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1 Inleiding 

1.1 Context van de school 

Het Stad College, voorheen Baken Stad College1, is een school voor voorbereidend middelbaar 

beroepsonderwijs (vmbo), gelegen in Staatsliedenwijk te Almere. De school wil kwalitatief goed en 

passend onderwijs bieden aan al haar leerlingen. Professionalisering staat hoog in het vaandel en 

mede hierdoor heeft de school in 2011 bij de VO-raad een aanvraag ingediend voor subsidie vanuit de 

Wet op subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (SLOA). Ondanks het van de 

onderwijsinspectie verkregen predicaat ‘kwaliteit basistoezicht’2 in schooljaar 2011-2012, bleek op 

Stad College behoefte te zijn aan het verbeteren van maatwerkgericht handelen van docenten in de 

klas.  

  

Wat betreft zorg biedt Stad College leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) aan in alle leerwegen. Op 

de school heeft in schooljaar 2012-2013 36,3% van de leerlingen een lwoo-indicatie, wat recht geeft 

op extra ondersteuning voor deze leerlingen en een handelingsplan verplicht stelt. Het percentage 

lwoo-leerlingen ligt boven het landelijk gemiddelde (35,1%)3.  

 

De SLOA-aanvraag past in de trend van eerdere kwaliteitsprojecten waar Stad College bij betrokken 

is geweest. Zo hecht de school veel waarde aan een goede doorstroming vanuit het primair onderwijs 

naar het voortgezet onderwijs. Stad College is om deze reden een samenwerkingsverband 

aangegaan met Stichting Prisma, stichting voor christelijk onderwijs in Almere4. Deze stichting bestaat 

uit zeventien scholen voor christelijk primair onderwijs in Almere. De schoolleiding voert regelmatig 

overleg met deze stichting om te streven naar een zo optimaal mogelijke doorstroming voor de 

leerlingen.  

 

Daarnaast heeft Stad College deelgenomen aan Expeditie durven, delen, doen II5, met het project 

kwaliteitsverbetering van het competentiegericht projectonderwijs in de onderbouw. De deelname aan 

dit project heeft de school geholpen om planmatiger te werken. Vooral het evalueren en bijstellen van 

het projectonderwijs heeft een meer gestructureerde vorm gekregen binnen het totale onderwijs van 

de school. Door meer planmatig te werken is de waarde van onderzoek in de school erkend. Het 

SLOA-project past binnen de ontwikkeling in school om continue bezig te zijn met verbetering van de 

onderwijskwaliteit.  

 

Gedurende het SLOA-project heeft Stad College te maken gehad met tegenslag. De school maakte bij 

de start van het project deel uit van de Amarantis onderwijsgroep die in financiële crisis kwam te 

verkeren in schooljaar 2011-2012. Dit heeft gevolgen gehad voor de personele samenstelling van de 

school en het tempo binnen het SLOA-project.  

1.2 Aanleiding voor het onderzoek  

De behoefte aan meer maatwerk is bij een steekproef van de onderwijsinspectie in februari 2011 

bevestigd, waarbij werd geconstateerd dat docenten hun eigen handelen te weinig afstemmen op de 

specifieke onderwijsbehoefte van de leerling, dit terwijl er informatie voorhanden is om het eigen 

handelen daarop aan te passen. Tijdens de lesbezoeken van de onderwijsinspectie bleek dat met 

name binnen de theorievakken nog onvoldoende werd gedifferentieerd in leerstof, tempo en leerstijl 

van leerlingen.  

 Bij de schoolleiding ontstond al langer de behoefte om docenten meer differentiatie aan te laten 

brengen in de klas en daardoor meer maatwerk te bieden. De schoolleiding constateerde dat uit 

iedere afzonderlijke leerling niet het maximale werd gehaald en er onvoldoende werd gedifferentieerd 
                                                      
1
 De school heeft in 2012 een naamswijziging ondergaan naar aanleiding van de perikelen bij Amarantis 

onderwijsgroep, waar de school deel van uitmaakte, en heet sinds 1 september 2013 Stad College.  
2
 Inspectie van het Onderwijs: http://www.onderwijsinspectie.nl/  

3
 Vensters voor Verantwoording: http://www.schoolvo.nl/  

4
 Stichting Prisma Almere: http://www.prisma-almere.nl/  

5
 Innovatieproject VO-raad: durven, delen, doen: http://www.durvendelendoen.nl/  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.schoolvo.nl/
http://www.prisma-almere.nl/
http://www.durvendelendoen.nl/
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binnen de lessen. Eveneens bleek dat er nog te weinig gebruik werd gemaakt van de informatie die 

wordt verzameld op het gebied van taal en rekenen. Handelingsplannen, die op de school met zorg 

werden opgesteld, bleken in het verloop van de schoolcarrière van de leerlingen weinig gebruikt te 

worden; de ontwikkeling van de leerlingen werd zo onvoldoende gemonitord. 

  

Doel van het project en reden tot de subsidieaanvraag, was gelegen in de behoefte aan 

deskundigheidsbevordering van docenten met betrekking tot maatwerkgericht handelen in de klas. 

Door het systematisch ontsluiten en analyseren van beschikbare leerlinginformatie, was het voor de 

school mogelijk een plan voor maatwerkgericht handelen op te stellen en uit te voeren gedurende de 

twee jaar waarin het project vanuit de SLOA-regeling werd bekostigd. 

  

Insteek van het project was te komen tot een praktijkgerichtonderzoek, waarbij wetenschappelijke 

kennis gecombineerd werd met praktische kennis en ervaring vanuit de school. Het SLOA-project 

kende de volgende fasering verspreid over twee gesubsidieerde schooljaren: 

 

1. Probleemanalyse en voorbereiden op ontwerp van procedure en plan voor maatwerkgericht 

handelen (periode september 2011 tot en met januari 2012); 

2. Opstellen van procedure en plan voor maatwerkgericht handelen (periode februari 2012 tot en 

met augustus 2012); 

3. Uitvoering procedure en plan voor maatwerkgericht handelen (periode september 2012 tot en 

met januari 2013); 

4. Evaluatie, herontwerp, en borging (periode februari 2013 tot en met augustus 2013). 

 

Het praktijkgerichtonderzoek werd uitgevoerd door een projectgroep bestaande uit de schoolleiding en 

docentonderzoekers van Stad College en onderzoekers vanuit het Utrechtse onderzoeks- en 

adviesbureau Oberon. Voor het project is gekozen voor het opzetten van een pilotgroep van twaalf 

docenten6, die voor hun taken in het kader van dit onderzoek werden gefaciliteerd.  

 

Het is voor de school zaak antwoord te krijgen op de vraag hoe de beschikbare leerlinginformatie 

ontsloten kan worden ten behoeve van het handelen op maat in de klas en hoe docenten vanuit die 

informatie onderwijs op maat kunnen realiseren. Daarnaast was het doel van de school om docenten 

bewust te maken van het belang van onderwijs op maat, zeker gezien de toekomstige plannen 

omtrent passend onderwijs en deskundigheidsbevordering.  

 

Voor dit tweejarige project was daarom de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: 

‘Hoe kunnen docenten het eigen handelen afstemmen op de onderwijsbehoeften van 

leerlingen, gebruikmakend van beschikbare gegevens over deze leerlingen?’ 

 

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is het van belang uiteen te zetten wat er wordt 

verstaan onder maatwerkgericht handelen en wat dit betekent in relatie tot het gedrag van de docent. 

Met betrekking tot het gedrag van docenten gaat het dan over het kunnen afstemmen van het 

docentgedrag op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Met andere woorden, het kunnen 

differentiëren op leerlingkenmerken. Hoofdstuk 3 gaat hierop in. 

  

                                                      
6
 De pilotgroep bestond uiteindelijk het grootste deel van eht onderzoek uit 9 docenten. Oorzaak voor de beperktere 

omvang was uitval (tijdsdruk) en de Amarantissituatie 
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1.3 Relevantie van het onderzoek voor de school 

Stad College heeft met het project ‘Haal eruit wat er in zit!’ subsidie gewaarborgd voor de looptijd van 

twee schooljaren, september 2011 tot september 2013. Uit de subsidiegelden worden de 

onderzoeksactiviteiten van het projectteam bekostigd en dient de school de uitgaven te 

verantwoorden aan de VO-raad in halfjaarlijkse rapportages.  

 

Bij aanvraag van de subsidiëring heeft de school de volgende beoogde resultaten en opbrengsten 

geformuleerd7:  

 

- Alle docenten van leerjaar 1 weten hoe ze op basis van beschikbare informatie over leerlingen 

onderwijs op maat kunnen realiseren. 

- Iedere docent van leerjaar 1 stemt zijn handelen af op de onderwijsbehoefte van de leerling door 

differentiatie in de klas. Na het project zal gewerkt worden aan verdere verbreding in de school 

naar docenten van andere leerjaren. 

- Leerlingen van leerjaar 1 ervaren dat het aangeboden onderwijs aansluit op hun specifieke 

leerbehoefte.  

- Docenten zijn zich bewust van het belang van maatwerkgericht handelen en het gebruik van 

beschikbare informatie over leerlingen daarbij  

- Duidelijkheid over welke informatie nodig is, op welke wijze de informatie het beste verkregen kan 

worden en hoe deze informatie verwerkt kan worden als bron voor maatwerkgericht handelen. 

- Er is een procedure voor het ontsluiten, analyseren en verwerken van beschikbare informatie over 

leerlingen t.b.v. maatwerkgericht handelen. O.b.v. een dergelijke procedure kan een plan van 

maatwerkgericht handelen worden ontwikkeld. 

- De beschikbare (leerling)informatie is bruikbaar voor de docent. 

- Het management van de school heeft helder zicht op hoe het proces van ontsluiting en vertalen 

van de informatie naar maatwerkgericht docenthandelen en het handelen in de praktijk van de 

klas ondersteund moet worden vanuit de schoolorganisatie. 

- Maatwerkgericht werken is structureel onderdeel van de functioneringsgesprekken en beleid van 

de school. 

- Er is een duidelijk beeld van scholingsbehoefte van docenten aangaande de vertaalslag “van 

informatie naar maatgericht handelen van docenten” vanuit de functioneringsgesprekken. 

- Binnen de school wordt opbrengstgericht werken met en door docenten onderdeel van de 

schoolcultuur. 

 

Onderdeel van de SLOA-regeling is eveneens om als school te participeren in het overkoepelende 

onderzoek van scholen die gebruik maken van deze regeling. Het gaat in dit onderzoek over de cross-

professionele samenwerking in de context van ontwikkel- en onderzoeksprojecten in het voortgezet 

onderwijs (Schenke, Volman, Van Driel, Geijssel, & Sligte, 2012).  

 

1.4 Relevantie van het onderzoek voor het onderwijsveld 

Het onderzoeksthema heeft landelijk interessante en relevante informatie opgeleverd voor scholen 

voor voortgezet onderwijs die een slag willen maken op het gebied van maatwerkgericht handelen van 

docenten , alsook een wetenschappelijk bijdrage aan meer kennis omtrent omgaan met verschillen in 

klassensituaties. Dat deze informatie hard nodig is, mag blijken uit de constatering van toenmalig 

Minister Van Bijsterveldt8 dat “het de helft van de leraren in het basisonderwijs en voortgezet 

onderwijs niet lukt om het onderwijs goed af te stemmen op verschillen tussen leerlingen, omdat zij 

hiervoor onvoldoende zijn toegerust”. Bovendien gaat met ingang van september 2014 de Wet op 

Passend Onderwijs van kracht. Hiermee komt het accent te liggen op het kunnen omgaan met 

                                                      
7
 SLOA-project Baken Stad College, Almere. Bron: http://www.vo-raad.nl/dossiers/professionalisering-docenten/sloa-

project-baken-stad-college-almere  
8
 ‘Naar passend onderwijs’ (2011). Brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

http://www.vo-raad.nl/dossiers/professionalisering-docenten/sloa-project-baken-stad-college-almere
http://www.vo-raad.nl/dossiers/professionalisering-docenten/sloa-project-baken-stad-college-almere
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verschillen en het kunnen inspelen op de  onderwijsbehoeften van verschillende leerlingen: op de 

vraag wat een leerling of een groep leerlingen nodig heeft/hebben om de volgende stap in zijn of haar 

ontwikkeling te kunnen zetten (Meijer, Bruggink, & Goei, 2012). Het gaat hierbij zowel om leerlingen 

die extra uitdagingen nodig hebben, als om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het 

gebied van leren en/of gedrag.  Het onderzoek op Stad College past binnen deze behoefte.  

 

De onderzoeksresultaten, in de vorm van een procedure voor het vaststellen van leerlingkenmerken 

op basis van beschikbare informatie over leerlingen en het plan voor maatwerkgericht handelen, zijn 

gedeeld met het personeel van Stad College en andere partijen; ouders, bestuurders van 

partnerscholen en tijdens landelijke onderwijsconferenties (Onderwijs Research Dagen 2012, VO-raad 

congres 2013 en SLOA-bijeenkomsten van de VO-raad). Het project kan daarmee aanzet vormen tot 

initiatieven op andere scholen om in de professionalisering van docenten rekening te houden met de 

aanwezige verschillen tussen leerlingen en de vraag hoe daarop in te spelen.  

   

1.5 Leeswijzer 

In deze eindrapportage treft u hierna volgend de contextbeschrijving van de SLOA-regeling (hoofdstuk 

2), gevolgd door het theoretisch kader van het onderzoek in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 treft u een 

beschrijving van de onderzoeksmethoden die in dit onderzoek zijn gebruikt, gevolgd door de 

onderzoeksresultaten in hoofdstuk 5. De rapportage zal tot slot de belangrijkste onderzoeksconclusies 

vermelden en in kaart brengen hoe de school de opbrengsten van dit project, leidend tot de 

ontwikkeling van een procedure en een plan voor maatwerkgericht handelen, zal borgen op het 

moment dat de subsidiestroom stopt (hoofdstuk 6). Immers, voor de school is het van groot belang dat 

maatwerkgericht handelen steevast een plaats krijgt binnen het schoolbeleid en de lespraktijk van 

docenten. Hoofdstuk 7 bevat een reflectie op het onderzoeksproces vanuit zowel de visie van de 

school als de externe onderzoekers. 
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2 Theoretisch kader 
 

2.1 Inleiding 

Het Nederlands onderwijsbeleid beoogt dat elk kind onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar 

talenten beperkingen past (Beurden & Dietvorst, 2011). Onder invloed van ontwikkelingen rondom 

Passend Onderwijs, krijgen docenten meer te maken met heterogene populaties leerlingen. Het doel 

van Passend onderwijs, waar alle docenten in het voortgezet onderwijs met ingang van 1 september 

2014 te maken krijgen9, is dat er voor alle leerlingen, met of zonder extra onderwijsondersteuning, een 

passend onderwijsaanbod is (Walraven, Kieft & Broekman, 2011). Afstemmen van het eigen handelen 

van docenten op de individuele onderwijsbehoeften van leerlingen wordt hiermee nog belangrijker. 

Dat hierbij de nadruk ligt op het omgaan met verschillen, vanuit de gedachte van uitgaan van de 

onderwijsbehoeften van elke leerling, maakt dat in het theoretisch kader tevens aandacht wordt 

besteed aan leerlingkenmerken. Het is voor de docent immers van belang te weten hoe aan te sluiten 

op de leerbehoefte van elke leerling.  

 

Het niet altijd goed in kunnen spelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen binnen een klas leidt 

ertoe dat bepaalde leerlingen onvoldoende worden uitgedaagd zich in te zetten voor het betreffende 

vak met alle daarbij horende consequenties. Eveneens worden leerlingen die extra ondersteuning 

nodig hebben onvoldoende begeleid om het vak succesvol te doorlopen. Zeker in een diverse 

leerlingenpopulatie kan dit leiden tot een werkhouding waardoor de leerling niet op zijn of haar niveau 

presteert en/of gedragsproblemen van bepaalde leerlingen. Maatwerk is hierbij vereist.  

 

2.2 Maatwerkgericht handelen 

Het doel van het SLOA-onderzoek is op een effectieve en efficiënte wijze om te gaan met de 

beschikbare informatie over leerlingen, zodat docenten in staat zijn deze informatie om te zetten in 

een handelingsrepertoire dat aansluit bij de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling. Maatwerk 

betreft in dit onderzoek het aansluiten op de leerbehoefte van leerlingen. Maatwerkgericht handelen 

heeft te maken met activiteiten van docenten die aansluiten op de leerbehoefte van de individuele 

leerling, gericht op het positief beïnvloeden van het leren van de leerling.  

  

Door met behulp van aanwezige leerlinginformatie, in de vorm van overdrachtsgegevens uit het 

basisonderwijs, persoonlijke gegevens, eventuele onderwijskundige rapporten en handelingsplannen 

en cijferoverzichten ten behoeve van de schoolloopbaan, beter aan te kunnen sluiten bij de 

onderwijsbehoeften van leerlingen en eveneens het handelen meer maatwerkgericht plaats te laten 

vinden, tracht Stad College kwalitatief goed en passend onderwijs voor alle leerlingen te realiseren. 

Dit klinkt echter abstract en vereist nadere theoretische onderbouwing.  

 

In de literatuur is er geen eenduidige definitie voor maatwerkgericht handelen te vinden. Mathijsen 

(2006) geeft aan dat als het gaat om het handelen van de docent, het gaat over activiteiten die tijdens 

de les plaatsvinden in interactie met de leerling. De projectgroep van het SLOA-project op Stad 

College ziet maatwerkgericht handelen als het laten aansluiten van handelen op op de leerbehoefte 

van leerlingen. Als deze elementen worden gecombineerd levert dat de volgende definitie op voor 

maatwerkgericht handelen: “activiteiten van docenten die aansluiten op de leerbehoefte van de 

individuele leerling en gericht op het positief beïnvloeden van het leren van de leerling”. Dit proces is 

schematisch weergegeven in figuur 2.1.  

 

                                                      
9
 Regelgeving passend onderwijs: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs
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Figuur 2.1: Schematisch overzicht maatwerkgericht handelen 

 

 

 Omgaan met verschillen kan onder andere door differentiatie toe te passen in de school en/of klas. 

Als het gaat om differentiatie wordt er n onderscheid gemaakt tussen externe en interne differentiatie. 

Bosker (2005) geeft aan dat het bij externe differentiatie gaat over differentiatie buiten de klas op 

leervermogen en niveau van de leerlingen. Bij interne differentiatie gaat het om differentiatie binnen de 

klas en betreft verschillen binnen een vak waardoor leerlingen in te delen zijn in betere, gemiddelde 

en zwakkere leerlingen.   

  

Bij interne differentiatie zijn twee vormen van differentiatie mogelijk. Divergente differentiatie waarbij 

alle leerlingen een enorme sprong voorwaarts maken. Het kan daarbij zelfs gebeuren dat de 

verschillen verder toenemen (Reezigt, 1999). De tweede vorm is convergente differentiatie waarbij de 

docent minimum doelen hanteert die alle leerlingen moeten bereiken, maar de inspanningen zich 

vooral richten op de initieel laag presenterende leerlingen die een relatief grote vooruitgang boeken. 

Door te convergeren word een meer gelijke verdeling nagestreefd (Reezigt, 1999). Zwakkere 

leerlingen hebben het meeste baat bij convergente differentiatie (Vernooij, 2009). Convergente 

differentiatie kan worden versterkt door aanvullend op de intensieve instructie voor zwakke leerlingen 

tutoring of duoleren te laten plaatsvinden. Voor maatwerkgericht handelen, waarbij de leerbehoefte 

van de individuele leerling centraal staat, is divergente differentiatie de meest passende vorm van 

differentiatie. Immers elke leerling kan door maatwerkgericht handelen worden uitgedaagd het beste 

in hem/haar naar boven te laten komen. 

  

De kwaliteit van maatwerk hangt af van de docent die het in de praktijk moet realiseren (Meijer, 2005). 

Wat docenten doen in de klas hangt samen met hun opleiding, ervaring, overtuigingen en houding en 

met de situatie in de klas en de school. Ook factoren buiten de school zoals lokale en regionale 

voorzieningen, beleid en financiering hebben hier invloed op (Adema, Loeffen, Miltenburg, Voets, & 

De Wit, 2009). Om inzichtelijk te maken hoe maatwerkgericht handelen een onderdeel kan zijn van 

het handelingsrepertoire van de docent is in figuur 2.2 een indeling gemaakt van de SBL-

competenties (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) voor VO docenten en de mogelijke relatie tot 

maatwerkgericht handelen.  
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2.3 Maatwerkgericht handelen in relatie tot de SBL-competenties 

De Wet Beroepen in het onderwijs (Wet BIO), ingevoerd in augustus 2006, heeft geleid tot een set 

aan bekwaamheidseisen voor leraren10. Deze bekwaamheidseisen zijn bekend onder de naam SBL-

competenties (Stichting Beroepskwaliteit Leraren). Deze set bekwaamheidseisen bestaat uit zeven 

geformuleerde competenties waar docenten in hun professionele ontwikkeling aandacht aan dienen te 

besteden.  

 

Wat docenten doen in de klas hangt samen met de genoten opleiding, ervaring, overtuigingen, de 

beroepshouding en met de situatie in de klas en de school. Ook factoren buiten de school, zoals 

regionaal beleid en financiering hebben hier invloed op. De ervaring, genoten opleiding, overtuigingen 

en houding zijn van belang als het gaat om de beheersing van competenties van docenten. Van 

Balkom (2009, in Adema et al., 2009) geeft aan dat een hogere competentiebeleving bijdraagt aan de 

moed om maatwerk te leveren aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Om meer zicht te 

krijgen op maatwerkgericht handelen is er om die reden in het theoretisch model een koppeling gelegd 

met elke SBL-competentie.  

  

De projectgroep van het SLOA-onderzoek heeft per competentie (van de in totaal zeven SBL-

competenties) een link gelegd met maatwerkgericht handelen. Dit is in figuur 2.2 weergegeven in een 

theoretisch model.  

