de zorgen die rees is dat niet ‘alles’ op school gezien 
hoeft te worden in het licht van formatieve interpretatie: er is ruimte voor summa-
tieve interpretatie van gegevens. Sommige toetsen bieden weinig tot geen informatie 
voor formatieve interpretatie en het was niet nodig sommige negatieve voorbeelden te 
rechtvaardigen door ze ‘formatief’ te noemen. Een groep was gevraagd verder te gaan 
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dan formatieve interpretatie en de aanbeveling was om het ‘leerlingbeoordelingsver-
mogen’ te promoten (Absolum, Flockton, Hattie, Hipkins & Reid, 2009).
Het fundamentele uitgangspunt is dat alle leerlingen onderwezen moeten worden op 
een manier die hun vermogen ontwikkelt om het eigen leren te beoordelen. Maar al te 
vaak lijken de belangrijkste beoordelingsbesluiten te worden genomen door volwasse-
nen namens de leerlingen. In plaats daarvan willen we dat de voornaamste functie van 
een beoordeling de ondersteuning is van het leren door feedback aan de hand waarvan 
leerlingen reageren op basis van de vragen ’waar ben ik naar op weg’, ‘hoe kom ik daar’ 
en ‘wat is het volgende doel’. Een dergelijk beoordeling vraagt om een actieve samen-
werking van leraar en leerling, en om leraren die ook laten zien dat ze beoordelingen 
gebruiken bij formatieve  interpretatie.
De stelling is dat als leerlingen deelnemen in een beoordeling van hun eigen leren, zij 
het hoofdidee leren herkennen en begrijpen, en het geleerde toepassen op verschillen-
de manieren en in verschillende situaties. Leerlingen die hun beoordelingsvermogen 
hebben ontwikkeld, zijn beter in staat en gemotiveerder informatie van kwalitatieve 
beoordelingen te vinden, te interpreteren en te gebruiken op een manier die ten goede 
komt aan hun leren. Dat is formatieve interpretatie in de praktijk.

Visible Learning – checklist voor tijdens de les: feedback
37. Leraren gebruiken verschillende evaluatiemethoden om snelle formatieve inter-

pretaties aan hun leerlingen te geven en hun manier van lesgeven aan te passen 
om zo het leren te optimaliseren.

7.4.4 Snelle, formatieve beoordeling
Snelle, formatieve beoordeling is een zeer krachtige vorm van feedback. Yeh (2011) 
vergeleek de kosteneffectiviteit van 22 aanpakken van het leren en ontdekte dat 
snelle, formatieve beoordeling het meest kosteneffectief is, vergeleken met midden-
schoolhervormingen, samenwerkend leren van leerlingen van verschillende leeftijden, 
computerondersteund onderwijs, verlenging van de schooldag, meer bijscholing van 
leraren, meer ervaring van de leraar of meer geld voor leraren, zomerschool, meer 
strikte rekenlessen, value-added assessment (meten van de toegevoegde waarde) van 
de leraar, kleinere klassen, budget per leerling met 10% verhogen, langere dagen op de 
kleuterschool, Head Start (voorschoolse lesprogramma’s), hoge-normexamens, NBPTS 
(National Board for Professional Teaching Standards)-certificatie, hogere normen voor 
lerarenopleidingen, hoogwaardige voorschoolse educatie, extra leerjaar, leerrechten of 
‘charter schools’ (een vorm van openbaar onderwijs in de VS). Dit bleek uit het werk 
van Black en Wiliam (1998), ‘Inside the black box’, en begint met de veronderstelling 
dat beoordeling om van te leren gebaseerd is op vijf sleutelfactoren.
• Leerlingen zijn actief betrokken bij hun eigen leerproces.
• Effectieve feedback wordt aan leerlingen gegeven.
• Het lesgeven wordt aangepast aan de hand van de beoordelingsresultaten.
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• Leerlingen kunnen zelfbeoordelingen uitvoeren.
• De invloed van beoordelingen op de motivatie van leerlingen en de zelfwaardering 

wordt erkend.

Hieruit haalden Black en Wiliam (2009) vijf belangrijke strategieën.
1. Verduidelijken en delen van leerdoelen en succescriteria.
2. Organiseren van effectieve discussies in de klas en andere leertaken die het begrip 

van de leerling tonen.
3. Feedback verschaffen die de leerling vooruit helpt.
4. Leerlingen laten werken als onderwijsbronnen voor elkaar.
5. Leerlingen de baas laten zijn over hun eigen leren.

Dylan Wiliam en collega’s hebben de waarde van formatieve beoordeling aangetoond, 
een beoordeling die voor feedback kan zorgen tijdens het leerproces (Wiliam, 2011). Dit 
is meer dan een toets en het bevat vele vormen van aanwijzingen.