 

Figuur 2.2: Theoretisch model maatwerkgericht handelen in combinatie met SBL-competenties 
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 Bekwaamheidseisen leraren: http://www.onderwijscooperatie.nl/?nl/onderwijscooperatie/bekwaamheid/  

http://www.onderwijscooperatie.nl/?nl/onderwijscooperatie/bekwaamheid/
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3.1.1. Interpersoonlijke competentie 

De docent zorgt er voor dat er in de groepen waarmee hij werkt een prettig leer- en werkklimaat 

heerst. Hij geeft op een goede manier leiding. De docent schept een vriendelijke en coöperatieve 

sfeer en brengt een open communicatie tot stand. Hij bevordert de zelfstandigheid van de leerlingen 

en zoekt in zijn interactie met leerlingen een goede balans tussen: leiden en begeleiden, sturen en 

volgen, confronteren en verzoenen, corrigeren en stimuleren.  

  

Bij deze competentie gaat het, wat maatwerkgericht handelen betreft, er om dat docenten positieve 

aandacht hebben voor de individuele leerbehoeften en het gedrag van leerlingen. Eveneens geldt dat 

bij deze competentie de docent zijn handelen in de klas afstemt op de individuele leerbehoeften van 

elke leerling. Het is van belang dat docenten vanuit de interactie met de leerling signaleren welke 

onderwijsbehoeften deze leerlingen hebben en hoe ze daarop in kunnen spelen. Het aanbieden van 

alternatieve leerstrategieën kan maatwerk zijn. Het invoeren van alternatieve leerstrategieën is er op 

gericht leerlingen te leren hoe ze moeten leren en hoe ze problemen kunnen oplossen. Daar hangt 

mee samen dat scholen leerlingen een grotere verantwoordelijkheid geven voor hun leerproces 

(Meijer, 2005).  

 

3.1.2. Pedagogische competentie 

De docent helpt leerlingen zelfstandige en verantwoordelijke personen te worden die onder andere 

een goed beeld hebben van hun ambities en mogelijkheden. De docent biedt de leerlingen in een 

veilige leeromgeving houvast en structuur bij de keuzes die zij moeten maken en hij bevordert dat zij 

zich verder kunnen ontwikkelen. De docent realiseert zo een veilige leeromgeving voor de groep(en) 

waarmee hij werkt, maar ook voor de individuele leerlingen. En hij doet dat op een professionele, 

planmatige manier. 

  

Met betrekking tot maatwerkgericht handelen bij de pedagogische competentie kan worden gesteld 

dat docenten zoeken naar de meest passende leeromgeving zodat leerlingen zich verder kunnen 

ontwikkelen. Hierbij staat een veilige en ordelijke leeromgeving centraal waarbij de docent een regierol 

vervult (Teitler, 2009). Volgens Meijer (2005) is het mogelijk om de leerlingen te betrekken bij het 

aanpakken van ongewenst gedrag in de klas door klassenregels te bespreken en elkaar hier aan te 

houden. De klassenregels zijn een gezamenlijke oplossing om de hoeveelheid en intensiteit van de 

verstoringen tijdens de lessen te verminderen.  

 

Wanneer er met verschillen moet worden omgegaan, kan worden gekozen voor homogene of 

heterogene groepsverdelingen. Als het gaat om rangschikking van leerlingen op niveau, dan ligt 

homogene groepering voor de hand. De les kan dan gemakkelijk aangepast worden voor de hele 

groep. Echter, dit kan een negatief gevolg hebben voor het zelfvertrouwen van de zwakke leerlingen 

en het kan werken als een scheiding tussen groepen leerlingen. Daarnaast vormen vaste homogene 

groepen met zwakke leerlingen geen stimulerende leeromgeving. De oorzaak ligt volgens Houtveen et 

al. (2003) bij het feit dat prestatiedrang ontbreekt en er amper stimulans is voor de betere leerlingen. 

Daarnaast zien zwakke leerlingen in deze groepen de goede voorbeelden van de betere leerling niet. 

De valkuil bij zwakke niveaugroepen is dat de docent geringe verwachtingen heeft van de vooruitgang 

en de mogelijkheden van leerlingen (Houtveen et al., 2003).  

 

De keuze voor heterogene groepering in klassen sluit dan ook beter aan bij maatwerkgericht 

handelen. De voordelen van heterogene groepen liggen op het cognitieve vlak en het emotionele en 

sociale terrein. Het bevordert de positieve attitude bij zowel leerlingen als docenten ten aanzien van 

leerlingen met een beperking (Meijer, 2005). 

 

3.1.3. Vakinhoudelijke/didactische competentie 

De docent helpt de leerling zich de leerinhouden van een bepaald vak of beroep eigen te maken en 

vertrouwd te raken met de manier waarop de leerinhouden in het dagelijks leven gebruikt kunnen 

worden. De docent helpt eveneens de leerlingen zicht te krijgen op wat zij in de samenleving kunnen 

verwachten. Hij creëert een krachtige leeromgeving. De docent realiseert zo een krachtige 
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leeromgeving voor de groep(en) waarmee hij werkt, maar ook voor individuele leerlingen. Dit doet hij 

op een professionele, planmatige manier.  

  

Voor maatwerkgericht handelen is het van belang dat de docent de leerinhoud afstemt op de 

leerlingen en rekening houdt met individuele verschillen. Samen met de leerling bepaalt de docent 

diens individuele leertraject. De docent motiveert de leerling voor hun leer- en werktaken, daagt hen 

uit om het maximale uit zichzelf te halen en helpt hen om de taken met succes af te ronden. 

Daarnaast dient de docent, naast vakinhoudelijke kennis, ook over kennis te beschikken om maatwerk 

te kunnen leveren in de klas. Hieronder komen verschillende didactische oplossingen aan bod die 

kunnen bijdragen aan de omgang met verschillen.  

 

Instructie is hierbij een belangrijk onderdeel. Houtveen et al. (2003) geven aan dat leerlingen 

verschillen en die verschillen maken het nodig het onderwijs zo in te richten dat alle leerlingen, 

ongeacht hun capaciteiten, er optimaal van profiteren. Vroegtijdig signaleren maakt mogelijk dat de 

docent weet wat de beginsituatie is van alle leerlingen en waar de oorzaken van de problemen liggen. 

De leerkracht kan zijn of haar instructie dan zo organiseren dat recht wordt gedaan aan deze 

verschillen. 

 

3.1.4. Organisatorisch competent 

De docent draagt zorg voor organisatorische zaken die samenhangen met het onderwijs wat hij biedt 

en het leerproces van leerlingen in de school (klassenmanagement). Hij zorgt ervoor dat leerlingen 

een ordelijke en taakgerichte omgeving treffen. Waar het leren zich op verschillende plaatsen afspeelt 

(bijvoorbeeld op verschillende plaatsen in de school, stage, buitenschoolse projecten), zorgt de docent 

voor afstemming tussen die verschillende plaatsen. 

 

Maatwerkgericht handelen heeft hier mogelijk de vorm van het toepassen van klassenmanagement, 

waardoor een gestructureerde leeromgeving wordt gecreëerd. Daarnaast dient de docent 

leerlinggegevens te registreren en toe te voegen in het op school gehanteerde leerlingvolgsysteem. 

Hierdoor is het voor de docent mogelijk de voortgang van zijn leerlingen in te zien en kan de docent 

deze delen met collega’s. Zo kan er mogelijk nog beter aangesloten worden op de leerbehoeften van 

de leerlingen.  

 

Naast klassenmanagement is ook instructie een belangrijk onderdeel bij het aansluiten op de 

leerbehoefte van leerlingen. Voorwaarde voor het geven van effectieve instructie is het beschikken 

over goede organisatorische vaardigheden. Goede organisatorische vaardigheden maken het 

mogelijk dat een docent goed voorbereid aan de instructie kan beginnen, dat overgangen tussen 

fasen in de instructie soepel verlopen en dat leerlingen rustig zelfstandig kunnen werken al dan niet in 

groepjes. Een goed ingerichte leeromgeving, waarin leerlingen snel en zelfstandig de voor hen 

bedoelde materialen kunnen vinden, draagt in hoge mate bij aan het efficiënt verlopen van de 

instructie en het zelfstandig werken (Houtveen et al., 2003).  

 

Behalve dat de instructie van goede kwaliteit dient te zijn, is het ook belangrijk dat de tijd die 

beschikbaar is optimaal wordt benut. Zo min mogelijk tijd van een les moet verloren gaan aan 

management- en gedragsregulerende activiteiten, maar juist besteed worden aan instructieactiviteiten. 

Ook moeten de leerkrachten erop toezien dat de leerlingen zoveel mogelijk taakgericht zijn en er zo 

min mogelijk tijd verloren gaat aan wachten op elkaar of op de leerkracht of aan procedurele 

activiteiten (Houtveen et al., 2003). Een optimale benutting van de onderwijstijd draagt bij aan het 

beter in kunnen spelen op de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen.  
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3.1.5. Competent in het samenwerken in een team 

De docent zorgt ervoor dat zijn werk en dat van zijn collega’s in de school goed op elkaar zijn 

afgestemd. De docent draagt bij aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat op zijn school, aan 

goede onderlinge samenwerking en aan een goede schoolorganisatie. De docent werkt goed met 

collega’s samen en communiceert duidelijk. Ook levert hij een constructieve bijdrage aan 

vergaderingen en andere vormen van schooloverleg en aan de werkzaamheden die moeten worden 

uitgevoerd om de school goed te laten functioneren. Daarnaast levert hij een bijdrage aan de 

ontwikkeling en verbetering van zijn school . 

 

Onderwijsbehoeften van leerlingen kunnen vakspecifiek of vakoverstijgend zijn. Een leerling kan 

slecht zijn in wiskunde en dient daarbij ondersteuning te krijgen van zijn docent, maar het kan ook zijn 

dat een leerling moeite heeft zich te concentreren en daarbij ondersteuning behoeft. Het lijkt daarom 

goed om in het kader van maatwerkgericht handelen in teamverband te werken. Waar zitten eventuele 

verbeterpunten van een leerling en waar liggen zijn talenten. Wat werkt voor een leerling wel en wat 

niet. Wanneer docenten communiceren over het eigen maatwerkgericht handelen en dat van hun 

collega’s is het mogelijk om maatwerkgericht handelen op een hoger niveau te brengen, waardoor er 

beter aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Uit onderzoek van Meijer 

(2005) komt naar voren dat docenten behoefte hebben aan praktische en flexibele ondersteuning van 

verschillende collega’s. Wanneer een docent inziet dat de specifieke hulp voor een leerling door hem 

niet geboden kan worden, kunnen andere docenten en ondersteunend personeel bijspringen. Meijer 

(2005) geeft hierbij wel aan dat aspecten als flexibiliteit, goede planning, samenwerking en ‘team-

teaching’ goed geregeld moeten zijn. Door samen te werken in een team kunnen docenten van elkaar 

leren en elkaar feedback geven.  

 

3.1.6. Competent in het samenwerken met de omgeving 

De docent onderhoudt contacten met de ouders of verzorgers van de leerlingen en met collega’s van 

(leer)bedrijven en instellingen waar zijn school en de leerlingen mee samenwerken. Hij zorgt ervoor 

dat zijn professionele handelen en dat van anderen buiten de school goed op elkaar afgestemd zijn. 

Hij maakt doeltreffend gebruik van het professionele netwerk van de school als het gaat om de 

opleiding van de leerling of de zorg voor de leerling. Bovendien werkt hij mee aan een goede 

samenwerking met bedrijven en instellingen waarmee contact wordt onderhouden .  

  

Wanneer de docent maatwerkgericht handelt, dient de docent te kijken naar de mogelijkheden om het 

maatwerk binnen de klas voortgang te geven buiten de klas. Hierbij kan gedacht worden aan tips voor 

het maken van huiswerk, remedial teaching en talentontwikkeling door middel van een excursie. De 

docent onderhoudt hierbij het contact tussen de externe partijen. Het heeft volgens Meijer (2005) de 

voorkeur zoveel mogelijk maatwerk te bieden in de klas. Dit stimuleert het gevoel ‘er bij te horen’ van 

de leerling en versterkt het zelfbeeld.  

 

3.1.7. Competent in reflectie en ontwikkeling 

De docent ontwikkelt en professionaliseert zich voortdurend. Een docent, die competent is in reflectie 

en ontwikkeling, denkt regelmatig na over zijn beroepsopvattingen en zijn professionele 

bekwaamheid. Zo’n docent streeft ernaar zijn beroepsuitoefening bij de tijd te houden en te 

verbeteren. Hij weet goed wat hij belangrijk vindt in zijn docentschap en van welke waarden, normen 

en onderwijskundige opvattingen hij uitgaat. Hij heeft een goed beeld van zijn eigen competenties, zijn 

sterke en zwakke kanten en werkt op een planmatige manier aan zijn verdere ontwikkeling. Ook stemt 

hij zijn eigen ontwikkeling af op het beleid van zijn school en benut de kansen die de school biedt om 

zich verder te ontwikkelen .  

 

Bij maatwerkgericht handelen speelt reflectie en ontwikkeling van de docent een rol. In hoeverre sluit 

het maatwerkgericht handelen aan op de leerbehoefte van de leerling en heeft het maatwerkgericht 

handelen het gewenste effect. Hierbij is het wellicht van belang dat gegevens van leerlingen 

geregistreerd worden in de loop van het proces om een objectieve reflectie op het handelen te geven. 

Wanneer maatwerkgericht handelen van de docent niet het juiste effect heeft op de leerlingen, is het 
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wellicht mogelijk te kijken wat er in het handelen aangepast kan worden. 

  

Meijer (2005) benadrukt het belang van het gebruik van effectieve onderwijsaanpakken zoals: 

vorderingenregistratie en vorderingenevaluatie, diagnostiek en hoge verwachtingen. Alle leerlingen 

profiteren van deze benadering. Het handelingsplan zou volgens Meijer moeten passen in het kader 

van het normale curriculum.  

 

3.2. Leerlingkenmerken en maatwerkgericht handelen 

Maatwerkgericht handelen kan niet zonder een goed beeld te hebben van de kenmerken van de 

leerling. Simons (1995) heeft een bruikbare indeling gemaakt van leerlingkenmerken die er toe doen 

in leerprocessen, en die gebruikt kunnen worden bij het vormgeven van  maatwerkgericht handelen 

(figuur 2.3).  

 

Figuur 2.3: Leerlingkenmerken in relatie tot leerproces (Simons, 1995). 

 
  

De directe leerlingkenmerken staan het dichtst bij de leerprocessen en hebben een belangrijke relatie 

met de leerprocessen en de leerprestatie van de leerling. De directe leerlingkenmerken zijn onder te 

verdelen in leeractiviteiten, denkactiviteiten, voorkennis en leersituatiebeleving en vakbeleving. Een 

leerling zet leeractiviteiten in om een bepaald leerdoel te bereiken. Denkactiviteiten worden door een 

leerling gebruikt bij het verwerken van informatie. Leerlingen bezitten voorkennis, maar deze verschilt 

in de mate van compleetheid, juistheid, beschikbaarheid, toegankelijkheid, en structurering en 

organisatie. De leersituatiebeleving bepaalt in belangrijke mate de leerintentie van de leerling. 

Wanneer bijvoorbeeld een leerling de taak uitdagend vindt, wil de leerling zich inspannen. De 

vakbeleving is een subjectieve waardering van het vak. Dit blijkt een belangrijke rol te spelen bij de 

waardering van een leersituatie. Zowel de vak- als de leersituatiebeleving beïnvloeden de 

leerprestatie van de leerling.  

 

Onder leerpsychologische kenmerken worden leerstijlen, metacognitieve kennis en vaardigheden, 

leervermogen en leer- en prestatiemotivatieverstaan. Leerlingen kunnen verschillende leerstijlen 

hebben. Docenten dienen hierop in te springen, zodat iedere leerling een diepere verwerking van de 

leerstof kan bereiken. Verondersteld wordt dat leerlingen met veel metacognitieve kennis, kennis over 

het eigen cognitieve functioneren, beter hun cognities kunnen sturen. Het leervermogen van de 

leerling hangt hiermee samen. Onder leervermogen wordt verstaan het zelfstandig kunnen uitvoeren 

van een leerfunctie zoals cognitieve, affectieve en metacognitieve activiteiten die tijdens het 

leerproces uitgevoerd moeten worden (Simons, 1995). Het leervermogen van de leerling hangt af van 
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het type leeromgeving waarin de leerling zich bevindt. Bij prestatiemotivatie, het gericht zijn op het 

nastreven van succes en de daaraan verbonden positieve gevoelens, spelen het beeld van de eigen 

bekwaamheid, de intrinsieke motivatie, de extrinsieke motivatie, en de oriëntatie op succes of falen 

een rol.  

  

De leerpsychologische leerlingkenmerken hebben invloed op de leerprestatie via de directe 

leerlingkenmerken. Metacognitieve kennis en vaardigheden en leervermogen zijn vooral van invloed 

via de voorkennis en de leer- en denkactiviteiten. De leer- en prestatiemotivatie en het beeld van 

eigen bekwaamheid zijn vooral van invloed via de leersituatie- en vakbeleving.  

 

Er zijn vele psychologische leerlingkenmerken, maar Simons (1995) richt zich alleen op intelligentie. 

Intelligentie heeft namelijk invloed op de leerpsychologische en de directe leerlingkenmerken. 

Leerlingen zelf zijn in hun ideeën over intelligentie in te delen in twee groepen. De ene groep denkt 

dat intelligentie te beïnvloeden is door je best te doen of door nieuwe vaardigheden te werven. Het 

andere deel denkt dat intelligentie een vast gegeven is en niet veranderbaar is. Dit verschil in 

opvatting kan het gedrag van leerlingen ten opzichte van leeractiviteiten bepalen. Het blijkt dat 

leerlingen met een statisch intelligentie begrip niet geneigd zijn voor zichzelf doelen te stellen om hun 

competentie te vergroten, iets nieuws uit te vinden of te komen tot dieper begrip in tegenstelling tot 

leerlingen met een dynamisch intelligentiebegrip. De invloed van intelligentie op de leerprestaties 

verloopt waarschijnlijk via de directe en leerpsychologische leerling-kenmerken; voorkennis, 

leeractiviteiten, metacognitieve vaardigheden en leerstijlen.  

 

Onder indirecte leerlingkenmerken worden leeftijd, ervaring, geslacht en thuismilieu verstaan. Deze 

hebben via directe en leerpsychologische leerlingkenmerken en mogelijk ook via algemene 

psychologische kenmerken, invloed op de leerprocessen en leerprestatie. Leeftijd en ervaring hebben 

vooral invloed via voorkennis, leeractiviteiten en leerstijlen. Geslacht heeft vooral invloed via 

motivationele factoren, zoals het toeschrijven van slagen en falen aan interne en externe oorzaken, of 

het hebben van voorkeuren voor vakken en opleidingstrajecten als gevolg van opvattingen over de 

sekserol. Deze opvattingen worden maar voor een klein deel bepaald door opvoeding en onderwijs, 

en wellicht meer door onderlinge beïnvloeding en persoonlijke factoren. Het thuismilieu heeft 

voornamelijk invloed op het leerproces en leerprestatie via motivatie en leer- en denkactiviteiten. 

 

In het SLOA-onderzoek is de kennis vanuit de literatuur gebruikt voor een nadere, bij de school 

passende definiëring van het concept maatwerkgericht handelen. De indeling van Simons (1995) laat 

zien dat bij maatwerkgericht handelen de docent in feite niet zonder de informatie kan over 

leerlingkenmerken. De docent dient een duidelijk beeld te hebben van de kenmwerken van iedere 

leerling voordat maatwerk mogelijk is. Informatie, aanwezig in de school, kan helpen deze 

leerlingkenmerken in beeld te brengen.  
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3 Onderzoeksopzet en uitvoering 

3.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet en uitvoering beschreven. Eerst wordt ingegaan op de 

onderzoeksvraag en –populatie. Vervolgens wordt de gehanteerde methodologie geschetst en nader 

toegelicht. 

 

 Onderzoeksvraag 

De centrale vraag in het onderzoek is: 

 

‘Hoe kunnen docenten het eigen handelen afstemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen, 

gebruikmakend van beschikbare gegevens over deze leerlingen?’ 

 

In het onderzoek is met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden bekeken in hoeverre 

docenten hun handelen aanpassen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen, en of zij zich hierin 

hebben ontwikkeld ten opzichte van de uitgangssituatie. Het onderzoek was sterk ontwerpgericht. 

Doel was niet alleen om het proces en uitkomsten te volgen, maar juist ook om docenten te voorzien 

van de instrumenten en inzichten om hen helpen maatwerkgericht te handelen binnen hun klassen, en 

leerlinggegevens op een voor hen goed bruikbare wijze te ontsluiten. 

 

Onderzoekspopulatie 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder een kleine kerngroep (pilotgroep) van docenten, een 

grotere groep van docenten die niet actief bij de ontwikkeling werden betrokken, de schoolleiding en 

leerlingen. 

 

Bij aanvang van het SLOA-project op Stad College omvatte het onderwijsgevend personeel 59 

docenten. Uit deze groep werd een pilotgroep geformeerd van 9 docenten waarmee intensief gewerkt 

kon worden aan het in kaart brengen van de manier waarop docenten gebruik maken van beschikbare 

leerlinggegevens en waarop zij maatwerkgericht handelen, evenals het op zoek gaan naar manieren 

om dit maatwerkgericht handelen te bevorderen. De leden van de pilotgroep  zijn gefaciliteerd in uren 

om een actieve bijdrage te leveren aan de opbrengsten van het onderzoek. Reden voor het opzetten 

van een pilotgroep is dat er op kleine schaal actief gewerkt kan worden (zowel in het verkrijgen van 

informatie, als in de uitvoer van de procedure) en de resultaten nauwgezet gemonitord kunnen 

worden. Bovendien is vlotte communicatie door de omvang van de pilotgroep goed mogelijk, wat 

bijdraagt aan efficiëntie en effectiviteit.  

 

Voor de pilotgroep zijn docenten geselecteerd die les te gaven aan één of twee voor de pilot 

geselecteerde brugklassen. Het betrof een klas voor kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) en een klas 

voor theoretische leerweg (TL). In de pilot is gekozen voor de brugklas, omdat van deze leerlingen 

veel informatie wordt overgedragen vanuit het PO. De docenten vertegenwoordigen verschillende 

vakgebieden. Hoewel de aanleiding tot de subsidieaanvraag lag in de constatering dat voornamelijk 

de theoriedocenten nog onvoldoende maatwerkgericht handelen, is er voor gekozen om ook naast 

docenten van de theorievakken ook twee praktijkdocenten op te nemen in de pilotgroep (een docent 

Lichamelijke Opvoeding en een docent kunstvakken),om ook hun eventueel andere invalshoek op 

maatwerkgericht handelen te betrekken in het project. Ook was de pilotgroep divers wat betreft 

ervaringsjaren, waarbij de meeste docenten wel ten minste vier jaar onderwijservaring genoten. 

Tijdens de looptijd van het onderzoek is de pilotgroep gewijzigd, samenhangend met 

formatiewijzigingen als gevolg van de financiële perikelen van de Amarantis onderwijsgroep. In de 

praktijk betekende dit dat aan het einde van het project de pilotgroep totaal verschilde van de 

pilotgroep bij de start van het project.  Dit heeft echter weinig consequenties voor de uitkomsten van 

het onderzoek waarin de uitgangssituatie wordt vergeleken met de eindsituatie. Het betreft hier 

namelijk groepen docenten die weliswaar niet overeenkomen in persoon, maar wel in karakter: 

lesgevenden in de brugklas, gelijke verdeling opleiding en ervaring, in een dezelfde school.  
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3.2 Methodologie en fasering onderzoek 

Het SLOA-onderzoek is opgedeeld in vier onderzoeksfasen verspreid over de twee onderzoeksjaren.  

- Fase 1: Probleemanalyse en voorbereiding (sept 2011 t/m jan 2012): In de eerste fase, de 

probleemanalyse en het voorbereiden op het ontwerpen van een procedure en een plan voor 

maatwerkgericht handelen (eerste zes maanden van het onderzoek) heeft een nulmeting 

plaatsgevonden. In deze fase was het doel een antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre het 

onderwijsgevende personeel van Stad College gebruik maakt van aanwezige leerlinggegevens 

en in hoeverre docenten tot dan toe rekening hielden met de aanwezige verschillen tussen 

leerlingen. Eveneens is achterhaald wat docenten onder maatwerkgericht handelen verstonden. 

Ook zijn interviews afgenomen met een selectie van docenten, leerlingen en de schoolleiding. De 

toenmalige pilotdocenten hebben daarnaast deelgenomen aan een vignettenonderzoek dat 

verderop in dit hoofdstuk wordt toegelicht.  

- Fase 2:Ontwerp leerlingkwadrant en handelingsrepetoire (feb 2012 t/m okt 2012): In de 

tweede fase is met behulp van de verkregen onderzoeksgegevens een procedure voor het 

vaststellen van leerlingkenmerken en een plan voor maatwerkgericht handelen opgesteld. In 

deze fase heeft een aanzet plaatsgevonden voor het ontwerp van een instrument om 

maatwerkgericht handelen in de klassensituaties te bevorderen: het leerlingkwadrant. Tevens zijn 

door de docent-onderzoekers enkele voorbeeldhandelingen beschreven voor elk van de 

kwadranten. 

- Fase 3:Experimenteren, intervisie en lesobservaties (nov 2012 t/m feb 2013): De derde fase 

stond in het teken van de uitvoering van de in fase 2 ontwikkelde procedure en plan voor 

maatwerkgericht handelen. Deze fase kenmerkt zich door het experimenteren met het 

ontwikkelde instrument en door intervisie- en observatiemomenten in de pilotgroep.  

- Fase 4:Evaluatie, herontwerp, en borging (mrt 2013 t/m aug 2013): Het laatste halfjaar van 

het onderzoek, was gericht op het verder optimaliseren van het ontwikkelde instrument. Met 

behulp van de intervisiemomenten in de pilotgroep is een verdere inkleding aan maatwerkgericht 

handelen gegeven, en zijn tussen docenten nuttige tips uitgewisseld. Daarnaast hebben niet-

pilotdocenten kennis gemaakt met de werkwijze van de pilotdocenten: een verbredingsslag die 

de komende jaren wordt voortgezet. In deze fase heeft kwalitatief onderzoek plaatsgevonden 

door interviews met docenten, leerlingen en schoolleiding te achterhalen in hoeverre de 

opgeleverde procedure en het plan voor maatwerkgericht handelen de beoogde resultaten heeft 

bereikt. Naast interviews heeft tevens een tweede meting plaatsgevonden van het 

vignettenonderzoek.  

 

In de volgende paragrafen wordt dieper ingegaan op de verschillende fasen van het onderzoek. 

 

3.3 Fase 1: Probleemanalyse en voorbereiding 

Aan de start van het SLOA-project is bekeken welk beeld docenten hebben van maatwerkgericht 

handelen, hoe zij dit (naar eigen zeggen) in de praktijk doen, en welke rol het binnen de school heeft. 

Ook zijn enkele leerlingen gevraagd naar hun ervaringen met maatwerk op school. In deze paragraaf 

worden de verschillende gehanteerde onderzoeksmethoden toegelicht. 

 

Vragenlijst nulmeting 

Door het projectteam is een digitale vragenlijst opgesteld (zie bijlage 1 voor de volledige vragenlijst) 

die in november 2011 is uitgezet onder het gehele onderwijsgevende personeel van Stad College. In 

de enquete is onder meer gevraagd naar   

- Hetgeen docenten verstaan onder maatwerkgericht handelen, en met welk ideaaltypische profiel 

van 3 docenten zij zich het meest vereenzelvigen (zie bijlage 1) 

- De attitude ten aanzien van maatwerkgericht handelen 

- De informatiebronnen die zij betrekken bij het maatwerkgericht handelen 

- De mate waarin docenten hun handelen afstemmen op verschillen tussen (groepen) leerlingen 
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- Of zij voldoende informatie hebben om dit te kunnen doen  

- Welke (andere) ondersteuningsbehoeften zij hierbij hebben, en  

- Of maatwerk voldoende door de schoolleiding wordt gestimuleerd/gefaciliteerd. 

Om uitsplitsingen mogelijk te maken is tevens gevraagd naar het vakgebied van de docent, of de 

respondent ook mentor is, in welke leerjaren de respondent lesgeeft en hoeveel jaar de respondent 

als docent in het voortgezet onderwijs werkt. 

Om een zo hoog mogelijk respons te realiseren, is gekozen voor gezamenlijke afname tijdens 

vergaderingen per kernteam. De schoolleiding heeft dit gefaciliteerd door computerruimten 

beschikbaar te stellen waarin docenten de tijd kregen om deze vragenlijst in te vullen. Dit heeft er toe 

geleid dat 59 van de 73 benaderde docenten (81%) de vragenlijst hebben ingevuld.  

 

Interviews nulmeting  

Om het “beginniveau” ten aanzien van maatwerkgericht handelen in kaart te brengen zijn, naast de 

afname van vragenlijsten, interviews gehouden met docenten, leerlingen en de schoolleider.  

 

- Docenten; In december 2011 zijn vier groepsinterviews met docenten uitgevoerd. Doel van de 

interviews was het beeld uit de enquete verder te verdiepen. De interviews zijn afgenomen onder 

docenten (N=12), deels afkomstig uit de pilotgroep, deels van buiten de pilotgroep. Bij de 

interviews is gebruik gemaakt van een interviewleidraad opgesteld (opgenomen in bijlage 2). 

- Leerlingen: In december 2011 zijn drie leerlingen, afkomstig uit de twee eerste klassen waar dit 

onderzoek zich in eerste instantie op richtte geïnterviewd. Het interview  had als doel te meten 

welke verwachtingen  leerlingen hebben ten aanzien van maatwerkgericht handelen van 

docenten. Leerlingen zijn gevraagd naar hun mening over de wijze waarop docenten hun lessen 

inrichten en of ze voldoende rekening houden met de verschillen in hun klas. Ook zijn leerlingen 

gevraagd naar tips hebben voor de docenten om hun lessen beter af te stemmen op het niveau 

en de manier van werken van de leerlingen in de klas.  

- Schoolleider: Het interview met de schoolleider was zich gericht op de rol die de schoolleider ziet 

weggelegd voor de schoolleiding binnen dit project. Gevraagd is naar de visie ten aanzien van 

maatwerkgericht handelen en de mate waarin het schoolbeleid wordt vormgegeven ten aanzien 

van maatwerkgericht handelen van docenten op de school. Eveneens is ingegaan op de wijze 

waarop de schoolleiding van mening is de doelstellingen van het onderzoek te realiseren.  

 

Vignettenonderzoek 

Om nog beter zicht te krijgen op de manier waarop docenten maatwerkgericht handelen, zijn in 

aanvulling op de enquete en interviews vignetten afgenomen bij docenten. Bij een vignettenonderzoek 

worden (fictieve, maar realistische) casussen voorgelegd met herkenbare situaties, waarop 

respondenten aangeven hoe zij zouden handelen in de betreffende situatie. Het gebruik van vignetten 

geeft, mits zorgvuldig opgesteld en uitgevoerd, een betrouwbaar en valide beeld van docenthandelen. 

Vignetten bieden daarmee een laagdrempelig alternatief voor lesobservaties. Ten behoeve van het 

SLOA-project is een aparte studie verricht naar het ontwikkelen en gebruik van vignetten als 

onderzoeksinstrument. (Verkammen, 2012).  

 

De vignetten zijn opgesteld in samenspraak met de docentonderzoeker om te garanderen dat de 

beschreven situaties zo levensecht mogelijk zijn. Uit de literatuurstudie (zie theoretisch kader, H3)  

kwam naar voren dat de directe en leerpsychologische leerlingkenmerken vermoedelijk het meeste 

van invloed zijn op het maatwerkgericht handelen van docenten. Bij het ontwikkelen van de vignetten 

is om die reden vooral aandacht besteed aan deze kenmerken. Tevens is ingespeeld op de behoeften 

van de docenten uit de pilotgroep wat betreft aspecten waarin men wil kunnen differentiëren: 

verschillen in prestatiemotivatie en capaciteiten van leerlingen. 

In de vignetten is ingegaan op de gedragingen van leerlingen die verschillen qua prestatiemotivatie en 

capaciteiten, in verschillende combinaties en in verschillende klassensituaties (zie bijlage 3 voor de 

vignetten). In totaal zijn tien vignetten opgesteld en getoetst op betrouwbaarheid, validiteit en 

praktische bruikbaarheid (tijdsduur e.d.) door drie ervaren docenten op school. Twee vignetten bleken 
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onvoldoende betrouwbaar, zodat uiteindelijk acht vignetten zijn afgenomen bij de negen docenten uit 

de pilotgroep (zie Verkammen, 2012).11  

 

De ingevulde vignetten zijn gecodeerd met behulp van een hiervoor opgestelde codelijst (zie bijlage 4) 

waarin onder meer is gekeken naar de vraag of docenten wel of niet handelen, welke handelingen zij 

toepassen, en waarop hun handelen is gericht. In de analyses zijn deze coderingen gebruikt om het 

handelen op vignet- en docentniveau inzichtelijk te maken. Hiermee werd duidelijk of er verschillen 

tussen docenten waren, en of er op de school in bepaalde gevallen anders wordt gehandeld dan in 

andere gevallen. 

 

3.4 Fase 2: Ontwerp leerlingkwadrant en handelingsrepetoire 

In de eerste fase heeft de projectgroep een goed beeld kunnen vormen van de mate waarin docenten 

(destijds) maatwerkgericht handelden en in hoeverre zij gebruik maken van de beschikbare 

leerlinggegevens. In de tweede onderzoeksfase stond het ontwerp van een procedure voor het 

vaststellen van leerlingkenmerken en een plan voor maatwerkgericht handelen centraal. Doel van 

deze fase was om te komen tot een instrument waarmee maatwerkgericht handelen van docenten 

bevorderd kan worden en om docenten inzicht te geven in de onderwijsbehoeften van de leerlingen in 

hun klas.  

 

Uit fase 1 kwam naar voren dat docenten veelal het onderscheid maken tussen leerlingniveau en 

werkhouding van de leerlingen in een klas; een wat meer algemene benaming voor de variabelen uit 

het vignettenonderzoek (prestatiemotivatie en capaciteit). De projectgroep heeft aan de hand hiervan 

een kwadrant ontwikkeld waarin deze twee elementen naar voren komen en een onderverdeling 

gemaakt in drie niveaus per aspect. Docenten konden hiermee leerlingen indelen in (in theorie) negen 

vakken van het kwadrant (zie tabel 3.1). Het idee hierbij is dat leerlingen die dicht bij elkaar in het 

kwadrant staan, gebaat zijn bij een vergelijkbaar onderwijsaanbod. Dit maakt het makkelijker om te 

differentiëren tussen groepen leerlingen. 

 

Tabel 3.1: Het leerlingkwadrant 

 Lage  

werkhouding 

Midden 

werkhouding 

Hoge werkhouding 

Hoog 

niveau 

Hoog niveau/Lage 

werkhouding  

(Hn/Lw) 

 Hoog niveau/Hoge 

werkhouding 

(Hn/Hw) 

Midden 

Niveau 

   

Laag  

Niveau 

Laag niveau/Lage 

werkhouding 

(Ln/Lw) 

 Laag niveau/Hoge 

werkhouding 

(Ln/Hw) 

 

                                                      
11

  De vignetten zijn op de pc ingevuld, waarbij elke docent een de cases in een andere volgorde krrig voorgelegd, 
teneinde overleg tussen docenten te voorkomen en om te voorkomen dat alle docenten bij de eerste gelijke 
vignetten uitgebreid antwoord geven en de laatste vignetten sneller doorlopen. 
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Indeling van leerlingen in kwadranten (Elke docent afzonderlijk) 

Om te bepalen in hoeverre de inschatting van werkhouding en capaciteiten van leerlingen volgens de 

afzonderlijke docenten overeenkomt met die van collega docenten, en met de objectieve gegevens 

over de capaciteiten van de leerlingen vanuit de leerlingdossiers (oa. Cito scores) die door de 

docentonderzoekers zijn samengevat in één oordeel, is in oktober 2012 een centrale bijeenkomst 

georganiseerd met alle pilotdocenten. De docenten werd hier gevraagd om (zonder onderling overleg) 

de leerlingen te beoordelen op een aantal aspecten samenhangend met werkhouding en capaciteiten. 

Hiervoor is een schema gehanteerd dat opgenomen is in bijlage 5.  Vervolgens is door docenten 

onderling bekeken welke verschillen en overeenkomsten zij zagen.  

 

Na afloop van de bijeenkomst zijn de scores van docenten verzameld en geanalyseerd. Uit deze 

analyses bleek dat er een redelijke samenhang was in de beoordeling van leerlingkenmerken door de 

verschillende docenten, maar dat deze samenhang niet erg sterk was. Ook bleek dat de samenhang 

tussen de inschatting door de docent zwak samenhing met de inschatting van de twee docent-

onderzoekers op basis van de leerlingdossiers. Het instrument in bijlage 5 bleek al met al op dit 

moment geen geschikt middel om leerlingen in te delen in de kwadranten.  

 

Indeling van leerlingen in kwadranten (Docenten samen in dialoog) 

Hoewel docenten afzonderlijk van elkaar tot weinig samenhangende oordelen over de leerlingen 

kwamen, bleek dat docenten in dialoog met elkaar heel gemakkelijk tot een redelijke consensus 

konden komen over welke leerlingen in welke hoek van het kwadrant pasten. In een tweede 

bijeenkomst zijn de leerlingen daarom opnieuw ingedeeld in de kwadranten. 

 

Beschrijving van handelingsrepertoire  

Als handvat voor de docenten is door de docent-onderzoekers een aantal voorbeeld handelingen 

opgesteld op basis van de literatuur. De handelingen richtten zich op de vier uiterste hoeken van het 

kwadrant vanuit de gedachte dat de leerlingen met een minder afwijkend profiel al voldoende worden 

bediend met het huidige lesaanbod.  

 

3.5 Fase 3: Experimenteren, intervisie en lesobservaties 

 

Experimenteren 

De docenten uit de pilotgroep kregen de taak om bij hun klassen te experimenteren met meer 

(bewust) maatwerkgericht handelen. Om de belasting voor docenten te beperken, kregen de docenten 

als tip om niet meteen alle kwadranten te proberen te bedienen, maar te focussen op één van de 

kwadranten. Om docenten te ondersteunen en stimuleren bij het oefenen met het handelen is de 

docenten een ‘naslagwerk’ ter beschikking gesteld.  Doel van het naslagwerk is om docenten bewust 

te maken van leerniveaus van leerlingen, wat de kenmerken daarvan zijn, en welke handelingen 

docenten kunnen verrichten die kunnen leiden tot een hoger leerniveau bij een leerling. Tevens 

hebben de docent-onderzoekers van alle leerlingen van de twee focusklassen een niveau indicatie 

gegeven. De leerlinggegevens (toetsscores) die het Stad College vanuit het basisonderwijs meekreeg 

was hierbij het uitgangspunt. 

 

Daarnaast kregen de docenten een logboekje, waarin ze hun ervaringen konden noteren. Dit logboek 

is in bijlage 6 opgenomen. Op de invulbladen van het logboek konden de docenten hun bevindingen 

noteren. In het logboek is gevraagd naar wat docenten in de lessituatie heeft geprobeerd aan 

handelingen ten aanzien van een bepaalde hoek van het kwadrant, welk doel de docent voor ogen 

had met deze handelingen en of deze handelingen uiteindelijk het gewenste resultaat heeft bereikt. 

Tevens is gevraagd naar zaken die de les mogelijk hebben beïnvloed (incidenten of andere factoren). 
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Intervisie 

Gedurende fase 3 heeft de projectgroep meerdere momenten ingepland met de docenten uit de 

pilotgroep om in intervisievorm met elkaar uit te wisselen hoe docenten met bepaalde leerlingen uit 

het kwadrant omgaan, hoe ze hun handelen op die leerlingen afstemmen en wat de resultaten zijn. 

Doel van deze intervisiemomenten was om de uitwisseling tussen docenten en de bewustwording van 

docenten te bevorderen. Als basis voor de intervisie dienden de ingevulde logboeken, die 

voorafgaand aan de bijeenkomsten door de docentonderzoekers waren geanalyseerd. Uit onderzoek 

blijkt immers dat docenten behoefte hebben aan praktische en flexibele ondersteuning van 

verschillende collega’s (Meijer, 2005). De intervisiemomenten binnen het SLOA-project vonden de 

plaats in de pilotgroep. Deze kleinschalige werkomgeving (negen docenten) stimuleerde docenten 

inbreng te leveren. De docentonderzoekers leidden de bijeenkomsten, volgens een vaste structuur 

(zie bijlage 7).  

 

Lesobservaties 

Naast de intervisiemomenten en de experimentfase in de lessituatie, richten docenten in fase drie zich 

op lesobservaties in duo’s. Docenten kregen de opdracht om aan de hand van een door de 

projectgroep ontwikkeld lesobservatieformulier een les bij een collega bij te wonen en te letten op het 

handelingsrepertoire van de geobserveerde docent, passend bij de hoek van het kwadrant waar deze 

docent zich op richt (bijlage 8). Doel van deze ‘kijkwijzer’ was om kritisch te kijken naar 

maatwerkgericht handelen en positieve elementen mee te nemen naar de eigen praktijkcontext. Het 

ging hier niet om een beoordelend instrument, maar om het stimuleren van wederzijds leren.  

  

Tussenmeting: Interviews 

Om te bepalen of de werkwijze voor docenten haalbaar was, en hun ondersteuningsbehoefte in kaart 

te brengen, heeft een tussenmeting plaatsgevonden in februari. Hierbij zijn groepsinterviews met alle 

pilotdocenten gehouden  om hun ervaringen met het gebruik van de leerlingenkwadranten te peilen.  

In bijlage 9 is de hiervoor gebruikte leidraad opgenomen. 

 

3.6  Fase 4: Evaluatie, herontwerp en borging  

De vierde fase was gericht op evaluatie en herontwerp van het instrument en verbreding binnen de 

rest van het docerend personeel. Binnen deze fase hebben interviews plaatsgevonden met docenten, 

leerlingen en de schoolleiding, heeft een enquete plaatsgevonden onder alle docenten, zijn de 

vignetten uit fase 1 nogmaals afgenomen 

en hebben niet-pilot docenten kennisgemaakt met de werkwijze binnen het project.  

 

Interviews docenten 

De pilotdocenten zijn eind mei 2013 geinterviewd. In de interviews is ingegaan op de veranderingen 

die de docenten waarnemen binnen de school op het gebied van maatwerkgericht handelen, en of dit 

voldeed aan de verwachtingen die zij van het SLOA-project hadden. Bij de interviews is gebruik 

gemaakt van leidraden die zijn opgenomen in bijlage 10. 

 

Interview schoolleiding 

Net als de docenten is ook aan de schoolleiding gevraagd welke veranderingen er zichtbaar zijn in de 

school als gevolg van het SLOA-project, en of het project heeft voldaan aan de verwachtingen. Zie 

bijlage 10 voor de gespreksleidraad. 

 

Interviews leerlingen 

In mei 2013 zijn acht leerlingen bevraagd over hetgeen hun docenten doen om het onderwijs op hun 

leerbehoeften aan te sluiten, en welke tips zij nog hebben voor docenten. Zie bijlage 10 voor de 

gesprekleidraad. 
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Afname vignetten 

Net als in fase 1, zijn de acht vignetten afgenomen onder de pilotdocenten. Omdat geen van de 

huidige pilotdocenten aan de start van het project in de pilotgroep zat, konden de zelfde vignetten 

worden gebruikt.  

 

Enquete onder alle docenten 

In de laatste fase van het onderzoek, is de enquete uit fase 1 in verkorte (en iets gewijzigde) vorm 

nogmaals afgenomen onder docenten. In totaal namen 31 van de 43 uitgenodigde docenten deel 

(72%). Tevens is met deze vragenlijst getoetst in hoeverre het SLOA-project binnen school bekend is 

geraakt bij de docenten die er niet direct bij betrokken zijn geweest.  Zie bijlage 11 voor de vragenlijst. 