Oefenen in de klas is formatief in die zin dat aanwijzingen over de prestatie van een leer-
ling zichtbaar worden. Ze worden geïnterpreteerd en gebruikt door leraren, leerlingen of 
hun klasgenoten om besluiten te nemen over de vervolgstappen in het onderwijs. Die zijn 
waarschijnlijk beter, of beter gefundeerd, dan besluiten die zonder de zichtbaar geworden 
aanwijzingen zouden zijn genomen. (Black & Wiliam, 2009: 9)

De sleutel zit in de focus op besluiten die leraren en leerlingen nemen tijdens de les. 
Dus het belangrijkste is leraar of leerling bij hun beoordeling te informeren over de 
sleutelbesluiten: ‘moet ik opnieuw leren, opnieuw oefenen, verdergaan, waarheen’, 
enzovoorts. In ons werk hebben we een rapportage bedacht die leraren en leerlingen 
helpt te zien welke concepten zij wel of niet beheersen en waar hun sterke en zwakke 
punten liggen, welke leerling extra hulp of tijd nodig heeft, welke leerlingen voldoen 
aan de succescriteria, enzovoorts (Hattie en team, 2009).
Maar William houdt zich vooral bezig met feedback tijdens de les, kortstondige, for-
matieve beoordelingen, of wat hij ‘snelle, formatieve beoordelingen’ noemt (beoorde-
lingen die twee tot vijf keer per week worden gedaan). Black e.a. (2003) beschreven 
bijvoorbeeld hoe ze een groep van 24 leraren ondersteunden bij het leren gebruiken 
van formatieve beoordelingen die ter plekke gegeven werden in wis- en natuurkunde. 
Ze ontdekten dat de groei van de leerresultaten aanzienlijk waren, te vergelijken met 
een toename van ongeveer 70 procent. 
William maakt een belangrijk onderscheid tussen de ‘strategieën’ en de ‘technieken’ 
van formatieve beoordelingen. Strategieën geven aan waar de leerlingen zijn met hun 
leren, waar ze heen gaan en wat ze kunnen doen om daar te komen. Dat zit dicht bij 
onze drie feedbackvragen: ’waar ben ik naar op weg’, ‘hoe kom ik daar’ en ‘wat is het 
volgende doel’. Het werk van Leahy en William op school laat zien dat:
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… als formatieve beoordelingsoefeningen geïntegreerd zijn in elk moment van de dagelijk-
se activiteiten van de leraar in de klas, aanzienlijke verbeteringen in de leerlingenprestaties 
— in de orde van 70 tot 80 procent — mogelijk zijn, zelfs als de resultaten worden gemeten 
met externe standaardtoetsen (Leahy en William, 2009: 15).

• Hun algemene boodschap over de manier waarop hun ideeën in de praktijk kunnen 
worden omgezet, is ook voor een groot deel in dit boek te vinden.

• De criteria om leerresultaten te evalueren dienen helder te zijn voor leerlingen om 
ze een duidelijk overzicht te laten hebben van het doel van hun werk en hoe het is 
als ze het met succes volbrengen.

• Leerlingen kunnen het beste les krijgen in de gewoonten en vaardigheden van sa-
menwerken met ‘peer assessment’ omdat die van wezenlijke waarde zijn en omdat 
het kan helpen bij het ontwikkelen van de objectiviteit die voor effectieve zelfbe-
oordeling nodig is.

• Het is nodig leerlingen te stimuleren het doel van hun werk voor ogen te houden en 
hun vooruitgang te beoordelen op weg naar dat doel. Daardoor kunnen ze hun eigen 
werk aansturen en onafhankelijk worden (Black e.a. 2003: 52–3).

7.4.5 Aanwijzingen gebruiken als opstap naar feedback
Er zijn veel vormen van aanwijzingen: organisatorisch (bijvoorbeeld: ‘hoe kunnen we 
de inhoud op een goede manier structureren’; ‘wat zijn de belangrijkste punten’), meer 
detaillering (‘welke voorbeelden kunnen we geven die illustratief, bevestigend of strij-
dig zijn met de inhoud’, kunnen we ‘verbanden leggen tussen de inhoud van de les en 
onze kennis van andere voorbeelden’) monitoring van het proces (‘welke hoofdpunten 
hebben we goed begrepen’, ‘welke punten moeten we nog proberen te begrijpen’).
Leraren en leerlingen die aanwijzingen gebruiken, kunnen op veel plaatsen feedback 
halen. Het voornaamste effect van zulke vragen tijdens het leren is het vergroten 
van het aantal strategieën voor organisatie en detaillering. Nuckles, Hubner en Renkl 
(2009) lieten zien dat aanwijzingen niet alleen leerlingen direct tonen wat ze nog niet 
begrijpen, maar dat ze leerlingen ook stimuleren meer hun best te doen in het plannen 
en realiseren van corrigerende, cognitieve strategieën om hun begrip te verbeteren (zie 
tabel 7.2).

Belangrijk bij alle aanwijzingen is ze aan te passen aan de juiste leerfase, maar ook 
te weten wanneer ze moeten verdwijnen om de leerling meer verantwoordelijkheid 
te laten nemen. Een gerelateerd begrip is ‘scaffolding’ (stijgerbouw): net als bij het 
bouwen van een huis is het de kunst te weten wanneer we de steunconstructie kun-
nen weghalen. Het doel van scaffolding is het geven van steun, kennis, strategieën, 
modellen, vragen, instructies, herstructurering en andere vormen van feedback met de 
intentie dat de leerling bezit neemt van de kennis, het begrip en de concepten. Van de 
Pol, Volman en Beishuizen (2010) beschreven vijf doelen voor scaffolding:
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• Het op het goede spoor houden van de leerling en hem dat laten volhouden om het 
doel te bereiken.