 

Borging  

In de laatste maanden van het schooljaar 2012/13 is een plan opgesteld voor borging van het project 

na afloop van de SLOA-subsidie. Hiertoe is een stappenplan opgezet, waarmee gestreefd wordt naar 

structureel en optimaal maatwerkgericht handelen van alle docenten op het Stad College (zie bijlage 

12). Met ingang van schooljaar 2013-2014 wordt een projectcoördinator deels vrijgesteld van 

lesgevende taken om het stappenplan uit te voeren.  

Naast borging van de ervaringen binnen SLOA is in een bijeenkomst in het voorjaar van 2013 een 

start gemaakt met verbreding naar de rest van het docententeam. Hierbij is door een betrokkene uit 

de projectgroep een presentatie gehouden van de werkwijze die de pilotgroep de voorgaande 

maanden had ontwikkeld en mee had geëxperimenteerd. Vrijwel alle docenten van het Stad College 

waren hierbij aanwezig. In deze bijeenkomst werd gediscussieerd over de werkwijze, en hebben de 

niet-pilot-docenten in groepjes onder leiding van de verschillende pilot-docenten kunnen oefenen met 

het in kwadranten indelen van de leerlingen, en de geëigende handelingen. De pilot-docenten traden 

hierbij op als ervaringsdeskundige. 

 

 



 
21 

4 Onderzoeksresultaten en producten 
 

4.1 Inleiding 

Gedurende de vier fasen van het SLOA-project op Stad College zijn met behulp van de in de 

onderzoeksopzet beschreven onderzoeksinstrumenten gegevens verzameld om te komen tot een 

antwoord op de centrale vraag binnen dit onderzoek. In dit hoofdstuk worden de resultaten thematisch 

gepresenteerd. Achtereenvolgens wordt ingegaan op  

de opvattingen van docenten over maatwerkgericht handelen,  

de mate waarin docenten zicht hebben op de leerlingkenmerken die (al dan niet) van belang zijn om 

het onderwijs op aan te passen,  

de mate van maatwerkgericht handelen, 

de wijze waarop docenten het werken met de kwadranten hebben ervaren, 

de positie van maatwerkgericht handelen binnen de school en de rol van de schoolleider, en  

de knelpunten en risico’s voor maatwerkgericht handelen binnen de school  

 

De in dit hoofdstuk gepresenteerde gegevens zijn afkomstig uit de verschillende enquêtes en 

interviews die zijn gehouden en de afnames van de vignetten. Waar mogelijk wordt gekeken of er een 

ontwikkeling te zien is tussen de start van het project en het eind. 

 

Een deel van deze onderzoeksresultaten zijn als (tussen-)product al eerder opgeleverd (binnen de 

school en/of daarbuiten) in de vorm van de volgende producten:  

- twee publieksvriendelijke brochures naar aanleiding van de probleemanalyse in 2011/12;
12

 

- een paper ten behoeve van een paperpresentatie tijdens de Onderwijs Research Dagen 2012 

(Schipper & Lockhorst, 2012);  

- een instrument om maatwerkgericht handelen te bevorderen (bijlage 6); 

- een onderzoeksrapportage over de praktische bruikbaarheid van vignetten, en de resultaten van 

de eerste afname op het Stad college (Verkammen, 2012); 

 

Parallel aan deze rapportage verschijnen: 

- een flowchart ten behoeve van de borging van maatwerkgericht handelen;
13

 

- een publieksvriendelijke brochure met de uiteindelijke onderzoeksbevindingen. 
14

 

4.2 Opvattingen over maatwerkgericht handelen 

 

In de enquete in 2011 en 2013 zijn docenten gevraagd naar hun opvattingen over maatwerkgericht 

handelen. Te zien is dat docenten al bij aanvang van het SLOA-project een positieve houding hadden 

ten aanzien van maatwerkgericht handelen. Docenten hechten er een groot belang aan (86% 

(helemaal) eens), ‘schuiven het niet af’ op andere vakgebieden dan het hunne, vinden het leuk om het 

handelen af te stemmen op de leerling (82%), en menen dat zij zelf al een hoop doen om de lessen af 

te stemmen op de leerbehoeften van leerlingen.  Wel geven docenten aan dat het veel van een 

docent vraagt om goed maatwerk  te leveren, twijfelt een deel (32%) of ze voldoende weten om 

maatwerk te bieden, en vinden docenten dat (andere docenten binnen) de school nog meer 

maatwerkgericht zouden kunnen handelen .  

 

De verschillen tussen de situatie in 2011 en 2013 blijken beperkt; hooguit hecht men in 2013 iets meer 

belang aan het leveren van maatwerk (dikgedrukt in onderstaande tabel). Hierbij dient wel vermeld dat 

een kleine groep docenten (de pilotgroep) intensief met maatwerkgericht handelen aan de slag is 

                                                      
12

 Op te vragen bij het Stad College: email 
13

 Op te vragen bij het Stad College: email 
14

 Op te vragen bij het Stad College: email 
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gegaan, terwijl de bredere docentengroep pas vanaf komende schooljaren bij de 

onderwijsvernieuwing zal worden betrokken. Daarom is in onderstaande tabel ook uitgesplitst naar de 

houding van pilotdocenten (alleen in 2013). Pilotdocenten blijken maatwerkgericht handelen meer als 

realistische mogelijkheid te zien voor hun vakgebied, hechten nog meer belang aan maatwerkgericht 

handelen en willen er meer over leren. Ook vinden ze het iets leuker om maatwerk te leveren en zien 

het wat minder als belastend. 

Opvallend is dat alle pilotdocenten (sd=0) aangeven graag te willen leren hoe de lessen af te 

stemmen op de behoeften van leerlingen. Het werken aan de eigenprofessionalisering binnen de 

pilotgroep stimuleert het formuleren van leervragen. 

 

Tabel 4.1. Opvattingen over maatwerkgericht handelen (Bron: enquete docenten 2011 en 2013) 
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Stelling 2011 2013 2013 

Pilot 

Maatwerkgericht handelen is voor mijn vakgebied(en) goed mogelijk 4,0 (0,8) 3,9 (0,9) 4,6 (0,5) 

Maatwerkgericht handelen is voor mijn vakgebied(en) belangrijk 4,1 (0,7) 3,9 (0,9) 4,3 (1,0) 

Maatwerkgericht handelen is meer iets voor andere vakgebieden 2,0 (0,9) 2,0 (0,8) 2,0 (1,2) 

Doordat de leerlingen op onze school al zijn ingedeeld naar niveau 

(bijvoorbeeld, LWOO. BBL, KBL, TL etc.) is Maatwerkgericht handelen 

niet nodig. 

1,9 (0,8) 1,9 (0,7) 1,4 (0,5) 

Ik vind dat we als school het handelen voldoende afstemmen op de 

onderwijsbehoefte van leerlingen 

2,9 (0,9) 2,9 (0,9) 3,0 (1,0) 

Ik vind dat ik mijn handelen voldoende afstem op de onderwijsbehoefte 

van leerlingen 

3,5 (0,9) 3,5 (0,8) 3,7 (0,8) 

Ik vind het belangrijk dat de manier van lesgeven is aangepast aan de 

onderwijsbehoeften van de leerling 

3,9 (0,7) 4,2 (0,5) 4,4 (0,5) 

Ik vind het leuk om mijn lessen aan te passen op de onderwijsbehoeften 

van de leerling 

3,7 (0,8) 3,9 (0,6) 4,1 (0,4) 

Het is voor de kwaliteit van ons onderwijs belangrijk dat docenten hun 

manier van lesgeven aanpassen op de onderwijsbehoeften van de 

leerling 

3,9 (0,8) 4,1 (0,4) 4,1 (0,4) 

Ik wil graag meer leren hoe ik mijn lessen kan afstemmen op de 

onderwijsbehoeften van de leerling 

3,6 (1,1) 3,7 (0,6) 4,0 (0,0) 

Het vraagt veel van een docent om de lessen af te stemmen op de 

onderwijsbehoeften van de leerling 

4,1 (0,9) 3,9 (0,7) 3,7 (0,8) 

Ik betwijfel of ik voldoende weet om mijn lessen af te stemmen op de 

onderwijsbehoeften van de leerling 

2,8 (1,2) 2,8 (1,0) 2,7 (1,1) 

 

4.3 Zicht op leerlingkenmerken en behoeften 

Een vereiste voor maatwerk is dat docenten voldoende van hun leerlingen weten op hun onderwijs af 

te stemmen op de leerbehoeften van de leerling. In de enquetes is gevraagd in hoeverre docenten 

zicht hebben op verschillende kenmerken van de leerlingen en welke bronnen zij hierbij raadplegen. In 

interviews is hier verder over doorgesproken. 

 

Docenten blijken van veel leerlingen een beeld te hebben van hun (werk-)houding en capaciteiten 

voor het vakgebied van de docent (bron:enquete 2011, 2013). Zo zei in 2011 53% van de docenten 

zicht te hebben op de (werk)houding van (bijna) alle leerlingen, 50% op de capaciteiten van leerlingen 

voor het eigen vakgebied, en 40% op de motivatie van leerlingen. Dit was bij aanvang van het SLOA-

project zo, en dit geldt nog steeds. Andere aspecten bleken in 2011 vooral bekend voor zover hierin 

                                                      
15

 De stellingen zijn bevraagd op een vijfpuntsschaal, waarbij 1 stond voor helemaal oneens en 5 voor helemaal eens. 
De waarden geven de gemiddelde score tussen 1 en 5 weer. Verschillen tussen 2011 en 2013 van meer dan 0,2 zijn 
vetgedrukt. Tussen haakjes staat de standaard deviatie, die inzicht geeft in de mate van spreiding in antwoorden. 
Een standaarddeviatie van 1 of hoger betekent een grote spreiding en dat docenten dus sterk in hun mening 
verschillen.  
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bijzonderheden waren bij leerlingen, of docenten hadden hier geen zicht op. Met name op de in 2011 

laag ‘scorende’ aspecten is tussen 2011 en 2013 een ontwikkeling zichtbaar. Zaken als het taal- en 

rekenniveau, de thuissituatie en leerstijl blijken bij docenten in 2013 beter in beeld dan in 2011 (ook 

voor niet pilotdocenten). Pilotdocenten vallen op een aantal aspecten op. Zo hebben Pilotdocenten 

van meer leerlingen zicht op hun werkhouding, hoe goed leerlingen kunnen samenwerken en op hun 

reactie op correctie door de docent, dan hun collega’s die niet bij de pilot waren betrokken. 

 

Tabel 4.2.  In hoeverre hebben docenten zicht op verschillende leerlingkenmerken (Bron: enquete docenten 2011 

en 2013)
 16

 

Zicht op: 2011 2013 2013 

pilotdocenten 

De (werk-)houding 3,5 (0,6) 3,3 (0,5) 3,7 (0,5) 

Capaciteiten voor jouw vakgebied 3,3 (0,8) 3,5 (0,6) 3,5 (0,5) 

Reactie op correctie door de docent 3,3 (0,7) 3,4 (0,5) 3,7 (0,5) 

De motivatie 3,3 (0,6) 3,2 (0,4) 3,5 (0,5) 

Hoe goed ze kunnen samenwerken 3,1 (0,8) 3 (0,8) 3,5 (0,5) 

Behoefte aan extra individuele instructie 3 (0,6) 3,1 (0,6) 3 (0,9) 

Of ze "lekker in hun vel" zitten 2,9 (0,6) 3,2 (0,4) 3,3 (0,5) 

De zorgbehoefte 2,7 (0,6) 2,8 (0,7) 2,7 (0,8) 

Het taalniveau (Nederlands) 2,6 (0,9) 2,9 (0,6) 3 (0,6) 

De leerstijl 2,5 (0,9) 2,9 (0,6) 3 (0,9) 

De thuissituatie 2,0 (0,7) 2,6 (0,5) 2,5 (0,5) 

Het rekenen/ wiskunde- niveau 1,9 (1) 2,3 (1) 2,3 (1,2) 

 

Gevraagd of ze voldoende  weten van de leerlingen om hun onderwijs op de behoeften af te kunnen 

stemmen gaf 70% van de docenten aan dat ze hierover voldoende weten, 30% had onvoldoende 

inzicht in de relevante leerlingkenmerken.
17

  De groep docenten met onvoldoende inzicht in de 

relevante leerlingkenmerken wilde vooral meer weten over de zorgbehoefte van de leerling (78%), de 

leerstijl (67%) en het taalniveau (56%).  

 

Bronnen van informatie over leerlingen 

In 2011 zijn docenten in de enquete ook gevraagd naar de belangrijkste bronnen waaruit docenten 

putten voor informatie van de leerling. 
18

Voor de meeste aspecten blijkt de eigen waarneming van de 

docent de belangrijkste bron, met collegadocenten als op één na meest genoemde bron. 

Uitzonderingen zijn de zorgbehoefte en het rekenniveau, waar collega’s en het leerlingdossier 

belangrijker bronnen zijn. Het leerlingdossier bleek weinig te worden benut om een beeld te krijgen 

van de leerling.  

 

Tabel 4.3  Informatiebronnen waaruit docenten putten (Bron: enquete docenten 2011) 

 Zelf 

waargenomen / 

van de leerling 

zelf 

Van 

collega-

docenten 

Toetsen/ 

tests 

leerling-dossier / 

handelingsplan 

De zorgbehoefte  67% 73% 17% 70% 

Of ze "lekker in hun vel" zitten  87% 57% 3% 13% 

De thuissituatie  80% 72% 8% 44% 

Het taalniveau  68% 36% 39% 50% 

                                                      
16

 De stellingen zijn bevraagd op een vierpuntsschaal (1=Niet, 2=alleen bij leerlingen die hierin opvallen, 3=bij een groot 
deel van de leerlingen, 4=bij (bijna) alle leerlingen) . De waarden geven de gemiddelde score tussen 1 en 4 weer. 
Tussen haakjes staat de standaard deviatie, die inzicht geeft inde mate van spreiding in antwoorden. Verschillen van 
meer dan 0,2 zijn vetgedrukt.  

17
  In 2013 is deze vraag niet opnieuw gesteld om de bevragingslast voor docenten te beperken. 

18
  In 2013 is deze vraag niet opnieuw gesteld om de bevragingslast voor docenten te beperken. 
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Het rekenen/ wiskunde- niveau  31% 56% 38% 38% 

Capaciteiten voor jouw vakgebied  97% 10% 34% 7% 

Behoefte aan extra individuele instructie  87% 50% 23% 33% 

De leerstijl  88% 31% 15% 19% 

De (werk-)houding 93% 53% 7% 23% 

De motivatie  97% 37% 10% 17% 

Hoe goed ze kunnen samenwerken  93% 43% 11% 14% 

Reactie op correctie door de docent  93% 59% 7% 21% 

 

De interviews met enkele docenten aan de start van het project bevestigen dat het leerlingdossier een 

ondergeschikte rol speelt. Zo zijn er docenten die bewust niet vooraf kijken naar de leerlingdossiers. 

Zij willen eerst ‘onbevangen’ een eigen beeld van de leerlingen vormen. Als hen iets opvalt aan de 

leerlingen, kijken ze in het dossier of dit bevestigd wordt. Enkele andere geïnterviewde docenten, die 

in principe wel belang hechten aan een overdracht “op papier”, noemden de informatie over leerlingen 

voor veel leerlingen te beperkt, maar bij LWOO-leerlingen juist te uitgebreid en doorgaans 

onvoldoende behapbaar om vooraf plannen te maken over hun onderwijsaanbod. Docenten zeggen 

ook geen tijd te hebben om dergelijke plannen te maken. Deze docenten zouden graag zien dat 

informatie over leerlingen met één druk op de knop beschikbaar zou zijn in het digitale 

leerlingvolgsysteem van de school, zodat docenten deze informatie niet uit allerlei verschillende 

bronnen bij elkaar hoeven te zoeken. Informatie van de basisschool over het rekenniveau bleek niet 

beschikbaar te zijn voor docenten techniek en economie, voor wie deze informatie wel relevant is. 

Tijdens de periode van het SLOA-project (t/m zomer 2013) zijn er volgens de docenten geen grote 

stappen gemaakt in het (digitaal) beschikbaar stellen van de leerlinginformatie. Wel zijn er concrete 

plannen gemaakt om dat komend schooljaar te realiseren (zie het plan voor borging, bijlage 12).  

 

Behoeften van leerlingen 

Binnen het onderzoek is ook aan leerlingen gevraagd naar hun behoeften in een aantal interviews. De 

leerlingen geven hierbij aan dat zij vooral behoefte hebben aan rust in de klas en consequentie bij 

docenten. Zoals een leerling zegt “Bij de leraren waar het rustiger is in de klas, halen we ook hogere 

punten”. Het is treffend dat de docent die door leerlingen wordt genoemd als docent die het onderwijs 

het best aanpast op de leerlingen als volgt wordt omschreven: 

 

“[De docent] is streng en daardoor is het rustig. Dan kun je je goed concentreren. We weten 

precies wat wel mag en wat niet mag. [De docent] blijft uitleggen, totdat iedereen het begrijpt. 

En wie het al snapt, mag doorwerken aan extra oefeningen. [De docent] is ook trots op ons als 

we hoge punten halen. We doen beter ons best bij [de docent].” 

 

Overigens zien leerlingen ook een keerzijde aan maatwerkgericht handelen. Zo raakt een leerling die 

zelfstandig mag werken afgeleid door de extra uitleg die de docent op dat moment geeft aan de 

andere leerlingen. 
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4.4 Mate van maatwerkgericht handelen 

 

Aspecten waarop het onderwijs wordt aangepast 

Al aan de beginfase van het SLOA-project in 2011 gaven de docenten in meerderheid aan hun 

onderwijs aan te passen op hetgeen ze van de leerling weten. Het meest passen docenten het 

onderwijs aan op de behoefte van leerlingen aan extra individuele instructie (67% past het onderwijs 

hier ‘veel’ op aan, 27% een beetje), gevolgd door de  capaciteiten van leerlingen op het vakgebied van 

de docent (48% veel, 48% een beetje) en de zorgbehoefte van de leerlingen (43% veel, 57% een 

beetje). In onderstaande tabel 4.4 geven we de resultaten uit de enquete van 2011 weer in 

vergelijking met die uit 2013, waarin we ook apart inzoomen op de groep pilotdocenten.  

 

In 2013 geven de docenten aan meer maatwerk te leveren dan in 2011; met name op het gebied van 

taalniveau, capaciteiten,  de thuissituatie van de leerling en de wijze waarop leerlingen reageren op 

(correctie door) de docent. Pilotdocenten verschillen op een aantal punten van hun collega’s. Ze 

zeggen meer te differentiëren naar werkhouding, motivatie en leerstijl dan hun collega’s die de 

afgelopen periode niet hebben geëxperimenteerd met maatwerkgericht handelen en de 

kwadrantenaanpak. Ook in de interviews in het schooljaar 2012/13 hebben pilotdocenten voornamelijk 

gesproken over gedragsmatige kenmerken zoals werkhouding en motivatie als reden om maatwerk te 

bieden. 

 

Tabel 4.4: In hoeverre pas je je onderwijs aan op hetgeen je van de leerlingen weet? (Bron: enquete docenten 

2011 en 2013) 
19

 

 2011 2013 2013 

pilotdocenten 

Behoefte aan extra individuele instructie 2,6 (0,6) 2,7 (0,5) 2,8 (0,4) 

Capaciteiten voor jouw vakgebied 2,4 (0,6) 2,9 (0,3) 2,8 (0,4) 

De zorgbehoefte 2,4 (0,5) 2,6 (0,5) 2,5 (0,5) 

De (werk-)houding 2,3 (0,7) 2,5 (0,5) 2,8 (0,4) 

Hoe goed ze kunnen samenwerken 2,3 (0,6) 2,4 (0,5) 2,5 (0,5) 

Of ze "lekker in hun vel" zitten 2,3 (0,5) 2,6 (0,5) 2,7 (0,5) 

De motivatie 2,2 (0,7) 2,5 (0,5) 2,8 (0,4) 

Reactie op correctie door de docent 2,2 (0,7) 2,6 (0,5) 2,7 (0,5) 

De leerstijl 2,2 (0,6) 2,3 (0,5) 2,7 (0,5) 

Het taalniveau (Nederlands) 2,0 (0,7) 2,4 (0,6) 2,3 (0,8) 

De thuissituatie 1,9 (0,6) 2,3 (0,5) 2,5 (0,5) 

Het rekenen/ wiskunde- niveau 1,8 (0,8) 1,7 (0,8) 1,8 (1) 

 

 

Doelgroep voor maatwerk: individueel of groepsgewijs 

Bij aanvang van het SLOA-project zijn docenten in de enquete gevraagd met welke van drie 

ideaaltypische docenten (die verschillen in de vorm van maatwerk) zij zich het meest vereenzelvigen 

(zie bijlage 1, vragen 6 en 7).
20

  De helft van de docenten zegt maatwerk vooral in groepen van 

leerlingen met vergelijkbare behoeften te geven, 37% past zijn onderwijs aan op de mogelijkheden 

van elke individuele leerling en geeft veel individuele leerhulp en instructie. 12% tenslotte, ervaart 

weinig verschillen tussen de leerlingen in één klas en geeft daarom vooral klassikale instructie (en niet 

echt maatwerk). In een toelichting melden overigens relatief veel docenten die nu maatwerk in 

‘groepjes’ geven, dat zij liever nog meer op individueel niveau met leerlingen zouden werken maar dat 

dit praktisch niet haalbaar is.  

 

                                                      
19

 De stellingen zijn bevraagd op een driepuntsschaal (1= Niet of nauwelijks, 2=Een beetje, 3=Veel). De waarden geven 
de gemiddelde score tussen 1 en 3 weer. Tussen haakjes staat de standaard deviatie, die inzicht geeft inde mate 
van spreiding in antwoorden. Verschillen van meer dan 0,2 zijn vetgedrukt.  

20
 In 2013 is deze vraag niet opnieuw gesteld 
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Ook de vignetten bieden inzicht in de doelgroep voor maatwerk. De pilotdocenten zijn in 2011 en in 

2013 gevraagd hoe ze zouden handelen in concrete situaties (zie bijlage 3 voor de vignetten). 
21

  

Tussen 2013 en 2011 zien we een duidelijke verschuiving (figuur 4.1). Richtten de docenten zich in 

2011 nog vooral op de individuele leerling uit de casus, in 2013 wordt meestal zowel de leerling als de 

groep betrokken. Een voorbeeld is de reactie van een docent op een leerling die door de klas als 

uitslover wordt gezien 

 

“Door de houding van [leerling] positief te benoemen in de les naar de anderen kan de rest 

zien dat [leerling]geen uitslover is, maar gewoon goed zijn werk doet. Daarnaast zou ik als 

docent aangeven dat de rest juist meer rendement kan halen als de werkhouding meer 

aansluit op die van [leerling].” 

 

Figuur 4.1: Doelgroep voor handelen. (Bron: Vignettenonderzoek 2011 en 2013) 

 
 

 

Vormen van maatwerk op school 

In interviews aan de start van het project in 2011 is ingegaan op de vormen van maatwerk die 

docenten toepassen. Bij de start van het project bleek extra uitleg geven aan leerlingen die moeilijk 

meekomen met de klas de meest toegepaste vorm van differentiatie op school. De docenten starten 

vaak met klassikale instructie en geven dan extra uitleg aan leerlingen of aan groepjes leerlingen. Dit 

kan op de waardering rekenen van de leerlingen die zijn geïnterviewd. Wel wijzen zij er soms op dat 

het voor hen lastig kan zijn om zelfstandig door te werken als er op de achtergrond uitleg wordt 

gegeven aan andere leerlingen.  

Behalve dat leerlingen extra uitleg in de klas kunnen krijgen, kunnen leerlingen die structureel moeite 

hebben met een vak extra begeleidingslessen volgen (“keuzewerktijd”). Soms stellen docenten het 

volgen van keuzewerktijd (in overleg met ouders en mentor) verplicht. Los van keuzewerktijd hebben 

meerdere geïnterviewde docenten met een paar leerlingen afgesproken dat ze na de les extra 

oefenen onder toezicht van de docent. Deze leerlingen hebben zichzelf bij de docent gemeld en zijn 

erg gemotiveerd om hun achterstand in te halen. Het gaat hierbij zowel om leerlingen die laag 

presteren als om leerlingen die goed presteren, maar verder willen opstromen naar een hoger 

onderwijstype.  

Voor leerlingen die snel door de stof heen gaan, zoeken de docenten naar extra oefen- of 

verrijkingsstof. In veel gevallen moeten docenten dit materiaal zelf samenstellen in hun vrije tijd. Er is 

volgens docenten geen geld (beschikbaar) om dit aan te schaffen. Enkele andere docenten bieden 

geen verrijkingsstof aan, maar laten de betere leerlingen de ‘zwakkere’ leerlingen helpen, waardoor 

deze leerlingen volgens de docenten werken aan hun sociale vaardigheden.  
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 Doordat de samenstelling van de pilotgroep tussen 2011 en 2013 is veranderd, betreft het niet de zelfde docenten. 
Wel gaat het in beide gevallen om de lesgevers in de brugklas. 

Individu; 2011; 68% 

Individu; 2013; 45% 

Groep; 2011; 3% 

Groep; 2013; 2% 

Zowel individu als 
groep; 2011; 29% 

Zowel individu als 
groep; 2013; 53% 

Individu Groep Zowel individu als groep
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De vignetten bieden kansen om verschillen in docentgedrag tussen de uitgangssituatie in 2011 en 

2013 inzichtelijk te maken. Hierbij dient wel bedacht te worden dat de vignetten in 2011 en 2013 niet 

door dezelfde docenten zijn gemaakt.22 Wel geven ze een beeld van het handelingsrepertoire van de 

toenmalige en huidige brugklasdocenten. 

 

In 2011 werd vaker dan in 2013 zowel binnen als buiten de les gehandeld (zie figuur 4.2). Docenten 

maakten in 2011 vaak melding van de inzet van studiebegeleidingsuren om leerlingen extra stof aan 

te bieden (naast directe acties tijdens de les). In 2013 wordt veel minder vaak melding gemaakt van 

de inzet van studiebegeleidingsuren. Ook in de interviews is in 2013 niet verwezen naar 

studiebegeleidingsuren, terwijl deze in 2011 nog prominent aan bod kwamen. In het schooljaar 2013 – 

2014 zijn deze uren om formatieve redenen van de urentabel gehaald 

 

Figuur 4.2: Plaats en tijdstip van handelen. (Bron: Vignettenonderzoek 2011 en 2013) 

 
 

Docenten zetten een divers palet aan handelingen in. Zowel in 2011 als in 2013 is het motiveren van 

leerlingen de meest toegepaste handeling in de vignetten. In 2013 bestrijkt deze zelfs een kwart van 

de benoemde handelingen. Ten opzichte van 2011 is in 2013  minder vaak benoemd dat leerlingen 

extra begeleiding, extra materiaal (op maat) krijgen. Wat in 2013 iets vaker voorkomt dan in 2011 is 

het ‘koppelen’ van goede leerlingen aan minder goede leerlingen, het aanbieden van verdiepingsstof , 

en het aanspreken op gedrag In 2011 werd het aanspreken van leerlingen vaker omschreven in 

termen van straf: namen op het bord, en “gele kaarten”, terwijl dit in 2013 niet meer wordt genoemd. In 

interviews is ook gebleken dat het in 2013 op de school minder gebruikelijk is om leerlingen uit de klas 

te verwijderen, dan in 2011. 

 

                                                      
22

  Om deze reden, worden in deze rapportage ook geen uitspraken gedaan op docentniveau, maar op vignetniveau. 

Binnen de les; 2011; 
80% 

Binnen de les; 2013; 
94% 

Buiten de les; 2011; 
4% 

Buiten de les; 2013; 
2% 

Zowel binnen als 
buiten de les; 2011; 

17% 

Zowel binnen als 
buiten de les; 2013; 

4% 

Binnen de les Buiten de les Zowel binnen als buiten de les
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Figuur 4.3: Wijze van handelen. (Bron: Vignettenonderzoek 2011 en 2013) 

 
 

Omdat in de vignetten bepaalde leerlingkenmerken zijn verwerkt, kan ook worden bekeken hoe 

docenten hun handelingsrepertoire variëren tussen de leerlingen (vignetten). Hierbij zijn zowel de in 

2011 als de in 2013 ingevulde vignetten geanalyseerd. 23 

 

 Zo is bijvoorbeeld te zien dat leerlingen met een hoog cognitief niveau en hoge werkhouding (Vignet 

B en G, zie bijlage 3) relatief vaak worden ingezet als ‘buddy’: deze leerlingen worden door de 

docenten gepositioneerd als voorbeeldfiguur waaraan andere leerlingen zich kunnen optrekken. 

Extra begeleiding wordt met name ingezet bij leerlingen die sterk gemotiveerd zijn (vignet B, D, E en 

G) en leerlingen met een laag cognitief niveau (Vignet E en F). Voor leerlingen met een gemiddeld 

cognitief niveau (vignet A en D) wordt relatief vaak extra lesstof ingezet  

Leerlingen met een laag niveau en een lage werkhouding (Vignet F) krijgen van docenten relatief vaak 

bewust een compliment. Zoals een docent stelt: “De belangrijkste taak is haar positief te benaderen 

en haar sociaal emotioneel sterker te maken”, of zoals een ander stelt:  

“Tamara is niet gemotiveerd door cijfers. Dus wellicht wel voor complimentjes. Ik zou dus zorgen dat ik 

momentjes creëer waarin ik haar complimentjes kan geven” 

 

Bij de vignetten met leerlingen met een hoog cognitief niveau is de handeling “de leerling 

verdiepingstof geven” het meest benoemd door docenten. Ook de leerling die naar een hoger niveau 

wil doorstromen en een gemiddeld capaciteitsniveau heeft, krijgt verdiepingstof aangeleverd. 

Een uitgebreide beschrijving van de uitkomsten van het vignetten onderzoek in 2011 is te vinden in 

Verkammen (2012). 

                                                      
23

  De antwoorden van docenten in 2011 en 2013 worden hierbij samengenomen zodat meer ‘massa’ ontstaat. Als per 
jaar en per vignet gekeken zou worden, is het aantal gegeven antwoorden te beperkt om betrouwbare uitspraken te 
doen. 

2011 2013
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4.5 Ervaringen met het werken met de kwadranten 

Tijdens het SLOA-project hebben docenten ervaring opgedaan met het werken met de in het SLOA-

onderzoek ontwikkelde kwadranten. Het kwadrant is gedurende fase 3 en 4 ingezet om de docenten 

leerlingen te laten indelen op basis van niveau (capaciteiten) en werkhouding. Elk van de kwadranten 

zijn door de docentonderzoekers voorzien van enkele voorbeeldhandelingen (zie bijlage 6). De 

docenten hebben in fase 3 en 4 geëxperimenteerd met het werken met de kwadranten als hulpmiddel 

bij het bieden van maatwerk. Docenten konden hierbij zelf bepalen op welk(e) kwadrant(en) en 

leerlingen zij zich richtten, en welke handelingen zij toepasten.  Gedurende deze periodes zijn 

regelmatig intervisiemomenten georganiseerd om het kwadranteninstrument te optimaliseren en het 

handelingsrepertoire van docenten beter af te stemmen op de verschillende ‘uiterste’ kwadranten. 

Daarnaast hebben docenten bij elkaar lessen geobserveerd om zelf inspiratie op te doen, en hun 

collega’s feedback te geven. In deze paragraaf beschrijven we de ervaringen van docenten met het 

werken met de kwadranten. De bevindingen zijn afkomstig uit twee interviewrondes in fase 3 en 4. 

 

De kwadranten als middel om leerlingen met vergelijkbare behoeften te groeperen 

De docenten hebben het formulier dat ze aan het begin van het schooljaar samen hebben ingevuld, 

als richtlijn gebruikt voor het indelen van de leerlingen in de kwadranten. Voor de docenten was de lijst 

met suggesties voor handelingen die door de docentonderzoekers was opgesteld een goede basis. 

Door de leerlingen vervolgens met de andere docenten te bespreken ontstond in veel gevallen een 

gedeelde visie op de leerlingen. Met name de combinatie van de bestaande gegevens, en de 

discussie met andere docenten was richtinggevend voor de indeling. Deze indeling is door een aantal 

docenten in een later stadium nog aangepast op basis van de eigen ervaring met de leerlingen in de 

klas.  

 

Docenten vonden  het gericht bespreken van leerlingen zoals ze aan het begin van het schooljaar 

2012/13 hebben zeer prettig. “Informatie over individuele leerlingen komt normaal gesproken nooit op 

die manier bij elkaar.”, aldus een docent.  Dit zorgde er volgens docenten onder meer voor dat niet 

alleen gekeken wordt naar de lastige leerlingen, maar dat alle leerlingen op een systematische manier 

worden bekeken; het is een goede "kapstok". Ook werd het mogelijk om voor bepaalde leerlingen één 

gezamenlijke aanpak te bepalen. Rapportvergaderingen bieden volgens docenten daar geen ruimte 

voor. Een leerlingbespreking blijft ook beter hangen dan informatie op papier, aldus sommige 

docenten. Docenten zouden graag zien dat dit structureel binnen de school wordt verankerd. Het 

gestructureerd bespreken van leerlingen zou bij voorkeur meerdere keren per jaar moeten gebeuren, 

omdat leerlingen snel veranderen volgens de docenten. Docenten ervaren nu te weinig tijd voor 

leerlingbesprekingen, maar zo stelt een docent: “Als deze aanpak meer fundament krijgt in de 

organisatie, moeten daar gewoon momenten voor gepland worden” . Wel zijn sommige docenten 

sceptisch dat deze tijd ook wordt vrijgemaakt. De pilot richtte zich op twee klassen, en docenten zien 

praktische problemen om de aanpak op de hele school toe te passen. 

 

De kwadranten als middel om handelingen vorm te geven 

Om de docenten te stimuleren om focus te houden en het zichzelf niet te moeilijk te maken, hebben 

de docenten van de onderzoekers als tip meegekregen om zich te richten op één of twee kwadranten 

en daar een aanpak op te ontwikkelen.  

De meeste docenten hebben zicht gericht op één kwadrant (waarbij sommige docenten zelfs op 

slechts één leerling binnen dat kwadrant), enkele docenten richten zich op twee kwadranten, terwijl 

één docent graag alle kwadranten wilde bedienen. Vrijwel alle docenten richtten zich op leerlingen met 

een ‘lage werkhouding’ (laag werkhouding-laag capaciteit en/of laag werkhouding-hoog capaciteit). 

Reden is dat deze leerlingen (toch al) de meeste aandacht vragen, en de sfeer in de klas sterk 

beïnvloeden. De kwandranten-methode kan volgens docenten wellicht helpen om een meer effectieve 

manier te vinden om deze leerlingen erbij te houden. Eén docent richtte zich op twee leerlingen met 

hoge werkhouding en hoge capaciteiten. Zij kregen stof op hoger niveau aangeboden . Enkele 
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docenten merken op dat er eigenlijk maar weinig leerlingen zijn, waar gedrag hoog scoort en 

prestaties laag zijn, of andersom. In de praktijk zien zij dus vooral twee kwadranten. 

 

De docenten zeggen allemaal een planmatige insteek te hebben: ze bepalen voor de les welke 

handelingen ze bij welke leerlingen willen toepassen, en proberen minder ad-hoc te reageren op 

gedrag van leerlingen. Wel komt het voor dat het maatwerkgericht handelen in sommige lessen niet 

goed uit de verf kwam, omdat de les verstoord werd door incidenten, of doordat het bij docenten nog 

geen tweede natuur is (en wordt vergeten). Docenten ervaren dat het maatwerkgericht handelen beter 

uit de verf komt in blokuren dan ik enkele lesuren.  

 

Een meerderheid van de docenten heeft de handelingen gekozen uit de lijst met (genummerde) 

handelingen die de docentonderzoekers hebben opgesteld (zie bijlage 6). De docenten vonden deze 

lijst een handig hulpmiddel om te bepalen welke handelingen bij welk kwadrant passen: uit de lijst 

hebben de meeste docenten een aantal handelingen gekozen die bij henzelf en bij de betreffende 

leerlingen passen en die eenvoudig  toepasbaar waren in de praktijk. Wel merkten docenten op dat de 

omschreven handelingen een sterk individuele insteek hadden. De bestaande lijst met  handelingen 

bevatte voor hen weinig aanknopingspunten voor een groepsaanpak. 

 

Inschatting van het effect van de kwadrantenaanpak 

De docenten bemerken in het algemeen wel een bescheiden effect bij hun leerlingen. Zo noemen 

enkele docenten voorbeelden van leerlingen die ‘tot inkeer’ zijn gekomen doordat alle docenten hem 

of haar hetzelfde behandelden. “Dan ontstaat bij de leerling het inzicht: als ze allemáál zo op mij 

reageren, dan ligt het misschien toch aan mij.”, aldus een docent. Leerlingen die extra zijn uitgedaagd, 

vinden dit ook erg leuk. Nadat ze aanvankelijk huiverig waren voor meer uitdagende stof, vragen ze 

nu (na enkele weken waarin het in verband met toetsing niet mogelijk was) of ze weer verder mogen 

met het havo-boek.  Docenten merken wel op dat een groot effect een lange adem en veel herhaling 

vergt. Enkele docenten ervoeren dat ze elke les weer opnieuw moesten beginnen met de aanpak bij 

leerlingen. Het zou hen erg helpen als alle docenten een zelfde aanpak zouden hanteren, zodat 

leerlingen er meer aan kunnen wennen.  Ook leerlingen die  binnen het onderzoek zijn geïnterviewd 

geven aan dat hen zou helpen als alle docenten dezelfde regels zouden hanteren en hier consequent 

in zouden zijn. Dit voorkomt volgens hen dat leerlingen telkens de grens opzoeken en docenten gaan 

‘uitproberen’. Wel vinden ze dat er een verschil moet zijn tussen praktijklessen, waarbij je meer geluid 

mag produceren, dan bij theorielessen waar het stil moet zijn. 

 

Na enkele weken experimenteren gaven een aantal docenten aan dat het wel risico’s met zich 

meebrengt om specifiek aandacht te besteden aan één kwadrant: het is belangrijk dat leerlingen die 

het ‘gewoon goed’ doen, geen aandacht tekort komen.  Een docent  twijfelde of de kwadrantenaanpak 

wel uitvoerbaar was voor meerdere kwadranten tegelijk. "Eén zo'n kwadrant vergt al zoveel energie", 

aldus de docent. Volgens andere docenten is het risico dat andere groepen aandacht tekort komen 

beperkt: onbewust komen andere groepen ook wel aan bod. Aan het einde van het SLOA-project 

oordeelden de meeste docenten positiever over de haalbaarheid. Docenten gaven aan dat je niet kunt 

verwachten dat docenten het eerste jaar al iedereen op maat kunt bedienen. Het was volgens hen 

goed om ‘klein’ te beginnen: met een kleine groep docenten en met focus op een beperkte groep 

leerlingen. Daarna kan het verder worden uitgebouwd.  Hoewel het zeker in het begin veel energie 

vergde van docenten, bleek het tempo uiteindelijk wel prettig. Docenten hadden niet het idee dat ze 

elke week wat nieuws moesten oppakken. Wel blijven enkele docenten sceptisch, ze betwijfelen of de 

aanpak wel mogelijk is voor alle klassen en vrezen dat het te veel tijd vergt om alle leerlingen op deze 

manier in beeld te krijgen en te bespreken, 

 

Behalve (bescheiden) effecten bij de leerlingen bemerken docenten vooral winst in de onderlinge 

samenwerking tussen docenten.  Er worden nu meer inhoudelijke gesprekken gevoerd tussen de 

docenten, ook tussen docenten van verschillende vakken , aldus een docent.  Daarnaast meldden 

meerdere docenten dat zij door het project meer reflecteerden op hun eigen handelen. Ook de 

klassenbezoeken van en bij collega’s droegen hieraan bij. Wat een aantal docenten ook prettig vond, 
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was  ‘het gevoel het met zijn allen te doen’. Eén van de docenten licht toe: “Eigenlijk is het best een 

eenzaam beroep. Je staat áltijd alleen voor de klas. Het samenwerken in dit project, waarbij we 

samen één lijn trokken in onze omgang met bepaalde leerlingen, heeft het teamgevoel versterkt.”. De 

docenten hebben het tenslotte erg waardevol gevonden om bij elkaar in de klas te kijken. “Daar haal 

je heel veel uit.” Het is niet alleen leerzaam om te zien hoe collega’s werken, het heeft ook 

meerwaarde om leerlingen in een andere context te zien. De docenten zouden dit graag willen blijven 

doen.   

 

Dergelijke effecten op de organisatie worden ook waargenomen door de schoolleider. Volgens de 

schoolleider zijn docenten uit de pilotgroep naar elkaar toegegroeid. Ze werken onderling meer samen 

en zijn er trots op dat ze tot de pilotgroep behoren. De pilotdocenten merken dat ze iets te bieden 

hebben en zijn daardoor zelfverzekerder geworden. Dit is volgens de schoolleider misschien wel het 

meest blijvende effect van het project.  

Het instrument wordt in gesprekken tussen docenten over leerlingen en rapportvergaderingen 

gebruikt. Het helpt de docenten om te structureren en meer planmatig te werken. “Docenten hebben 

nu soms aan een half woord voldoende”, aldus de schoolleider. Docenten discussiëren meer 

inhoudelijk met elkaar over de leerlingen. Minder klagend over lastig gedrag, maar meer analytisch en 

gericht op oplossingen. Ze functioneren in dat opzicht meer zelfsturend dan andere docenten op 

school, zo stelt de schoolleider. 

 

Ervaringen van leerlingen 

Aan enkele leerlingen is in interviews gevraagd of zij hebben gemerkt dat de docenten hun onderwijs 

aanpassen op de leerlingen. Leerlingen hebben nog niet duidelijk een verandering gemerkt. Een 

leerling stelt bijvoorbeeld: “Als je iets al snapt, moet je heel vaak toch nog opletten. Dat is eigenlijk 

zonde van de tijd. Dan willen we liever zelf verder werken, zodat je het huiswerk al in de klas kunt 

maken.”  

 

4.6 Positie van maatwerkgericht handelen binnen de school en de rol 
van de schoolleider 

 

In de enquete in 2011 en 2013 zijn docenten gevraagd naar de positie van maatwerkgericht handelen 

binnen de school.  In 2011 vond slechts een kwart van de docenten dat de schoolleiding hen 

voldoende stimuleerde om maatwerkgericht te handelen. In 2013 is het percentage docenten dat 

hierover tevreden is gestegen tot 55%. Onder pilotdocenten bedraagt dit percentage zelfs 86%. Dit 

geeft duidelijk aan dat maatwerkgericht handelen een belangrijkere positie binnen de school heeft 

gekregen. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen mogelijkheden voor verbetering zijn. In de 

enquete in 2013 geeft 55% van de docenten aan dat ze meer tijd zouden willen, eveneens 55% heeft 

behoefte aan meer ruimte voor intervisie met collega’s, en 39% van de docenten heeft behoefte aan  

training of scholing op het vlak van maatwerkgericht handelen. Een kwart van de docenten zou graag 

vanuit de schoolleiding meer waardering krijgen voor het maatwerk dat ze leveren. 

 

Tabel  4.5.  Informatiebronnen waaruit docenten putten (Bron: enquete docenten 2011) 

 2011 2013 2013 pilot 

De schoolleiding stimuleert docenten voldoende om 

maatwerkgericht te handelen 

25% 55% 86% 

 

In de ogen van meerdere docenten is de schoolleiding tijdens het SLOA-project erg onzichtbaar 

geweest. Een aantal docenten vindt dat wel jammer. Zij denken dat het meer gestimuleerd had als de 

school-/ of teamleider meer betrokken was geweest, bijvoorbeeld door (af en toe) aanwezig te zijn bij 

intervisiebijeenkomsten. Een enkele docent geeft aan die steun in de rug wel te hebben gemist. 