• Het voorzien in uitleg en uitlegstructuren die organiseren en rechtvaardigen.
• Het overnemen van taken die de leerling nog niet zelf kan doen en de taak voor de 

leerling iets vereenvoudigen (en de cognitieve inspanning verminderen).
• Leerlingen geïnteresseerd krijgen in een taak en ze helpen zich te vinden in de eisen 

van de taak.
• Leerlingen steunen met feedback en ze gemotiveerd houden door de kans op frus-

tratie te minimaliseren.

Tabel 7.2 Percentage feedback die op de verschillende niveaus is gegeven volgens drie 
onderzoeken

Niveau van aanwijzing Voorbeelden

Taak • Voldoet het antwoord aan de succescriteria?
• Is het antwoord correct of incorrect?
• Wat kun je nog meer zeggen over het antwoord?
• Wat heb je goed gedaan?
• Wat ging er fout?
• Wat is het goede antwoord?
• Welke andere informatie is nodig volgens de criteria?

Proces • Wat is verkeerd en waarom?
• Welke strategie heb je gebruikt?
• Wat is de verklaring voor het goede antwoord?
• Welke andere vragen kun je over de taak stellen?
• Welke andere informatie is in de handout gemeld?
• Wat is jouw begrip van het concept of kennis met betrekking 

tot de taak?

Zelfregulatie • Hoe kun je je eigen werk monitoren?
• Hoe kun je de zelfcontrole uitvoeren?
• Hoe kun je de gegeven informatie evalueren?
• Hoe kun je reflecteren op het eigen leren?
• Wat deed je om te …?
• Wat gebeurde toen …?
• Hoe kun je verklaren dat …?
• Welke verdediging heb je voor …?
• Welke andere twijfels heb je over deze taak?
• Hoe staat dit in verhouding tot …?
• Wat is gemeenschappelijk aan alle informatie?
• Welke leerdoelen heb je bereikt?
• Hoe zijn je gedachten veranderd?
• Wat kun je iemand nu leren?
• Kun je nu een klasgenoot leren om te …?
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7.5 Eigenschappen van leerlingen en feedback

7.5.1 De cultuur van de leerling
De cultuur van de leerling is van invloed op de manier waarop met feedback wordt 
omgegaan. Luque en Sommer (2000) ontdekten dat leerlingen van collectivistische 
culturen (bijvoorbeeld in Oost-Azië en de Grote Oceaan) de voorkeur geven aan indi-
recte en impliciete feedback, aan meer groepsgerichte feedback en niet aan feedback 
op het zelfniveau. Leerlingen van meer individueel of socratisch gerichte culturen (bij-
voorbeeld de VS) hebben liever directe feedback, vooral als die slaat op de inspan-
ning. Ze zullen er meestal direct om vragen en verkiezen de meer individuele, gerichte 
zelfniveaufeedback. Kung (2008) noteerde dat, hoewel zowel individueel als collectief 
ingestelde leerlingen feedback zochten om hun onzekerheid te verminderen, de collec-
tief ingestelde leerlingen meer zelfkritiek waardeerden ‘voor het heil van het collec-
tief’ en feedback op de ontwikkeling. En dat daartegenover de individueel ingestelde 
leerlingen een dergelijke feedback minimaliseerden om hun ego’s te beschermen. Die 
individualistisch ingestelde leerlingen deden liever aan zelfhulpstrategieën, om zo aan 
status te winnen en resultaat te boeken (Brutus & Greguras, 2008). Hyland en Hyland 
(2006) merkten op dat leerlingen van culturen waar leraren sterk sturend zijn, blij zijn 
met feedback, van leraren verwachten dat ze hun fouten zien en daarop commentaar 
leveren, en verontwaardigd zijn als ze dat niet doen.

7.5.2 Leerlingen bevragen over feedback
Literatuuronderzoek leverde geen redelijke richtlijn op over wat leerlingen vinden van 
feedback. Brown, Irving en Peterson (2009) hebben wel een instrument ontwikkeld op 
basis van hun opvattingen over een beoordelingsmodel, maar dat heeft vrijwel geen 
voorspellende waarde en ze bevelen nader onderzoek aan. Het instrument dat ik heb 
ontwikkeld, begint bij hun werk. Ik heb leraren gevraagd vijf collega’s en vijf leerlingen 
te interviewen, gebruikmakend van scripts uit de klas om over de ontvangen feedback 
te praten. Het begon met meer dan 160 open en gesloten vragen, maar dit aantal is 
teruggebracht tot 45 na een factoranalyse en bestudering van de interpretaties van 
het instrument.
Het eerste deel ‘feedback klinkt als …’ vraagt leerlingen hoe feedback voor hen klinkt 
of eruitziet. Er zijn drie schalen: feedback met positieve, negatieve of constructieve 
kritiek. Het tweede deel gaat over de ‘soorten feedback’, waaronder de correctieve 
en bevestigende, de feedback als verbetering en de frequentie van de feedback (van 
leraren en klasgenoten). Het derde deel betreft de ‘bronnen van feedback’. De stelling 
is dat de meest effectieve feedback meer te maken heeft met de eisen van de les (de 
leerdoelen en succescriteria) dan met het individu (vergeleken met eerder behaalde re-
sultaten) en dan liever niet te sociaal (bijvoorbeeld vergelijkingen; zie Harks, Rokoczy, 
Hattie, Klieme & Besser, 2011).
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Er zijn duidelijke verschillen in de schalen bij leraren en leerlingen. Leraren zien feed-
back meer in termen van commentaar, kritiek en correctie, terwijl leerlingen feed-
back liever zien als vooruitkijkend, behulpzaam bij de vraag ‘wat is het volgende doel’ 
en gerelateerd aan de succescriteria van de les. Ongeacht hun opvattingen over het 
prestatieniveau zijn leerlingen het eens over de waarde en aard van feedback. De on-
derwerpen die het meest met prestaties te maken hebben, zijn: ‘feedback haalt mijn 
twijfel over de taak weg’, ‘feedback geeft de kwaliteit van mijn werk aan’, ‘feedback 
helpt me mijn ideeën uit te werken’, ‘feedback is constructieve kritiek’, ‘feedback is 
zoals een zeer gedetailleerd commentaar’, ‘ik begrijp de feedback die ik van mijn leraar 
krijg’ en ‘feedback geeft mij voorbeelden die me tot nadenken aanzetten’. De belang-
rijkste boodschap lijkt dat leerlingen — ongeacht hun prestatieniveau — willen dat 
leraren meer feedback geven die vooruit kijkt, die gerelateerd is aan de goede afloop 
van de les, precies op tijd en ‘aangepast aan mij’ en ‘over mijn werk gaat’ (en niet over 
mijzelf). Higgins e.a. (2001) vonden dat leerlingen feedback als negatief ervaren als die 
niet genoeg informatie bevat die behulpzaam is, als het te onpersoonlijk is, als het te 
algemeen is en als het niet formatief, vooruitkijkend is. Het is “onvoldoende om leerlin-
gen eenvoudigweg te vertellen waar ze fouten hebben gemaakt. Misvattingen moeten 
worden uitgelegd en er moet aangegeven worden hoe het in de toekomst beter kan” 
(p. 62; cursief in origineel).