Andere docenten vonden het juist goed dat de schoolleider weinig betrokken was bij SLOA. Dit bood 

ruimte voor docenten om eigenaar van het proces te worden.  
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Volgens de schoolleider zelf was zijn betrokkenheid bij het project noodgeboren vooral volgend. De 

leidinggevenden moesten mede door de financiële crisis binnen Amarantis aan veel zaken tegelijk 

aandacht besteden. Hoewel het niet zo bedacht was, meent de schoolleiding  dat het niet erg is 

geweest dat hij als schoolleider op de achtergrond is gebleven. De schoolleider had veel vertrouwen 

in de docent-onderzoekers, die goed zelfstandig kunnen functioneren en discipline hebben. De 

schoolleider vindt daarnaast dat het ook goed en belangrijk is dat professionals dit soort zaken 

zelfstandig uitvoeren. Binnen zelfsturende teams is de aanwezigheid van de schoolleiding niet altijd 

nodig. Zeker bij intervisie bijeenkomsten kan de aanwezigheid van de schoolleiding makkelijk als 

controlerend ervaren worden i.p.v. als ruimte gevend. In het proces van zelfsturing wordt het gedrag 

van een deel van de docenten soms als afwachtend ervaren. Door ‘gaten’ te laten vallen, worden 

docenten gedwongen om verantwoordelijkheden op te pakken. 

 

Voor het schooljaar 2013 – 2014 heeft de schoolleiding ter borging van het Maatwerkgericht handelen 

het onderwerp een vaste plaats binnen de functioneringsgesprekken gegeven. Dit betekent niet alleen 

dat het onderwerp van gesprek is tussen docent en teammanager, maar ook dat er, als voorbereiding 

op dit gesprek, in de leerling enquête expliciet gevraagd wordt hoe de leerlingen kijken naar het 

handelen van de docent op dit gebied. Omdat deze aanpak voor alle docenten zal gelden, is besloten 

het nieuwe schooljaar te starten met een studiemiddag voor het hele docententeam waarbij het 

concept nog eens toegelicht wordt . Op die middag wordt ook een start gemaakt om schoolbreed te 

beginnen met het invullen van de instrumenten. 

  

Hoewel de aanpak waarmee de pilotdocenten hebben geëxperimenteerd aan het einde van schooljaar 

2012 – 2013 nog niet breed is ‘uitgerold’ over het hele docententeam weet zo’n 80% van de niet-

pilotdocenten wat de pilot inhoudt, voornamelijk door een presentatie binnen de school en door 

informele gesprekken met collega’s (beiden 63%) (bron: enquete docenten 2013).   

4.7 Knelpunten / risico’s voor maatwerkgericht handelen binnen de 
school 

 

Aan de start van het SLOA-project is met docenten gesproken over hun hetgeen op de school zou 

moeten veranderen om beter maatwerk te kunnen bieden. Docenten wezen destijds vooral op zaken 

als extra computers en smartboards om leerlingen op hun eigen niveau de stof te laten inoefenen of 

gebruik te maken van de mogelijkheden van de methode, op een nieuwe onderwijsmethode  voor 

Nederlands en extra oefenmateriaal. Het kostte docenten veel tijd om extra materiaal te verzamelen 

om het onderwijs aan te passen op de leerling. Het gaat dan om extra oefenstof voor achterblijvers, 

verrijkingsstof voor leerlingen met meer in hun mars en materiaal dat aansluit bij de leerstijl en 

interesse van sommige leerlingen.  Door de financiële problemen als gevolg van de crisis bij 

onderwijsgroep Amarantis hebben veel van deze gewenste aanpassingen niet plaatsgevonden. Toch 

worden ze aan het einde van het  project niet meer als knelpunt naar voren gebracht door docenten. 

Wel zijn sommige docenten ontevreden over de beschikbare tijd om gericht met elkaar over de 

onderwijsbehoeften van leerlingen te spreken. Dit knelpunt wordt des te groter als de 

kwadrantenaanpak over een grotere groep leerlingen wordt uitgerold. 
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5 Conclusie en discussie 
 

5.1 Conclusie 

Het tweejarige SLOA-project op Stad College heeft zich gericht op maatwerkgericht handelen van 

docenten, waarbij de docenten gebruik maken van aanwezige leerlinginformatie. De centrale 

onderzoeksvraag hierbij was. 

 

‘Hoe kunnen docenten het eigen handelen afstemmen op de onderwijsbehoeften van 

leerlingen, gebruikmakend van beschikbare gegevens over deze leerlingen?’ 

 

De beantwoording van deze vraag is op de school sterk praktijkgericht ingezet. Door de 

docentonderzoekers is samen met de leden van de pilotgroep (negen docenten uit leerjaar 1) een 

instrument (in de vorm van een kwadrant) ontwikkeld waarmee leerlingen met een vergelijkbare 

onderwijsbehoefte kunnen worden gegroepeerd. Docenten komen hierbij via een onderlinge discussie 

(waarbij de beschikbare (toets)gegevens van de leerlingen één van de bronnen is) tot een passende 

indeling van de  leerlingen. Bij de indeling hoort een passend handelingsrepetoire waarvoor de 

docentonderzoekers in de SLOA-periode een basis een hebben gelegd, en die de komende jaren 

verder kan worden uitgebouwd met verdiepingsstof en geschikte werkvormen. Op basis van literatuur 

over bijvoorbeeld actieve werkvormen kunnen de docenten het eigen didactisch handelingsrepertoire 

verder uit bouwen. Ook kan dan het handelen meer gericht worden op groepsniveau. De docenten 

van de pilotgroep geven aan een planmatige insteek te hebben met betrekking tot maatwerkgericht 

handelen. Dit blijft echter wel nog geconcentreerd per les. In het komende jaar kan de school werken 

aan maatwerkgericht handelen ten aanzien van leerlingen op een langere termijn, waarbij nog meer 

gewerkt wordt met doelstellingen (waar wil ik dat deze leerling over een half jaar is? Wat moet deze 

leerlingen kunnen bereiken en hoe leiden we hem of haar daar naar toe?). De docenten hebben zelf 

aangegeven dat maatwerkgericht handelen een lange termijn proces is; resultaat zie je niet na één 

les. Ook blijkt dit uit de interviews met de leerlingen. De termijn waarop de leerlingen iets bemerken is 

langer dan een aantal lessen.  

 

Behalve dat docenten positieve ervaringen hebben opgedaan met werken met het instrument in de 

klas, noemen docenten dat het kwadrant een goed hulpmiddel is als kapstok voor 

leerlingbesprekingen (men blijft minder lang hangen bij lastige leerlingen, maar alle leerlingen worden 

beschouwd) en het creëert een gezamenlijk taalgebruik, zodat docenten zich snel een beeld kunnen 

vormen van een leerling. Ook heeft de aanpak er toe geleid dat docenten naar eigen zeggen meer zijn 

gaan reflecteren op hun handelingen. Daarnaast is een cultuur ontstaan in de pilotgroep van 

samenwerking en wederzijds leren door het regelmatig bespreken van leerlingen, de 

intervisiemomenten en het ‘kijken’ in elkaars lessen. 

 

Het SLOA project heeft veranderingen op de school te weeg gebracht. Uiteraard spelen hierbij ook 

andere ontwikkelingen een rol, zoals veel personeelswisselingen en maatschappelijke ontwikkelingen 

rondom maatwerk, zoals passend onderwijs. De belangrijkste veranderingen zijn: 

- De docenten van het Stad College hechten aan het eind van het SLOA-project een iets hoger 

belang aan maatwerk dan voorafgaand aan het project. Pilotdocenten die het project van dichtbij 

hebben meegemaakt blijken maatwerkgericht handelen meer als realistische mogelijkheid te zien 

voor hun vakgebied, hechten nog wat meer belang aan maatwerkgericht handelen en willen er 

meer over leren dan hun collega’s die de pilot van een afstand hebben gevolgd. Ook vinden ze 

het iets leuker om maatwerk te leveren en zien het wat minder als belastend. 

- Leerlingkenmerken die in aan de start van het SLOA-project het minst goed in beeld waren bij 

docenten( taal- en rekenniveau, thuissituatie en leerstijl) blijken aan het eind van het SLOA-project 

beter in beeld. De pilotdocenten hebben van meer leerlingen een goed beeld van hun 

werkhouding en reactie op correctie dan hun collega’s die niet bij de pilot waren betrokken. 



 
34 

- In 2013 geven de docenten aan meer maatwerk te leveren dan in 2011; met name op het gebied 

van taalniveau, capaciteiten,  de thuissituatie van de leerling en de wijze waarop leerlingen 

reageren op (correctie door) de docent. Pilotdocenten differentiëren meer naar werkhouding, 

motivatie en leerstijl dan hun collega’s die de afgelopen periode niet hebben geëxperimenteerd 

met maatwerkgericht handelen en de kwadrantenaanpak 

- Docenten richten hun handelingen aan het einde van het SLOA-project vaker zowel op de 

individuele leerling die bepaald gedrag  vertoont als de rest van de klas, dan aan de start van het 

SLOA-project, waar de docenten aangaven vooral op de individuele leerling zich te richten 

- Aan het einde van het SLOA-project vinden handelingen vaker plaats alleen tijdens de les, waar in 

2011 nog vaak gebruik werd gemaakt van correctie tijdens de les, gekoppeld aan extra lesstof of 

instructie tijdens de keuzewerktijduren. 

- Aan het einde van het SLOA-project maken de docenten vaker dan in 2011 gebruik van het 

koppelen van onderpresterende leerlingenaan goede leerlingen om zich aan op te trekken. Ook 

worden acties van docenten minder vaak beschreven in termen van straf (naam op het bord en 

‘gele kaarten’). Extra begeleiding en materiaal wordt in 2013 minder vaak als actie genoemd door 

docenten in vergelijking met 2011. 

 

Het SLOA-project op Stad College heeft ertoe geleid dat professionalisering, en in het bijzonder 

maatwerkgericht handelen van docenten, een vaste plaats heeft gekregen binnen de visie en het 

beleid van de school. De schoolleiding heeft besloten om in schooljaar 2013-2014 de opbrengsten te 

borgen middels periodieke intervisiemomenten en collegiale consultatie. Er wordt een coördinator 

aangesteld om dit proces in goede banen te leiden, waarbij het gehele onderwijsgevend personeel 

met behulp van de ontwikkelde kwadranten leert werken om zodoende de onderwijsbehoeften in kaart 

te brengen en hun handelen daarop af te leren stemmen. Tevens wordt gewerkt aan het digitaal 

beschikbaar maken van gegevens over leerlingen.  

 

5.2 Discussie 

 

Waarde van het onderzoek voor de school en andere scholen 

De opbrengsten van het tweejarige SLOA-project op Stad College zijn van grote betekenis voor de 

school. Immers, onder het onderwijsgevend personeel is draagvlak ontstaan voor maatwerkgericht 

handelen en docenten zijn zich bewust geraakt van de meerwaarde van het beter inspelen op de 

verschillende onderwijsbehoeften. De hoofdvraag van het onderzoek is beantwoord: er is een 

procedure ontwikkeld waarin informatie over leerlingen wordt gebruikt om leerlingen te kenmerken op 

capaciteit en werkhouding. Daarnaast zijn instrumenten ontwikkeld die docenten ondersteunen bij het 

maatwerkgericht handelen. Docenten van de pilotgroep hebben geëxperimenteerd met 

maatwerkgericht handelen en hebben zichzelf daarin geschoold. Mede door het SLOA project is een 

cultuur ontstaan van wederzijds leren van docenten, samenwerking en inhoudelijke gesprekken over 

leerlingen.  

 

Als we kijken naar de in de aanvraag geformuleerde beoogde resultaten en opbrengsten (zie 

hoofdstuk 1) dan kunnen we vaststellen dat de meeste hiervan zijn behaald. Docenten beschikken 

over informatie over leerlingen, er is een procedure om deze te ontsluiten en te gebruiken voor 

maatwerkgericht handelen. De docenten uit leerjaar 1 stemmen nu meer dan voorheen het handelen 

af op de behoeften van de leerlingen. Verdere ontwikkeling en verbreding is nog wel nodig, maar 

daarin wordt door de borgingsactiviteiten van de school het komende schooljaar in voorzien. 

Leerlingen ervaren in beperkte mate dat het onderwijs meer wordt afgestemd op de behoefte. Het 

project laat zien dat willen leerlingen ervaren dat het handelen van de docenten meer/beter is 

afgestemd op de eigen leerbehoeften dat een langere periode van maatwerkgericht handelen nodig is. 

Door de opgelopen vertraging in het project (ivm Amarantis perikelen) is de periode van 

maatwerkgericht handelen te kort geweest. Voor het nieuwe schooljaar (2013 – 2014) zal door een 

aantal maatregelen geprobeerd worden de verloren tijd in te lopen door een versnelling en een 

verdieping aan te brengen. Bij de start van het schooljaar krijgen alle docenten een scholingsmiddag 
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om het concept nog eens naar boven te halen en te starten met het gebruik van de ontwikkelde 

instrumenten. Niet alleen in de onderbouw, maar in de hele school wordt het concept leidend . 

Begeleiding is voor dit schooljaar georganiseerd zodat ook de docenten die dit jaar voor het eerst met 

het concept te maken krijgen, on the job, gecoacht kunnen worden. Voortgang wordt bijgehouden 

door de nieuw benoemde lerarenbegeleider, het toevoegen van het onderwerp in de 

functioneringsgesprekken en het kwadrant leidend te laten zijn in de leerling besprekingen.  

 

Naast de positieve effecten van het onderzoek voor de school, zijn de onderzoeksresultaten tevens 

interessant voor het gehele onderwijsveld. Door op een systematische manier gebruik te maken van 

leerlinginformatie, om op basis daarvan te komen tot maatwerkgericht handelen van docenten, is een 

behoefte die op veel scholen speelt. Zeker met de komst van passend onderwijs waarbij docenten 

naar alle waarschijnlijkheid meer te maken zullen krijgen met uiteenlopende onderwijsbehoeften, biedt 

dit onderzoek passende handvatten voor scholen om hier op in te spelen. Het leerlingkwadrant blijkt 

makkelijk inzetbaar en levert volgens de docenten veel inzicht op voor hoe leerlingen functioneren op 

niveau en werkhouding en hoe ze daar op in kunnen spelen. Bovendien is systematische collegiale 

consultatie als zeer waardevol ervaren door de betrokken docenten. Dit bevordert de professionaliteit 

van docenten. Dergelijke resultaten van het onderzoek kunnen zodoende van grote betekenis zijn 

voor het gehele onderwijsveld.  

Andere scholen kunnen gebruik maken van de ontwikkelde instrumenten en hulpmiddelen. Uiteraard 

dienen zij dat in de eigen schoolsituatie in te bedden. 

 

Vervolg: verbreding naar het alle docenten 

De docenten die geen onderdeel vormden van de pilotgroep hebben het project wat meer op afstand 

gevolgd, dan de pilotdocenten die intensief betrokken waren bij de ontwikkeling. De overgrote 

meerderheid van de overige docenten staat achter het belang van meer maatwerkgericht handelen, 

maar heeft nog niet intensief gewerkt met het kwadrant en de gehanteerde intervisievorm. De 

verbreding van de onderzoeksresultaten naar het overige personeel verdient dus nog aandacht. Mede 

om die reden heeft de schoolleiding besloten de resultaten en de ontwikkelde procedure te borgen en 

onderdeel uit te laten maken van de werkzaamheden van het gehele onderwijsgevend personeel. Op 

het moment van schrijven van deze rapportage wordt verder gewerkt aan de uitwerking van de 

procedurele richtlijnen voor het nieuwe schooljaar. Binnen alle docententeams zal er gewerkt gaan 

worden met de leerlingkwadranten en zal collegiale consultatie onderdeel gaan uitmaken van de 

werkzaamheden van elke docent. Met behulp van een elektronische leeromgeving zullen de 

opbrengsten worden gearchiveerd om zodoende een ‘levend’ document op te zetten. Hoe dit proces 

zal verlopen, en of het haalbaar is om alle docenten volgens deze procedure te laten werken, moet 

nog blijken. De verwachtingen zijn positief, zeker gezien de wijze waarop de procedure wordt opgezet, 

de aandacht die er naar uit gaat vanuit de schoolleiding en de ruimte die docenten wordt geboden hier 

praktisch mee aan het werk te gaan. In een later stadium zou het zinvol zijn om de effecten te meten 

onder het gehele personeel.  
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6 Reflectie: Maatwerk in onderzoek 
 

Binnen SLOA is de opzet dat onderzoek wordt gekoppeld aan ontwikkelingen in school. Centraal in 

het onderzoek staat de vraag van de school.  Deze koppeling betekent in de praktijk ook vaak dat 

scholen gaan samenwerken met onderzoekers en dat docenten deelnemen aan het onderzoek als 

docentonderzoekers.  In het SLOA project op het Stad College is dit ook gebeurd. Externe 

onderzoekers van onderzoeksbureau Oberon hebben samen met de school gewerkt  aan onderzoek 

rond verbetering van het maatwerkgericht handelen van docenten. 

 

Samenwerking in structuur 

De school en Oberon kenden elkaar voor SLOA slechts zijdelings vanuit Almere-breed onderzoek 

waarbij Oberon was (en is) betrokken. De toenmalige locatieleider van de school heeft contact 

gezocht met Oberon, naar aanleiding van een publicatie waar Oberon bij betrokken was over de 

Expeditie durven, delen, doen24. Op basis van een gesprek, waarin naast kennismaking ook de 

vertaling van de vraag van de school in onderzoeksvragen centraal stond, is door de school in nauwe 

samenwerking met Oberon een aanvraag geschreven en ingediend.  

 

Bij de start van het project zijn verwachtingen duidelijk gemaakt en is door de school in de formatie 

rekening gehouden met de inzet van schoolleider, teamleiders en docenten in het project. Dit en de 

keuze voor sterke docent-onderzoekers heeft het hele project een positieve uitwerking gehad op de 

voortgang en resultaten. Vanaf het begin af aan is sprake geweest van een gelijkwaardige 

samenwerking zowel wat betreft de inbreng van de eigen expertise als in de taakverdeling. De school, 

schoolleider, teamleiders en docentenonderzoekers zijn vanaf de start intensief betrokken geweest bij 

en in het onderzoek. De projectleiding lag duidelijk bij de school en daar is vanuit de school ook naar 

gehandeld. 

 

Ondanks de sterke structuur en samenwerking, hebben we niet kunnen voorkomen dat het project 

enkele maanden vertraging heeft opgelopen. Stad College maakte onderdeel uit van Amarantis, dat in 

maart 2012 volop in het nieuws kwam vanwege grote financiële tekorten. Plotseling was het 

voortbestaan van de school en de banen van de docenten onzeker geworden. Begrijpelijkerwijs lag de 

aandacht van de school en de docenten elders dan het SLOA project. Gezamenlijk hebben school en 

Oberon, en in overleg met de VO-raad, toen besloten het project op een zeer laag pitje te zetten. 

Eerder in dit rapport staat beschreven welke consequenties dit ook heeft gehad voor het project, 

onder andere voor de samenstelling van de pilotgroep van docenten die is onderzocht. 

Vanaf de start van het nieuwe schooljaar is direct weer vaart gemaakt binnen het project, op basis van 

een aangepast onderzoeksplan. De gehele pilotgroep van docenten was door de omstandigheden 

vernieuwd en diende te worden ingepraat en ingewerkt. Het rapport laat zien dat dit dankzij de inzet 

van alle betrokkenen en de ‘nieuwe’ pilotdocenten heel snel en succesvol is verlopen. Het onderzoek 

heeft uiteindelijk voor het overgrote deel alsnog plaatsgevonden; alleen de verbredingfase binnen 

school is doorgeschoven naar het schooljaar 2013/2014. In het rapport is te lezen op welke wijze dit 

gestalte zal krijgen.  

 

Plek van onderzoek in de school 

Opbrengst gericht werken had al een plek in de school en met de keuze van het onderwerp van 

onderzoek: maatwerkgericht handelen van docenten op basis van informatie over leerlingen, is hierbij 

aangesloten. Met de keuze voor een subsidie-aanvraag in het kader van de SLOA-regeling van de 

VO-raad, heeft de school gekozen om onderzoek een bredere plek in school te geven. Dit is versterkt 

door de externe onderzoekers die al bij de aanvraag het belang van docent-onderzoekers vanuit 

school hebben benadrukt. Het idee hierbij was het SLOA project ook te gebruiken om onderzoek een 

vaste plek binnen school te geven, in zowel de houding als daadwerkelijke uitvoer van onderzoek. De 

                                                      
24 Lockhorst, D., van den Berg, I, & Boogaard, M. (2010). En, heb je vandaag nog een goede vraag gesteld? Wat 

onderzoek kan doen voor de professionalisering van docenten. Utrecht: Innovatieproject, VO-raad. 
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borgingsactiviteiten laten zien dat dit ook is gelukt. De docent-onderzoeker heeft volgend schooljaar 

opnieuw onderzoekstaken en tijd gekregen en de pilot-docenten gaan door met maatwerkgericht 

handelen op basis van gegevens van leerlingen en in een structuur van intervisie, coaching en 

systematisch evalueren van het eigen handelen.  

 

De school heeft het belang van onderzoek al vroeg onderkend, mede in de aanstelling van haar 

docent-onderzoekers. De school heeft ervoor gezorgd dat de docent-onderzoekers voldoende tijd en 

ruimte kregen voor de uitvoering van de SLOA-taken. Door het serieus een plek te geven in  de 

taakstellingen draagt de schoolleiding ook het belang dat er aan wordt gehecht uit binnen de school. 

Het SLOA project laat zien dat met docent-onderzoekers veel kan worden bereikt. Wat zijn dan die 

kenmerken van een goede docentonderzoeker? 

- Invloed binnen school (‘aanzien’) 

- Gewaardeerde docenten door collega’s en leerlingen 

- Gedreven/energiek 

- Eigenaarschap voelen bij het onderzoeksthema 

- Affiniteit met onderzoek 

- Creatief 

- Analytisch 

- Ambitieus, maar realistisch 

 

Vanuit school zijn steeds twee docentonderzoekers25 betrokken geweest bij het onderzoek. Ook de 

directie en teamleiders van de betrokken docenten waren betrokken bij het overleg van de 

projectgroep. Vanuit het extern onderzoeksbureau is de onderzoeksleiding steeds in handen geweest 

van een en dezelfde persoon, en samen met het onderzoeksteam een stabiele factor geweest. Door 

de betrokkenheid van een stagiaire vanuit Oberon, is het mogelijk geweest extra te investeren op 

ontwikkeling van onderzoeksinstrumenten en theorie inbreng en ontwikkeling. Daarnaast vond er een 

koppeling plaats tussen het master onderzoek van een van de docentonderzoekers en het SLOA 

project, waarbij de onderzoeksleider vanuit Oberon als stagebegeleider fungeerde. Deze koppeling 

heeft ook een versterking van het onderzoek in de school betekent. 

Tot slot is steeds de verbintenis tussen het SLOA-project en de verschillende ontwikkelingen binnen 

de school,of binnen het schoolbestuur gezocht. Ook dit versterkte de positie van het onderzoek. Bijna 

in tegenspraak, maar niet minder belangrijk is de keuze in jaar 2 van het onderzoek (na de Amarantis-

perikelen) van de schoolleider om zich binnen school te beperken in de vernieuwingsdrang. De focus 

werd gelegd op maatwerkgericht handelen en activerende didactiek. 

 

De projectgroep, waar ook de docent-onderzoekers zitting hadden, heeft het onderzoek systematisch 

en navolgbaar opgezet. De hele onderzoekscylcus is doorlopen van  theoretische onderbouwing, 

nadere vraagstelling, ontwikkeling, dataverzameling, analyse en terugkoppeling. Gestart is in school 

met concept definiëring vanuit de praktijk van de school en dit te koppelen aan bestaande theorie. 

Vandaar uit is gewerkt aan de ontwikkeling (procedure rond leerling gegevens en in kaart brengen van 

leerlingen, en een handvat voor docenten voor maatwerkgericht handelen) in de school. Het 

onderzoek was enerzijds gericht op de ontwikkeling van instrumenten die de school zou kunnen 

gebruiken voor het in kaart brengen van leerlingen, en anderzijds op de evaluatie van het gebruik van 

het instrument en het (uitproberen van) maatwerkgericht handelen. Door in elke fase in de pilotgroep 

van docenten en schoolbreed terug te koppelen is de waarde van het onderzoek voor de ontwikkeling 

helder geworden.  

 

                                                      
25

 Halverwege het project heeft wel een wisseling  plaatsgevonden. Een docentonderzoeker heeft de school verlaten en 
is vervangen door een andere docent. De tweede docentonderzoeker kreeg een andere baan, maar is wel voor 0,5 
fte aangesteld bij het project. 
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Eigenaarschap 

Van begin af aan is door de projectgroep aandacht geweest voor het creëren van eigenaarschap. Dit 

is gedaan door regelmatige terugkoppeling van onderzoeksresultaten via allerlei kanalen binnen 

school (teamvergaderingen, studiedagen) en middels tussenproducten. Zo is gekozen voor het 

presenteren van de onderzoeksresultaten en de achterliggende theorie middels brochures in plaats 

van rapportages. Dit heeft goed gewerkt. Hoewel de aanpak waarmee de piltodocenten hebben 

geëxperimenteerd nog niet breed is ‘uitgerold’ over het hele docententeam weet zo’n 80% van de niet-

pilotdocenten wat de pilot inhoudt, voornamelijk door een presentatie binnen de school en door 

informele gesprekken met collega’s (beiden 63%).  Op deze manier hebben docenten snel kunnen 

waarnemen op welke wijze onderzoek de ontwikkeling heeft ondersteund. Daarnaast zijn de 

pilotdocenten ook steeds betrokken bij het onderzoek; als respondent, maar ook als mede-

onderzoeker. In bijeenkomsten is steeds de link gelegd met het onderzoek, zijn onderzoeksresultaten 

besproken en is gezamenlijk gewerkt aan het ontwikkelen van instrumenten. Bij deze bijeenkomsten, 

die werden geleid door de docent onderzoeker was ook regelmatig tenminste een van de externe 

onderzoekers aanwezig. Overigens heeft de urgentie die binnen school werd gevoeld om meer 

maatwerkgericht te handelen zeker bijgedragen aan een breed eigenaarschap van vraag, ontwikkeling 

en onderzoek. 

 

Uit voorgaande mag blijken dat het SLOA-onderzoek schooleigen is geweest. Er zijn belangrijke 

stappen gemaakt in de positie van onderzoek in de school, onder andere te zien aan het feit dat de 

docent-onderzoeker zijn taken voort zal zetten. Ook wat betreft het maatwerkgericht handelen op 

basis van gegevens van leerlingen zijn stappen gezet, in ieder geval in leerjaar 1. Docenten van 

leerjaar 1 zullen het ontwikkelde instrument voor het in kaart brengen van leerlingenmerken gaan 

gebruiken als basis om het eigen handelen op behoeftes van leerlingen te kunnen afstemmen. Met 

name in dit laatste kunnen de docenten zich verder professionaliseren. Het pallet aan handelingen 

kan uitgebreider en beter ondersteund vanuit de theorie over differentiëren en activerende didactiek. 

Verbreding naar de andere geledingen binnen school moet vervolgens gebeuren.  
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Bijlage 1: Docentenvragenlijst Baken Stad College 
(november 2011) 

 

 

1. Welk(e) vak(ken) en/of leergebieden geef je op het Baken Stad College? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 

[ ] Aardrijkskunde 

(bovenbouw)   

[ ] Beeldende Vormgeving 

(bha/bte)   

[ ] Biologie (bovenbouw) 

[ ] Economie (bovenbouw)   

[ ] Engels 

[ ] Frans 

[ ] Geschiedenis 

(bovenbouw)  

[ ] Handel & Administratie 

(bovenbouw)  

[ ] Levensbeschouwing  

[ ] Lichamelijke Opvoeding 

[ ] Mens & Maatschappij 

(onderbouw)   

[ ] Maatschappijleer 

(bovenbouw)  

[ ] Maatschappijleer 2 

(bovenbouw)  

[ ] Kunstvakken 1 

(bovenbouw)  

[ ] ICT-route (bovenbouw)

  

[ ] Nask 1 (Natuur-

/Scheikunde) (bovenbouw)

  

[ ] Nask 2 (Natuur-

/Scheikunde) (bovenbouw) 

[ ] Natuur & Gezondheid 

(onderbouw) 

[ ] Natuur en techniek 

(onderbouw)  

[ ] Nederlands 

[ ] Techniek Breed 

(bovenbouw)   

[ ] Wiskunde  

[ ] Zorg & Welzijn Breed 

(bovenbouw) 

[ ] Duits  

 ] Lichamelijke Opvoeding 2 

(bovenbouw)  

[ ] Projectonderwijs 

(onderbouw) 

 

2. Ben je mentor? 

( ) Ja, van een brugklas ( ) Ja, van een tweede klas  ( ) Ja, van een derde klas   

( ) Ja, van een vierde klas  ( ) Nee 

 

3. In welke leerjaren geef je les? (meerdere antwoorden mogelijk) 

[ ] Brugklas  [ ] Tweede jaar [ ] Derde jaar [ ] Vierde jaar 

 

4. Hoeveel jaar werk je als docent in het VO? 

( ) dit is mijn eerste jaar ( ) 1 t/m 3 jaar ( ) 4 t/m 7 jaar ( ) 8 t/m 12 jaar ( ) 13 jaar of meer  

 

 

5. Het Baken Stad College wil het maatwerkgericht handelen in de klas verbeteren. Kun je in het kort 

aangeven wat jij zelf onder maatwerkgericht handelen verstaat? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Hieronder stellen we drie docenten aan je voor: Cees, Adriane en Klaske. Ze hebben alle drie andere 

ideeën over maatwerkgericht handelen.  

 

Cees:  

Voor Cees is elke leerling uniek. Elke leerling heeft zijn eigen talenten en beperkingen. Cees past zijn 

onderwijs aan op de mogelijkheden van elke leerling. Cees geeft veel individuele leerhulp en 

instructie. 

 

Adriane: 

Adriane ziet in elke klas drie groepen; leerlingen die de stof meteen beheersen, leerlingen die veel 

instructie en oefening nodig hebben en een groep er tussenin. Leerlingen die veel instructie en 

oefening nodig hebben, krijgen meer aandacht. Leerlingen die de stof snel beheersen krijgen een 

moeilijkere opdracht, of oefenen met een vak waar ze meer moeite hebben. 
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Klaske: 

Bij Klaske krijgen leerlingen dezelfde aandacht. Voor haar zijn alle leerlingen gelijk. Klaske ervaart 

weinig verschillen tussen de leerlingen in één klas. Klaske geeft voornamelijk klassikale instructie. 

 

6. Op welk van deze docenten lijken jouw gedrag en jouw eigen ideeën het meest? 

( ) Cees 

( ) Adriane 

( ) Klaske 

 

7. Licht je antwoord kort toe 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

In deze vragenlijst bedoelen we met maatwerkgericht handelen het afstemmen van het eigen 

handelen op de individuele onderwijsbehoeften van leerlingen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om 

het kennis- of vaardigheidsniveau van de leerling, maar ook om zaken als leerstijl, tempo en gedrag. 

 

Het kan zijn dat dit afwijkt van hetgeen jij er onder verstaat. Om de antwoorden van docenten in deze 

vragenlijst met elkaar te kunnen vergelijken willen we je vragen om in het beantwoorden van de rest 

van de vragen uit te gaan van bovenstaande definitie. 

 

8. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen: 

 Helemaal  

niet  

mee  

eens 

Niet  

mee  

eens 

Neutraal Mee  

eens 

Helemaal 

 mee  

eens 

Maatwerkgericht handelen is voor mijn vakgebied(en) goed 

mogelijk 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Maatwerkgericht handelen is voor mijn vakgebied(en) belangrijk ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Maatwerkgericht handelen is meer iets voor andere 

vakgebieden 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Doordat de leerlingen op onze school al zijn ingedeeld naar 

niveau is maatwerkgericht handelen niet nodig. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Ik vind dat we als school het handelen voldoende afstemmen op 

de onderwijsbehoefte van leerlingen 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Ik vind dat ik mijn handelen voldoende afstem op de 

onderwijsbehoefte van leerlingen 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

9. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen: 

 Helemaal  

niet  

mee  

eens 

Niet  

mee  

eens 

Neutraal Mee  

eens 

Helemaal 

 mee  

eens 

Ik vind het belangrijk dat  de manier van lesgeven is 

aangepast aan de onderwijsbehoeften van de leerling 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Ik vind het leuk om mijn lessen aan te passen op de 

onderwijsbehoeften van de leerling 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Het is voor de kwaliteit van ons onderwijs belangrijk dat 

docenten hun manier van lesgeven aanpassen op de 

onderwijsbehoeften van de leerling 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Ik wil graag meer leren hoe ik mijn lessen kan afstemmen op 

de onderwijsbehoeften van de leerling 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Het vraagt veel van een docent om de  lessen af te stemmen ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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op de onderwijsbehoeften van de leerling 

Ik betwijfel of ik voldoende weet om mijn lessen af te 

stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

 

##Als docent niet lesgeeft aan de brugklas, Spring naar v16 

 

10. In hoeverre heb je bij leerlingen zicht op...   

 Niet Alleen bij 

leerlingen 

die hierin 

opvallen 

Bij een groot 

deel van de 

leerlingen 

Bij (bijna) alle 

leerlingen 

De zorgbehoefte  ( ) ( ) ( ) ( ) 

Of ze “lekker in hun vel” zitten ( ) ( ) ( ) ( ) 

De thuissituatie  ( ) ( ) ( ) ( ) 

Het taalniveau (Nederlands) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Het rekenen/ wiskunde- niveau  ( ) ( ) ( ) ( ) 

Capaciteiten voor jouw vak ( ) ( ) ( ) ( ) 

De leerstijl ( ) ( ) ( ) ( ) 

De (werk-)houding  ( ) ( ) ( ) ( ) 

De motivatie ( ) ( ) ( ) ( ) 

Hoe goed ze kunnen samenwerken ( ) ( ) ( ) ( ) 

Reactie op correctie door de docent ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

 

##Doorvragen voor elk van de aspecten waar ze niet het antwoord “NIET” hebben gegeven. 

 

In de vorige vraag heb je aangegeven op één of meer aspecten zicht te hebben op de leerlingen. Wil 

je hieronder aangeven hoe je aan deze informatie bent gekomen? 

 

 

11. Dat weet ik uit / door / van...   

 Zelf waargenomen / 

van de leerling zelf 

gehoord 

Van 

collega’s 

Toetsen/ 

tests 

die op onze 

school 

worden 

afgenomen  

Het  

leerling-dossier 

/ 

handelingsplan 

Anders, 

namelijk: 

De zorgbehoefte  [ ] [ ] [ ] [ ]  ___________ 

Of ze “lekker in hun vel” 

zitten 

[ ] [ ] [ ] [ ]  ___________ 

De thuissituatie  [ ] [ ] [ ] [ ]  ___________ 

Het taalniveau 

(Nederlands) 

[ ] [ ] [ ] [ ]  ___________ 

Het rekenen/ wiskunde- 

niveau  

[ ] [ ] [ ] [ ]  ___________ 

De intelligentie  [ ] [ ] [ ] [ ]  ___________ 

De leerstijl [ ] [ ] [ ] [ ]  ___________ 

De (werk-)houding  [ ] [ ] [ ] [ ]  ___________ 

De motivatie [ ] [ ] [ ] [ ]  ___________ 

Hoe goed ze kunnen 

samenwerken 

[ ] [ ] [ ] [ ]  ___________ 

Reactie op correctie 

door de docent 

[ ] [ ] [ ] [ ]  ___________ 
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##Doorvragen voor elk van de aspecten waar ze niet het antwoord “NIET” hebben gegeven. 

 

In de vorige vraag heb je aangegeven op één of meer aspecten zicht te hebben op de leerlingen. Wil 

je hieronder aangeven hoe je aan deze informatie bent gekomen? 

 

12. In hoeverre pas je je onderwijs aan op hetgeen je van de leerlingen weet?  

 Niet of nauwelijks Een beetje Veel 

De zorgbehoefte  ( ) ( ) ( ) 

Of ze “lekker in hun vel” zitten ( ) ( ) ( ) 

De thuissituatie  ( ) ( ) ( ) 

Het taalniveau (Nederlands) ( ) ( ) ( ) 

Het rekenen/ wiskunde- niveau  ( ) ( ) ( ) 

De intelligentie  ( ) ( ) ( ) 

De leerstijl ( ) ( ) ( ) 

De (werk-)houding  ( ) ( ) ( ) 

De motivatie ( ) ( ) ( ) 

Hoe goed ze kunnen samenwerken ( ) ( ) ( ) 

Reactie op correctie door de docent ( ) ( ) ( ) 

 

 

##Doorvragen voor elk van de aspecten waar ze het antwoord “een beetje” of “veel” hebben gegeven. 

Hiervoor heb je aangegeven dat je je onderwijs op één of meerdere aspecten aanpast op hetgeen je 

van de leerlingen weet. 

 

13. Kun je per aspect toelichten hoe je je onderwijs aanpast? 

 Toelichting 

De zorgbehoefte  ___________________________________________________________ 

Of ze “lekker in hun vel” 

zitten 

___________________________________________________________ 

De thuissituatie  ___________________________________________________________ 

Het taalniveau (Nederlands) ___________________________________________________________ 

Het rekenen/ wiskunde- 

niveau  

___________________________________________________________ 

De intelligentie  ___________________________________________________________ 

De leerstijl ___________________________________________________________ 

De (werk-)houding  ___________________________________________________________ 

De motivatie ___________________________________________________________ 

Hoe goed ze kunnen 

samenwerken 

___________________________________________________________ 

Reactie op correctie door 

de docent 

___________________________________________________________ 

 

 

14. Vind je dat je voldoende weet van je leerlingen om het onderwijs te kunnen afstemmen op hun 

behoeften? 

( ) Ja   ( ) Nee 

 

##bij ja door naar vraag 16 

 

15. Waar over zou je meer willen weten van je leerlingen ten behoeve van maatwerkgericht 

handelen? (meerdere antwoorden mogelijk) 

[ ] De zorgbehoefte  

[ ] Of ze “lekker in hun vel” zitten   
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[ ] De thuissituatie  

[ ] Het rekenen/ wiskunde- niveau  

[ ] Het taalniveau (Nederlands)  

[ ] De intelligentie  

[ ] De leerstijl  

[ ] De (werk-)houding  

[ ] Hoe goed ze kunnen samenwerken 

[ ] Anders, namelijk _____________________________________________________ 

[ ] Niets 

 

16. Vind je dat de schoolleiding docenten voldoende stimuleert om maatwerkgericht te handelen? 

Licht je antwoord kort toe. 

( ) Ja, dat doen ze door _______________________________________________  

( ) Nee 

 

##bij ja door naar v18 

 

17. Heb je behoefte aan ondersteuning vanuit de schoolleiding? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

[ ] Nee 

[ ] Ja, meer tijd 

[ ] Ja, training/scholing 

[ ] Ja, ruimte voor intervisie met collega’s 

[ ] ja, uitspreken van waardering voor het maatwerkgericht handelen dat ik nu doe 

[ ] ja, (ook) iets anders, namelijk ________________________________________________ 

 

18. Ben je bekend met het SLOA Project? 

( ) Ja 

( ) Nee  

##bij nee naar laatste vraag 

 

19. Vind je het SLOA project belangrijk voor de school? 

( ) Ja (licht je antwoord toe) ________________________________________________________ 

( ) Nee (licht je antwoord toe) ________________________________________________________ 

 

20. Wat hoop je dat het SLOA project oplevert? 

[ ] Ik hoop zelf te leren over ______________________________________ 

[ ] Ik hoop dat collega’s leren over ______________________________________ 

[ ] Ik hoop dat het volgende op de school verandert: _________________________________ 

 

21. Heb je nog opmerkingen over het SLOA-project of deze vragenlijst? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Bijlage 2: Interviewleidraad docenten (december 2011) 
 

Introductie:  

We houden deze interviews in het kader van het SLOA-project naar maatwerkgericht handelen op 

Baken Stad College (BSC). In dit project onderzoeken we hoe het BSC beter kan aansluiten bij de 

vermogens en de leerbehoefte van leerlingen. Eerder is in het kader van dit onderzoek een vragenlijst 

uitgezet onder alle docenten en zijn de afgelopen dagen bij jullie zogenaamde vignetten afgenomen. 

Deze interviews zijn een aanvulling hierop. Hierin proberen we meer zicht te krijgen op jullie meningen 

en inzichten ten aanzien van maatwerkgericht handelen op het BSC. 

Het interview kent drie delen: beschikbare informatie over leerlingen, maatwerkgericht handelen, en 

de rol van de schoolleiding.  

 

Beschikbare informatie over leerlingen: 

1. Uit de vragenlijst komt naar voren dat over het algemeen docenten van BSC voldoende weten 

over leerlingen om de lessen af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

Daarbij zijn de eigen waarneming en de leerling de belangrijkste bron van informatie. Herken 

je dat beeld? 

2. Overleg je met collega’s over leerlingen, met het oog op het verkrijgen van een beter beeld 

van de leerling, zodat je de inhoud en aanpak van jouw lessen daar goed op af kunt 

stemmen?  

a. Noteer je deze informatie ergens? 

b. Naast leerlingen, eigen waarneming, en collega’s, hoe kom je nog meer aan 

informatie? 

c. Hoe gebruik je deze informatie 

3. Gebruik je de beschikbare informatie over leerlingen, zoals bijvoorbeeld via Digidoor? 

a. Zo ja, hoe? 

b. Zo nee, waarom niet? 

4. Op welke manier zou je willen dat de aanwezige informatie voor jullie beschikbaar is? 

a. Wie moet daar voor zorgen? 

Maatwerkgericht handelen:  

5. Op welke wijze stem je jou lessen af op de onderwijsbehoeften van leerlingen? Kun je 

voorbeelden geven?  

6. Op welke wijze gebruik je de beschikbare informatie over leerlingen om jouw lessen af te 

stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen? 

a. Reageer je direct in de situatie (je ziet dat een leerling niet goed mee kan komen en 

improviseert direct), of werk je meer door het uitzetten van een lijn voor een leerling of 

groep van leerlingen? 

7. Om welk type leerling dit dan (hoogpresteerder, laagpresteerder, leerlingen met 

gedragsproblemen, leerlingen met lage of hoge motivatie)?  

8. Wanneer je de lessen aanpast aan de onderwijsbehoefte van een leerling, bespreek je dit met 

collega’s en/of mentor van de leerling? Is er sprake van een gezamenlijke aanpak?  

9. Wanneer je de lessen afstemt op de leerling, evalueer je dan of de afstemming voldoende 

(succesvol) is en of er aanpassing nodig is? 

10. De inspectie heeft zich kritisch uitgelaten over de mate van maatwerkgericht handelen op het 

BSC. Begrijp je deze kritische houding? 

 

Rol schoolleiding: 

11. In de vragenlijst hebben we gevraagd of je vindt dat de schoolleiding de docenten voldoende 

stimuleert om maatwerkgericht te handelen. 75% vindt dat de schoolleiding onvoldoende 

stimuleert. Op welke punten kan de schoolleiding het maatwerkgericht handelen verder 

stimuleren en ondersteunen? 

a. Waar heb jij behoefte aan?   
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Bijlage 3: Vignetten uit het vignettenonderzoek 
 

Vignet A( H2b) Beschrijven van casus (klassensituatie) 

Klas H2b is een rustige klas waarin de meeste leerlingen graag leren. Er zit een klein groepje 

leerlingen in deze klas die een beperkte ambitie toont. Wouter is daar één van. Hij is een jongen die 

altijd precies doet wat er van hem gevraagd wordt. Niet meer en niet minder. Collega’s vragen zich 

wel eens af of deze jongen niet meer zou kunnen dan hij laat zien. Wouter beheerst het vak en is 

tevreden met een zes. Na instructie van de docent is gewoonlijk iedereen in de klas bezig met het 

maken van de opdracht. Wouter is meestal na 10 minuten al klaar en houdt dan vervolgens zijn 

buurman of buurvrouw uit de concentratie door met hem of haar te gaan praten. Corrigerend gedrag 

vanuit de docent leidt er over het algemeen toe dat Wouter poppetjes tekent op zijn werk. 