7.5.3 De kracht van klasgenoten
Nuthall (2007) heeft op grote schaal klasobservaties gedaan en gezien dat 80 procent 
van de verbale feedback van klasgenoten komt. En de meeste feedback is verkeerd! 
Leraren die niet weten hoe belangrijk de feedback door klasgenoten is (ongeacht of die 
correct is of niet) kunnen daarvan veel nadeel ondervinden. Maatregelen die zorgen 
voor juiste feedback van klasgenoten zijn nodig, vooral omdat veel leraren klasgeno-
ten liever niet zien als middel voor feedback. Er is een hoge correlatie (ongeveer 0,70) 
tussen de zorgen van leerlingen over de eerlijkheid en het nut van beoordelingen door 
klasgenoten (Sluijsmans, Brand-Gruwel & van Merrienboer, 2002), en hoge correlaties 
tussen de aandacht van leerling en leraar op het werk. Het krijgen van feedback van 
klasgenoten kan een positief effect hebben op iemands reputatie als knappe leerling, 
op succes en op de afname van onzekerheid, maar het kan ook voor een negatief 
effect zorgen door iemand te brandmerken als slechte leerling, schande veroorzaken, 
afhankelijk maken en de waardigheid aantasten. Als er positieve banden zijn tussen 
klasgenoten, zal de feedback (vooral kritische) eerder gezien worden als constructief 
en minder pijnlijk (zie Falchikov & Goldfinch, 2000; Harelli & Hess, 2008).
Mark Gan (2011) besprak de problemen van de feedback door klasgenoten die zo vaak 
wordt gegeven, maar ook zo vaak fout is. Hij begon zich af te vragen hoe we de feed-
back door klasgenoten kunnen verbeteren. Aan het eind van een serie onderzoeken 
had hij het volste vertrouwen in de kracht van uitnodigende vragen van leraren om 
klasgenoten effectieve feedback te laten geven. Zoals hierboven al is aangegeven, gaat 
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het dan om begeleidende vragen, startzinnen of basisvragen met aanwijzingen, hints, 
suggesties en geheugensteuntjes die de leerlingen helpen. Uitnodigende vragen (‘een 
voorbeeld is …’, ‘iets anders dat goed is …’ of ‘geef eens een verklaring voor …’) die-
nen twee belangrijke functies bij het leren: scaffolding (stijgerbouw) en activatie. De 
uitnodigende vragen zijn instrumenten bij scaffolding om leerlingen te steunen en te 
informeren over hun leerproces. Ze kunnen gericht zijn op procedurele, cognitieve en 
metacognitieve vaardigheden van de leerling en kunnen nieuwe of verbeterde infor-
matie geven, alternatieve strategieën uitlokken die de leerling al kent en aanwijzin-
gen geven om nieuwe leerstrategieën te proberen. In die zin zijn uitnodigende vragen 
‘strategieactivators’ (Berthold, Nückles & Renkl, 2007: 566) of hulpen voor cognitieve 
betrokkenheid. Een deel van het succes ligt in het leerlingen helpen zichzelf te bevra-
gen en dus vragen te stellen die zij of hun klasgenoten kunnen gebruiken als ‘ze niet 
weten wat ze moeten doen’ (Burnett, 2003).
Als ze op weg zijn van taak naar proces naar regulatie, kunnen leerlingen de uitnodi-
gende vragen gebruiken om hun manier van leren te monitoren en daarop te reflecte-
ren, zoals met probleemoplossende strategieën, onderzoeksprocessen en zelfverklarin-
gen. Voorbeelden van uitnodigende vragen naar het hoe en waarom zijn: ‘wat is je plan 
voor het oplossen van het probleem?’ en ‘waarom dacht je dat je voldoende informatie 
had om conclusies te trekken?’. Zulke vragen helpen leerlingen te organiseren, te plan-
nen en hun daden te monitoren door hun denken expliciet te maken, aan te geven wat 
ze niet begrepen, wat ze nog moeten weten en met kennis van het onderwerp te praten 
over de manier waarop ze het probleem willen aanpakken. Davis en Linn (2000) ge-
bruiken de term ‘gerichte vragen’ om vragen te beschrijven die planning en monitoring 
uitlokken (bijvoorbeeld ‘als we het bewijs bekritiseren, moeten we …’, ‘als we bedenken 
hoe dit allemaal samen gaat, zijn we verbaasd omdat …’, ‘waar we nu over nadenken 
is …’) of controleren of het begrepen wordt (‘dingen die we niet goed begrijpen zijn 
…’). Algemene vragen geven de leerling meer ‘vrijheid’ om over zijn eigen leren na te 
denken, terwijl gerichte vragen leerlingen kunnen misleiden door een ‘vals gevoel van 
begrip’. Het niveau van zelfstandigheid van leerlingen heeft een wisselwerking met het 
gebruik van algemene vragen om te reflecteren. Met een middenniveau van zelfstan-
digheid hadden leerlingen het meest aan reflectieve vragen, omdat “zij die reflectie zelf 
mochten sturen” (Davis, 2003: 135).
Gan (2011) gebruikte het drieniveau-model van feedback (figuur 7.2) om methoden te 
ontwerpen die leerlingen helpen te zien welke kennis nodig is voor elk niveau en hoe 
ze feedback kunnen genereren die is gericht op dat niveau van begrip. In de controle-
klassen ontdekte hij dat leerlingen die ongetraind waren of geen uitnodigende vragen 
kregen, een soort eindgerichte feedbackbenadering kozen, waarbij het juiste antwoord 
werd gegeven en complimenten werden gegeven om te benadrukken dat het antwoord 
goed was. Deze eindgerichte feedback door klasgenoten gaat ervan uit dat de leer-
lingen in staat zijn conclusies te trekken of besluiten te nemen die gebaseerd zijn op 
correcte informatie en vervolgens kunnen beslissen over de juiste corrigerende actie 
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om van hun huidige situatie van begrip naar een positie te gaan waar ze aan de suc-
cescriteria voldoen. Het kan voor de betere leerling mogelijk zijn om te komen tot een 
revisiestrategie, maar voor de zwakkere leerling is dat minder waarschijnlijk. Omge-
keerd geeft de voortgangsgerichte feedback van klasgenoten de leerling een mentaal 
beeld dat de feedback in concrete stappen verdeelt, waardoor hij zich op een bepaald 
terrein kan focussen en daaraan werken.

Voldoet het antwoord 
aan de succescriteria?

Is het antwoord 
correct of 
incorrect?

Wat deed hij 
goed?

Wat deed hij 
fout?

Wat is het goede 
antwoord?

Welke informatie 
is nog nodig om 

aan de succescri-
teria te voldoen?

Welke 
strategieën 

gebruikte hij?

Wat is verkeerd 
en waarom?

Wat is de uitleg 
voor een correct 

antwoord?

Welke andere 
vragen kan hij 
stellen over de 

taak?

Wat zijn de 
verbanden met 

andere delen van 
de taak?

Welke andere 
informatie staat 
in de opdracht?

Wat is zijn begrip 
van de concepten 
en kennis in ver-

band met de taak?

Hoe kan hij 
het eigen werk 

monitoren

Hoe kan hij aan 
zelfonderzoek 

doen?

Hoe kan hij 
de gegeven
 informatie 
evalueren?

Hoe kan hij 
reflecteren op 

het eigen leren?

Wat deed je om te …?
Wat gebeurde toen …?

Hoe kun je verklaren dat …?
Welke verdediging heb je voor …?

Welke andere twijfels heb je over deze taak?

Hoe staat dit in 
verhouding tot …?
Wat is gemeen-
schappelijk aan 
alle informatie?

Welke leerdoelen 
heb je bereikt?

Hoe zijn je 
gedachten 
veranderd?

Incorrect

Correct

Hoe kan hij het 
antwoord verder 

uitwerken?

Zoekstrategieën

Feedback op 
taakniveau

Feedback op 
procesniveau

Feedback op 
niveau van 

zelfregulatie

Figuur 7.2 Een schema om leerlingen te helpen bij het geven van passende feedback aan klasgenoten
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Deze manier van omgaan met leren en feedback kan worden gezien als een werkwij-
ze die het beroep op de cognitieve vermogens van een leerling vermindert, hem in 
staat stelt verbindingen te maken, leertekorten te identificeren en correcties aan te 
brengen. Het lijkt een zware opgave, maar Gan heeft een grafisch schema ontworpen 
met hiërarchische feedbackniveaus. Hij heeft de effectiviteit van dit model getest in 
natuurkundeklassen in Singapore en Nieuw-Zeeland. Het vroeg een goede voorberei-
ding door de leraren om te werken aan taak, processen en de gewenste zelfmonitoring 
van de leerlingen op het terrein van het onderwerp. Minstens zo belangrijk was dat de 
taak voldoende uitdagend moest zijn waardoor het nodig was dat klasgenoten elkaar 
feedback gaven. Daar kwam nog bij dat leraren werden geholpen hun leerdoelen en 
succescriteria te verwoorden, iets wat gemakkelijk werd gemaakt doordat leraren ver-
volgens kritisch elkaars planning en schema tegen het licht hielden.
Het resultaat van de onderzoeken toonde aan dat het coachen van leerlingen om feed-
back te formuleren op het niveau van taak, proces en regulatie een significant effect 
had op de kwaliteit van de feedback die de leerlingen in hun geschreven  labrapporten 
gaven. Ze gaven voor de test hoofdzakelijk op taakniveau feedback aan hun klas genoten 
met nauwelijks feedback op proces- of regulatieniveau. Als leerlingen  expliciet werden 
gecoacht hoe ze verschil konden maken in feedback op taak-, proces-, regulatie- en 
zelfniveau (gebruikmakend van het schema) konden ze meer feedback formuleren op 
regulatieniveau (van 0,3 naar 9 procent van alle feedback op zelfregulatieniveau).
De interviews toonden dat de leerlingen het geven en ontvangen van feedback in 
principe een verrijkende ervaring vonden omdat ze zagen waar ze met leren nog tekort 
schoten, samen konden werken in het vinden en corrigeren van fouten, hun vermogen 
voor zelfregulatie konden ontwikkelen, inclusief het monitoren van hun eigen fouten, 
en zelf beginnen met corrigerende maatregelen of strategieën. Een belangrijke bood-
schap is dat de positieve waarde van leerlingenfeedback doelbewuste, onderwijskun-
dige ondersteuning vereist (bijv. door het gebruik van het schema van Gan) van de drie 
voornaamste feedbackniveaus en de bij elk niveau behorende ondersteunende vragen.

Visible Learning – checklist voor tijdens de les: feedback
38. Leraren:

a. maken zich meer zorgen over hoe leerlingen feedback ontvangen en interpre-
teren;

b. weten dat leerlingen liever vooruitgang boeken dan dat ze corrigerende feed-
back ontvangen;

c. weten dat, als leerlingen meer uitdagende doelen hebben, ze ontvankelijker 
zijn voor feedback;

d. leren leerlingen bewust hoe ze feedback kunnen vragen, en de ontvangen 
feedback kunnen begrijpen en gebruiken;

e. erkennen de waarde van feedback door klasgenoten en leren leerlingen doel-
bewust passende feedback te geven aan klasgenoten.
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7.6 Conclusies

Als vader zag ik hoe weinig feedback mijn eigen zoons op school kregen. Elke avond 
bij het eten werden de gebruikelijke vragen ‘wat heb je vandaag geleerd of gedaan op 
school?’ en ‘wat was het leukste (en dan niet spelen) wat je vandaag hebt gedaan?’ 
vervangen door ‘welke feedback heb je vandaag van je leraar gekregen?’. Ze moesten 
minstens één keer per dag aandacht geven aan feedback, al was het maar om aan tafel 
daarna over iets interessanters te mogen praten. Het is belangrijk dat we leerlingen 
leren kritisch te kijken — leren hoe ze feedback kunnen krijgen over waar ze naar op 
weg zijn, hoe ze erheen kunnen en waar ze daarna heen moeten.
Er is veel bekend over feedback, maar er is veel meer te ontdekken over hoe u de kracht 
daarvan in de klas kunt optimaliseren. Aan de ene kant is feedback een van de krach-
tigste invloeden op prestaties, maar aan de andere kant is het de meest variabele fac-
tor. Om feedback te krijgen en die een positief effect te laten hebben, hebben we trans-
parante en uitdagende doelen nodig (leerdoelen), dienen we te weten wat de stand van 
zaken is ten opzichte van deze doelen (kennis van eerdere prestaties), begrijpen wat 
de transparante succescriteria zijn en is er commitment en vaardigheid van leraren en 
leerlingen nodig om te investeren in strategieën en afspraken voor deze doelen en suc-
cescriteria. De modellen van feedback zouden moeten letten op het multidimensionale 
karakter. Feedback bevat de dimensies van focus (bijvoorbeeld de drie feedbackvragen), 
effect (bijvoorbeeld de vier feedbackniveaus), achtergrond (bijvoorbeeld de culturele en 
persoonlijke kanten van de ontvanger) en de soorten (zie Shute, 2008).
Om feedback krachtig te maken en te zorgen dat het wordt ontvangen en gebruikt, 
moeten we veel meer weten over hoe leerlingen hun leervaardigheidsdoelen stellen 
(meer dan doelen voor de prestatie, op sociaal terrein en zeker op het gebied van ver-
mijding) en hoe leraren en leerlingen leerdoelen bepalen. Deze kunnen de waarde van 
feedback verbeteren en versterken. Het begrip van ‘persoonlijke records’, uitdaging, 
commitment, groeiende feedback en het beoordelingsvermogen van leerlingen (Abso-
lum e.a. 2009) staan centraal bij de effecten van feedback, net als afspraken over de 
verschillende feedbackstrategieën en allerlei soorten en functies van feedback. Leer-
lingen vragen om alert te zijn als het om feedback gaat, zou al een geweldig resultaat 
van de les zijn.
Het kan ook belangrijk zijn naar de aard en frequentie van de feedback te kijken. Het 
is waarschijnlijk effectiever als het in steeds grotere stappen wordt gegeven (dit geldt 
voor leerlingen, leraren en schoolbestuur). Vaak wordt feedback uitgestort in een lange 
lijst van veel verschillende ideeën en vragen. Daardoor kan de ontvanger selectief zijn 
of het belangrijkste missen en wellicht in verwarring achterblijven. Feedback dient 
gericht, specifiek en helder te zijn.
Een aantal middelen voor feedback en prestatie is vastgesteld, waaronder het verschil 
tussen focussen op het geven of ontvangen van feedback, de invloed van de culturele 
achtergrond van de leerling, het belang van weerlegging en bevestiging en de nood-
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zaak dat het klimaat in het onderwijs ‘fouten’ verwelkomt en leerlingen uitnodigt mis-
vattingen te erkennen — en vooral de kracht van leerlingen onderling in dit proces. Als 
beoordelingen (toetsen, vragen, enzovoorts) wordt gezien als een vorm van feedback 
waarmee leraren hun strategieën kunnen aanpassen, verbeteren of wijzigen, is er meer 
te winnen dan als beoordelingen worden gezien als informatie voor leerlingen van hun 
huidige status. Dit is de essentie van formatieve beoordeling.

In dit hoofdstuk wordt niet gesproken over feedback die gerelateerd is aan het geven 
van cijfers. Dit omdat de boodschap gaat over ‘feedback in beweging’, bedoeld om 
vooruit te helpen met correcties en informatie, om zo het verschil te verkleinen tussen 
waar de leerlingen zijn en waar ze horen te zijn. Te vaak is commentaar op werkstukken 
of ander werk te laat, te ineffectief en wordt het genegeerd. Kohn (2006: 41) schreef: 
‘geef geen cijfers aan leerlingen als ze nog aan het leren zijn’. De leerlingen zien het 
cijfer, maar al te vaak als het ‘eind’ van het hun leren. De aard en structuur van het 
werk dat is voorzien van een cijfer, zijn het resultaat van de lessen en het leren vindt 
gewoonlijk ‘tijdens’ de les plaats en niet als het werk klaar is (of ingeleverd). Leerlin-
gen zien al gauw hoe schamel dergelijke feedback is en het is alleen een summatieve 
beoordeling van het werk. Ze kijken ernaar en naar de cijfers van hun vrienden. De 
commentaren kunnen het cijfer rechtvaardigen, maar er is weinig bewijs dat ze het 
leergedrag van de leerling veranderen, dat leerlingen beter hun best gaan doen of meer 
doelgericht gaan oefenen. Dat komt omdat de leerling het werk als ‘klaar’ ziet.
Er zijn veel complicaties als we de feedback voor leerlingen willen maximaliseren. Leer-
lingen zijn verschillend in hun ontvankelijkheid en bereidheid om feedback te begrijpen 
door hun culturele achtergrond, door hun reactie op bevestiging of weerlegging, door 
hun ervaringen met het omgaan met fouten, door de manier waarop toetsen en beoor-
delingen nuttig zijn geweest voor de voortgang, door hoe goed ze hebben geleerd om 
het maximale uit de feedback te krijgen en door de rol van hun klasgenoten.

Er is een spannende toekomst voor onderzoek naar feedback. Dat feedback  essentieel is 
om de prestaties te verbeteren, wordt algemeen aanvaard, maar dat het vaak afwezig 
is in klaslokalen (in elk geval door de leerlingen ontvangen) is een raadsel. Het zou goed 
zijn als onderzoek zich behalve op de soorten feedback ook richt op de  manier waarop 
de ‘best passende’ feedback kan worden ingepast in de instructie en hoe leerlingen 
worden geholpen ernaar te vragen, het te waarderen (vooral als het van klasgenoten of 
internet komt) en het te gebruiken in hun manier van leren. Het onderzoek dient zich 
te richten op hoe leraren feedback van leerlingen kunnen gebruiken om hun manier 
van lesgeven aan te passen. Dat betekent minder praten over hoe we lesgeven en meer 
over hoe we leren, minder reflectief lesgeven en meer reflectief leren, maar ook meer 
onderzoek naar hoe we feedback in het leerproces kunnen inpassen. Dat vraagt beter 
begrip van de dynamiek in de klas en om middelen voor leraren om leren niet alleen 
door de eigen ogen en reflectie te zien, maar ook door de ogen van de leerlingen.



Leren zichtbaar maken  173  

Shute (2008) gaf negen richtlijnen voor het gebruik van feedback om het leren te 
bevorderen:
• Focus feedback op de taak en niet op de leerling.
• Geef gedetailleerde feedback (beschrijf het wat, hoe en waarom).
• Geef gedetailleerde feedback in hanteerbare hoeveelheden (voorkom bijvoorbeeld 

cognitieve overbelasting).
• Wees specifiek en helder met de feedbackboodschap.
• Houd de feedback zo eenvoudig mogelijk, maar niet te eenvoudig (gebaseerd op 

de behoefte en de onderwijskundige beperkingen van de leerling).
• Beperk onzekerheid tussen daad en doel.
• Geef onbevooroordeelde, objectieve feedback, schriftelijk of met de computer 

(een betrouwbare bron wordt eerder geaccepteerd).
• Stimuleer oriëntatie op een leerdoel door de feedback (verschuif de focus van de 

prestatie naar het leren, verwelkom fouten).
• Geef feedback als leerlingen een oplossing hebben geprobeerd (dit leidt tot meer 

zelfregulatie).

Ze signaleerde ook interactie met het niveau van de leerprestaties: gebruik onmiddel-
lijke, sturende of corrigerende, ondersteunende feedback voor de zwakkere leerling en 
uitgestelde, helpende en bevestigende feedback voor de betere leerling. Sadler (2008) 
stelt dat om feedback effectief en nuttig te laten zijn, aan drie voorwaarden moet zijn 
voldaan: de leerling heeft feedback nodig, de leerling ontvangt de feedback en heeft 
tijd om die te gebruiken en de leerling wil en is in staat de feedback te gebruiken.
Waarom ontvangen leerlingen niet de feedback die leraren zeggen zo gul te geven? 
Dunning (2005) heeft dit vraagstuk uitvoerig bestudeerd en komt met fascinerende 
verklaringen. Allereerst is feedback voor leerlingen geen zekerheid. Er is geen garantie 
dat het zal worden gegeven, zelfs niet als het nodig is. Het is vaak incompleet, leerlin-
gen zien vaak niet het verschil tussen resultaten en alternatieven. Het is vaak verstopt 
en dus zijn de gevolgen niet duidelijk. Het kan dubbelzinnig zijn, onbekend is de actie 
die tot de feedback leidde, en het is vooringenomen, doordat het zo vaak ook positieve 
waardering bevat.
Op de tweede plaats hebben leerlingen (net als iedereen) de neiging de feedback te 
zoeken die ze graag willen. We zoeken een positieve samenhang van gebeurtenissen, 
we doen aan ‘selffulfilling prophecy’, we zien later niet dat we fouten hebben gemaakt, 
we zoeken feedback die met ons eigen beeld overeenkomt, we accepteren het positieve 
en zijn kritisch over het negatieve. Het positieve bespreken we breeduit en het nega-
tieve nauwelijks, we betrekken het positieve op onszelf en het negatieve op een ander 
en we onthouden de feedback verkeerd.
Geen wonder dat het geven van feedback die goed wordt ontvangen, zo moeilijk is.
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7.7 Oefeningen

1. Vraag, net als in oefening 5 van hoofdstuk 6, een collega uw klas te observeren 
als door de ogen van een leerling. Laat de collega in de klas zitten en alles op-
schrijven wat u zegt en doet en, héél belangrijk, laat hem twee leerlingen uitkie-
zen van wie hij noteert wat ze doen, hoe ze reageren en waarover ze praten. Ga 
als de les is afgelopen, samen na wanneer de leraar feedback gaf en geef elke keer 
aan als de leerlingen feedback ontvingen en erop reageerden.

2. Interview vijf leraren en vijf leerlingen over ‘hoe feedback eruitziet en klinkt’. 
Geef een voorbeeld van nuttige en niet zo nuttige gevallen van feedback. Deel die 
met andere leraren die dit hebben gedaan. Zijn er gemeenschappelijke kenmerken 
bij correctieve of formatieve feedback?

3. Maak een video-opname van een van uw lessen. Bekijk of er in de les mogelijk-
heden waren voor leerlingen om effectieve feedback te krijgen over hun voor-
uitgang in de les. Oefen deze mogelijkheden met collega’s en probeer ze in uw 
volgende les toe te passen.

4. Nadat u de eerstvolgende toets in uw klas hebt gegeven, noteert u wat u hebt 
geleerd van de interpretatie van de resultaten, wat u anders zou doen en waarin 
u opnieuw les zou dienen te geven. Vraag u aan de hand van deze gegevens af of 
de toets aan de doelstelling heeft voldaan om u als leraar feedback te geven. Zo 
niet, wijzig dan de toets om deze kansen te maximaliseren.

5. Oefen in het snel geven van een formatieve beoordeling aan elke leerling en in het 
uitnodigen van leerlingen om feedback te zoeken over hun vooruitgang bij ten 
minste drie gelegenheden tijdens de les. Evalueer de waarde van deze handeling.

6. Bespreek de volgende zaken, waarvan ik beweer dat ze waar zijn.
a. Toetsen met groepsgerichte norm zijn optimaal als leerlingen gemiddeld 50 

procent van de items correct hebben; bij criteriumgerichte norm is dat als elke 
leerling 50 procent goed heeft.

b. Een leraar is er eerder verantwoordelijk voor dat elke leerling voor een jaar 
input ook minimaal een jaar vooruitgang boekt, dan dat hij leerlingen op het 
verwachte vaardigheidsniveau brengt. 

c. Feedback is krachtiger als het gevraagd wordt door de leraar over zijn manier 
van lesgeven, dan door de leerling over zijn leren.

d. Formatieve interpretaties komen niet tot stand zonder enige vorm van beoor-
deling.

e. ‘Fouten’ horen net zo goed bij getalenteerde leerlingen als bij de leerlingen die 
het er moeilijker mee hebben en ze dienen gezien te worden als kansen.
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f. De voornaamste reden om toetsen te geven in de klas is om leraren te laten 
ontdekken wat ze wel en niet goed hebben gedaan met lesgeven, wie ze goed 
of niet goed hebben lesgegeven en waarop ze zich nu moeten richten. Als een 
toets niet voor een dergelijke evaluatie zorgt, was die vermoedelijk niet de 
moeite en de tijd van het maken waard.

g. De rol van de leraar bij de toets is de leerlingen te helpen een hoger cijfer te 
halen dan verwacht.

h. Als een leraar de resultaten van een toets uitprint, is het waarschijnlijk al te 
laat om iets aan het lesgeven te doen.