 

Vignet B (K1b) Beschrijven van casus (klassensituatie) 

Vasha is een leerling uit K1b die erg gemotiveerd is om goed te presteren en niet snel tevreden te 

zijn met een nipte voldoende. Ze is perfectionistisch en besteedt thuis veel aandacht aan het maken 

van haar huiswerk en het voorbereiden van toetsen. K1b is een onrustige klas waarin de meeste 

leerlingen een korte spanningsboog hebben. Docenten, die deze klas lesgeven, moeten veel 

corrigeren en met motiverende lesstof komen om de groep aan het werk te houden. Voor Vasha geldt 

dit niet; ze is taakgericht en probeert de uitleg goed te volgen.  

Ze scoort gemiddeld een 7,0 en vraagt de docent zo nu en dan om begeleiding. Na geboden leerhulp 

kan zij zich vervolgens weer gedurende langere tijd concentreren op de taak.  

 

Vignet C (K2a) Beschrijven van casus (klassensituatie) 

Luuk zit in K2a en wil volgend jaar dolgraag richting de sector Techniek. De vakken die hij nu volgt, 

vindt hij niet boeiend/interessant en hebben volgens hem weinig tot geen relevantie voor zijn 

toekomstplannen. Verder zit hij goed in z’n vel en vindt hij K2a een leuke klas. 

Zijn resultaten en werkhouding zijn bovengemiddeld en met een 7,7 voor alle vakken is hij op papier 

een potentiële opstromer voor de TL. Dit ziet hij niet zitten, omdat hij van praktisch werken houdt en 

de sector Techniek biedt wat hij ambieert.  

Bij zijn huidige schoolwerk heeft hij minimale begeleiding nodig en heeft hij zijn werk veelal keurig op 

orde. Als het nodig is, stelt hij een vraag.  

 

Vignet D (H2a) Beschrijven van casus (klassensituatie) 

Gina is een doorsnee leerling uit H2a. Ze haalt gemiddelde cijfers en kan zich, op de momenten dat 

het moet, concentreren op haar werktaak. Af en toe is een correctie van de docent nodig om haar 

weer aan het werk te krijgen.  

Ze benoemt regelmatig dat ze graag haar cijfers zou willen verbeteren en oogt bij de meeste vakken 

gemotiveerd. Ze heeft zelfs benoemd dat ze graag zou willen opstromen naar de havo.  

Docenten geven in vergaderingen aan dat Gina een duidelijke TL-leerling is die gemiddeld scoort. Ze 

heeft over het algemeen genoeg aan de klassikale instructie, maar vindt het wel prettig wanneer er 

een planning op het bord staat, zodat ze precies weet wat er van haar wordt verwacht gedurende die 

les.  

 

Vignet E (Lb1b) Beschrijven van casus (klassensituatie) 

Chantal is gedragsmatig een prettige leerling uit de rustige Lb1b-klas. Ze vindt school heel leuk en 

probeert voor alle vakken zo hoog mogelijke cijfers te halen. Bij de meeste vakken haalt ze dan ook 

gemiddeld zevens.  

Met jouw vak heeft Chantal echter grote moeite. Ze vindt de lesstof moeilijk en klassikale instructie 

lijkt niet voldoende om zelfstandig de opgaven te maken. Op het moment dat ze niet uit een opgave 

komt, wordt ze om het minste of geringste door een klasgenoot afgeleid.  

Wanneer ze een laag cijfer terugkrijgt voor dit vak is het duidelijk zichtbaar dat ze baalt. Ze wil het zo 

graag beter doen…. 
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Vignet F (K1c) Beschrijven van casus (klassensituatie) 

K1c is een onrustige klas van 24 leerlingen. Tamara heeft op basis van haar taalachterstanden een 

Lwoo-indicatie en heeft grote moeite met spelling en begrijpend lezen. Ze is daarnaast opvallend 

slecht gemotiveerd voor theorievakken en dit is terug te zien in haar cijfers (allemaal zesjes en een 

enkele vijf). Ze is moeilijk extrinsiek te motiveren door middel van cijfers. Het lijkt Tamara niet zo veel 

te schelen dat ze er zo slecht voor staat.  

In de klas wordt Tamara voornamelijk bij het zelfstandig werken afgeleid op het moment dat ze met 

langere leesstukken bezig zijn. Bij navraag blijkt dat Tamara, na het lezen van bepaalde stukken, 

geen goed beeld van de tekst heeft gekregen. De drukte in de klas speelt hier duidelijk een rol.  

Haar ouders geven aan dat ze het lastig vinden haar thuis te motiveren voor school. Ze blijkt gelukkig 

wel langer haar aandacht bij leesstukken te kunnen houden als ze thuis werkt.  

Zelf een planning ontwikkelen vindt Tamara op dit moment nog te lastig. Ze werkt het beste als er 

een duidelijke structuur en rust heerst in de klas.  

 

Vignet G (K1a) Beschrijven van casus (klassensituatie) 

K1a is een drukke klas die moeilijk te motiveren is voor jouw vak. Op een paar uitzonderingen na, 

zoals Umar. Umar vindt het vak erg leuk en is in tegenstelling tot de meeste leerlingen in de klas wel 

geïnteresseerd in de lesstof. Ook uit de proefwerken blijkt dat Umar de lesstof begrijpt. Hij scoort met 

een 7,7 gemiddeld hoger dan zijn medeleerlingen. Zijn antwoorden op de vragen zijn duidelijk, 

uitgebreid en juist. De opdrachten in de les worden door hem uitvoerig gemaakt. Umar heeft er 

duidelijk zin in en bijt zich erin vast.  

De andere leerlingen vinden Umar een uitslover. Wanneer Umar een vraag stelt die dieper gaat dan 

de gegeven stof maakt een leerling het gebaar “heb je hem weer”. Daarentegen moet Umar vaak 

wachten op de klas wanneer zij zelfstandig opdrachten moeten maken.  

 

Vragen voor de casus A-8 

Wat doe je met deze leerling in relatie tot de klas in dit soort situaties? 

Antwoord: 

 

Waarom zou je dat doen? 

Antwoord: 

 

Wat is het verwachte effect? 

Antwoord: 

 

Wil je hieronder in zo concreet mogelijke bewoordingen benoemen op basis van welke ervaring en/of 

kennis je jouw handelen baseert (Denk bijvoorbeeld aan concrete ervaringen met leerlingen, scholing 

en training of literatuur die je hebt gelezen)? 

Antwoord: 

 

Vignet H (Lb2c) Beschrijven van casus (klassensituatie) 

Binnen klas Lb2c is duidelijk sprake van groepsvorming waarbij er grofweg drie groepen te 

onderscheiden zijn. Er zijn ongeveer vijf leerlingen die hard werken, rustig zijn en niet van 

samenwerken houden. Zij hebben veel moeite met samenwerken en willen liever hun werk 

individueel uitvoeren 

Daarnaast zijn er zes leerlingen die getypeerd kunnen worden als “doorsnee-leerlingen” die 

gemiddeld scoren, af en toe correctie nodig hebben en goed kunnen samenwerken.  

De derde groep bestaat uit vier leerlingen die ondermaats scoren, regelmatig tot vaak gecorrigeerd 

moeten worden, maar wel voldoendes scoren op het moment dat ze samenwerkingsopdrachten 

uitvoeren.  

Over het algemeen kan met betrekking tot deze klas gesproken worden van een goed 

samenwerkende klas.  

Voor jouw vak moet deze klas de komende periode (volgens het PTA) aan de gang met een vier 

weken durende samenwerkingsopdracht.  
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Vragen voor de casus  

Wat doe je met de leerlingen in deze klas om de projectperiode succesvol te laten verlopen? 

 

Antwoord: 

 

 

Waarom zou je dat doen? 

 

Antwoord: 

 

 

Wat is het verwachte effect? 

 

Antwoord: 

 

 

Wil je hieronder in zo concreet mogelijke bewoordingen benoemen op basis van welke ervaring en/of 

kennis je jouw handelen baseert (Denk bijvoorbeeld aan concrete ervaringen met leerlingen, scholing 

en training of literatuur die je hebt gelezen) ? 

Antwoord: 
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Bijlage 4: Codelijst analyse vignetten 

Docent handelt wel of niet 

HN Handelt Niet 

HW Handelt Wel 

Docenten richten hun handelen op individu en/of groep  

HI Handelt gericht op Individu 

HG Handelt gericht op Groep 

HZIG Handelt Zowel gericht op Individu als Groep 

Inhoud van het handelen 

IHB Leerling extra Begeleiden 

IHL meer Lesmateriaal aanbieden 

IHLA Leerstof aanpassen 

IHV Verdiepingstof aanbieden/ Leerstof hoger niveau aanbieden 

IHMS Motiveren / positief Stimuleren, uitdagen 

IHA Aanspreken op gedrag 

IHS+ Belonen 

IHS- Straffen 

IHC werk Controleren en fouten opnieuw laten maken 

IHZ Zelfstandigheid creëren (kan ook zijn aan lot overlaten) 

IHH leerling andere leerlingen laten Helpen 

IHLV Leerling Verplaatsen, andere plek geven binnen of buiten de klas 

IHG in Gesprek gaan met leerling over wensen etc. 

IHO Overig 

Docenten baseren hun handelen op kennis, ervaring en/of overig 

HOK Kennis 

HOE Ervaring 

HOO Overige: gevoel, redenatie 

Verwachting uitkomst van handelen is gericht op verbetering van klas en/of leerling 

VVL Leerling 

VVK Klas 

VVZLK Zowel leerling als klas 

De handelingen / acties vinden plaats binnen en/of buiten de les 

ATL Tijdens de Les 

ABL Buiten de Les om 

ABLC Buiten de Les om met Collega’s 

ABLO Buiten de Les om met Ouders 

ABLE Buiten de Les om met Externe partijen 

ABLL Buiten de Les om met Leerling 

AZTBL Zowel Tijdens de les als Buiten de Les om 

AO Actie plaats onbekend 

OA Overige Acties 
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Bijlage 5: Instrument voor leerlingbeoordeling 

 

 

  

Naam Voornaam Klas Indicatie 

niveau 

Prestatie- 

motivatie 

Tempo Zelf- 

standigheid 

Gedrag Indicatie 

werkhouding 

Jan Klaassen K1a Hoog Laag Middel Middel Hoog Hoog 
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Bijlage 6: Logboek t.b.v. de instrumentontwikkeling 
voor docenten uit de pilotgroep 

Logboek SLOA 
Leerlingkwadranten en docenthandelen 

Schooljaar 2012-2013 
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Beste collega, 

Voor je ligt het logboekje. Dit logboekje is een middel om in kaart te brengen in hoeverre de 

kwadranten ingezet kunnen worden om maatwerkgericht handelen te verbeteren in de les. Wij willen 

jullie vragen om de logboekjes de komende weken in te vullen voor K1a of H1a. Zo krijgen we beter 

zicht op jullie handelingen en of het meetinstrument (kwadrantensysteem) werkbaar is. We willen 

benadrukken dat we in een experimentele fase zitten en het logboekje wordt op geen enkele manier 

gebruikt om jullie te beoordelen. We willen ‘met elkaar’ zicht krijgen op de mogelijkheden om meer 

maatwerkgericht te kunnen handelen, wat daarvoor nodig is en welke handelingen meer of minder 

succesvol zijn.  

We willen je vragen het logboek zo compleet en eerlijk mogelijk in te vullen, want alle feedback draagt 

bij aan het onderzoek. We hebben geprobeerd  het logboek zo vorm te geven dat het mogelijk moet 

zijn om tijdens en/of kort na de les jullie bevindingen op te schrijven, en zodoende de extra belasting 

minimaal te houden. 

Hoe werkt het logboekje? 

Het logboek bestaat uit drie delen: 

1. Naslagwerk (achtergrondinformatie, niveaubeschrijvingen, taxonomie van Bloom, enz.) 

2. Het handelingsrepertoire (een overzichtelijke lijst met handelingen ingedeeld per kwadrant, 

waaronder de handelingen van de werkmiddag 9 okt. jl. aangevuld met handelingen 

gebaseerd op jullie handelingsrepertoire en literatuur). We willen benadrukken dat deze lijst 

niet vaststaat en ruimte biedt voor eigen handelingen.  

3. Invulbladen. 

Wij willen graag dat je met behulp van het naslagwerk en het handelingsrepertoire de invulbladen 

invullen tijdens jullie lessen met K1a en H1a. Het logboekje gelieve in de laatste week voor de 

kerstvakantie in te leveren in het SLOA-postvak (docentenkamer). 

Planning  

- Tot de kerstvakantie bijhouden van de logboekjes 

- Medio januari evaluatiemoment op een nader te bepalen SLOA-werkmiddag 

 

Bij voorbaat dank voor jullie inzet, enthousiasme en betrokkenheid! 

 

Het SLOA-projectteam  
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Deel 1: Naslagwerk 

 

Taxonomie van Bloom 

Deze taxonomie van Bloom bestaat uit zes gedragsniveaus die een bepaalde mate van cognitie 

beschrijven. Doel van de taxonomie is om leerlingen op een hoger niveau om te laten gaan met de 

lesstof. Wij hebben de taxonomie toegevoegd voor de leerlingen die in de hogere niveaus van het 

kwadrant geplaatst kunnen worden. Tevens hebben we enkele kenmerken beschreven die passend 

zijn bij de gedragsniveaus met daarbij te adviseren handelingen van de docent.  

De taxonomie is een “iteratief model” wat wil zeggen dat op het moment dat een leerling het hoogste 

niveau beheerst, de leerling op een hoger niveau weer onderaan de taxonomie begint (reproductie). 

De reden dat we deze taxonomie hebben toegevoegd is als naslagwerk en om je tevens bewust te 

maken van de verschillende niveaus waarop een leerling de leerstof kan beheersen.  

 

Onderdeel 

taxonomie 

kenmerken Handelen docent 

reproduceren Herhalen lesstof oefenen met in eigen woorden uitleggen wat er met lesstof 

wordt bedoeld (transitie naar begrijpen) 

begrijpen In eigen woorden kunnen 

uitleggen lesstof 

transitie naar toepassen= lesstof in een praktijkgerichte 

context plaatsen om zodoende begrepen informatie toe te 

passen (bijv. bij wiskunde omtrek schoolgebouw te laten 

uitrekenen) 

toepassen Leerlingen gebruiken 

kennis en inzichten om 

een nieuw probleem op te 

lossen 

transitie naar analyse= verbanden kunnen leggen tussen 

lesstof en andere vakken, eigen leefwereld (bijv. een 

formule van NASK historisch weten te plaatsen bij M&M, 

of taalregels vergelijken tussen Engels en Nederlands) 

analyse Verbanden kunnen leggen 

tussen lesstof en andere 

vakken/leefwereld 

Transitie naar synthese=leerlingen kunnen lesstof creatief 

inzetten om zodoende tot nieuwe kennis/inzichten te 

komen. (bijv. een betoog kunnen schrijven bij Nederlands 

aan de hand van de gangbare regels bij een betoog) 

Synthese Lesstof creatief kunnen 

gebruiken 

Transitie naar evaluatie=leerlingen hebben een 

constructieve en kritische houding t.o.v. de leerstof. (bijv. 

leerlingen kunnen zelf beargumenteren waarom een vak 

belangrijk is/leerlingen kunnen zelf toetsvragen bedenken 

en uitleggen waarom ze die keuze hebben gemaakt) 

Evaluatie Leerlingen hebben een 

constructieve en kritische 

houding t.o.v. de lesstof 

Alle onderdelen blijven oefenen op een hoger niveau. 
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Toelichting dossiergegevens en plaatsing leerlingen op cognitief niveau 

Op pagina 5 en 6 staan voor de klassen K1a en H1a de dossiergegevens in een tabel gepresenteerd. 

Deze dossiergegevens bevatten de Cito-scores, behaald op de basisschool (indien van toepassing), 

scores als het gaat om technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Daarnaast is er een 

kolom LWOO toegevoegd voor de leerlingen waarvoor dit geldt.  

 

Uitleg indicatoren: 

-Ingevulde indicatoren onder TL (Technisch Lezen), BL (Begrijpend Lezen), SP (Spelling) en RE 

(Rekenen): A zijn de 25% beste leerlingen van Nederland, B de 25% daar onder, C de 25% daar 

onder, D de 15% daar onder en E de 10% laagste.  

-Indicatie niveau: drie groepen geformeerd op basis van de beschikbare informatie uit de dossiers. 

Bepaald aan de hand van Cito-score en TL,BL,SP,RE. Met name gericht op het creëren van drie 

ongeveer gelijke groepen.  

We willen jullie vragen de niveaugroepen aan te houden die vanuit de dossiers zijn vastgesteld. Op 

basis van werkhouding is het wel zaak dat jullie hier zelf een indicatie aan toekennen in het kwadrant. 

Hiervoor zijn drie redenen op te sommen: 

1. De onderzoeksvraag richt zich op het gebruik maken van de beschikbare dossiergegevens 

2. Op deze manier zijn er meer leerlingen ingedeeld in de “extreme” kwadranten waardoor 

handelingen beter af te stemmen zijn op de individuele leerlingbehoefte.  

3. Naar aanleiding van de SLOA-werkmiddag is gebleken dat er sprake is van een zeer hoge 

correlatie (samenhang) tussen werkhouding en niveau (statistische significantie).  

 

 



 

 

Klas K1a  

Naam Voornaam Klas CITO LWOO TL BL SP RE Indicatie 

Niveau 

Geanonimiseerd   526  A C D C Midden 

   518  R* plus D C C Laag 

   531  R*= 97 

 

R*= 110 R*= 141 R*= 97 Hoog 

   524 -Rekenen 

-concentratie 

problemen 

-thuissituatie 

- D - E Laag 

   531  B A D D Hoog 

   520  B D B B Midden 

   533  C B A C Hoog 

   533  D C B D Midden 

   - -taal- en rekenachter- 

standen 

R*= 70 R*= 

34 

R*= 23 R*= 45 Laag 

   517  D E C D Laag 

   525  A C C D Midden 

   533  B C B B Hoog 

   -  A D C C Midden 

   - -Gedrags-matig 

-concentratie 

-spelling 

R*= 52 R*= 36 R*= 13 R*= 47 Laag 

   533  B D D B Hoog 

   522  - B B D Midden 

   517  - D D C Laag 

   - -thuissituatie 

-BL 

-Rek. 

-studie- vaardigheden 

A D D C Laag 

   - (autisme) C D C C Laag 

   527  A D C B Midden 

*R=ruwe score 



 

Klas H1a 

Naam Voornaam Klas CITO LWOO TL BL SP RE Indicatie 

Niveau 

   527 - *R= 110 *R= 61 *R= 144 *R= 104 Laag 

   531 - *R= 88 *R= 70 *R= 140 *R= 110 Midden 

   530 - B C C C Midden 

   - - E B D C Midden 

   535 PDD-NOS en ADD A C C A Hoog 

   525 - B A A B Midden 

   529 - A E D C Midden 

   546(!) - A A D A Hoog 

   526 - B D C B Midden 

   521 - - - - - Laag 

   531 - - - - - Midden 

   526 - - - - - Laag 

   532 - C D C C Midden 

   533 - C A C C Midden 

   526 - B B D B Midden 

   524 - A C B D Midden 

   537 - B C D A Hoog 

   529 -ADHD. Discrepantie IQ. 

Verbaal sterker dan 

performaal 

C B E C Midden 

   540 - B A B C Hoog 

   527 - C D D B Laag 

   537 - A A A B Hoog 

   - - B B B C Hoog 

   526 - B D B C Midden 

*R=ruwe score 

 

 

 



 

Indeling leerlingen op basis van werkhouding: 

Om jullie leerlingen in te delen op basis van werkhouding, kunnen jullie onderstaande 

gedragskenmerken gebruiken. Dit staat opnieuw niet vast, maar kan jullie wellicht helpen bij het 

indelen van leerlingen in de kwadranten.  

 

Gewenst gedrag:  

i. Leerlingen laten zien zelfstandig aan het werk te gaan. 

ii. Leerlingen laten zich niet snel afleiden door medeleerlingen 

iii. Leerlingen luisteren naar de instructie 

iv. Leerlingen stellen vragen 

v. Leerlingen houden hun agenda bij en hebben hun huiswerk in orde 

vi. Leerlingen komen op tijd in de les 

vii. Leerlingen komen afspraken na 

viii. Leerlingen hebben een positieve instelling tijdens de les 

ix. Leerlingen laten zien eigen niveau te willen verbeteren 

 

Risicogedrag:  

x. Leerlingen gaan moeilijk zelfstandig aan het werk 

xi. Leerlingen laten zich snel afleiden door medeleerlingen 

xii. Leerlingen luisteren slecht naar de instructie 

xiii. Leerlingen houden hun agenda slecht bij en hebben hun huiswerk niet in orde 

xiv. Leerlingen komen regelmatig te laat in de les 

xv. Leerlingen hebben een negatieve instelling tijdens de les. 

xvi. Leerlingen zijn amper op de hoogte van lesstof 

xvii. Leerlingen bereiden toetsen minimaal voor en houden zich vaak niet aan deadlines 

xviii. Leerlingen stellen amper tot geen vragen in de les 

xix. Leerlingen hebben moeite zelfstandig te werken 

xx. Leerlingen zien weinig betekenis in het vak en laten niet zien eigen niveau te willen verbeteren 

  



 

Deel 2: Handelingsrepertoire 

Het instrument wat we hebben ontwikkeld kenmerkt zich door verschillende kwadranten waarin 

leerlingen zijn in te delen. Twee variabelen spelen daarin een rol, te weten: cognitief niveau (van de 

leerling) en werkhouding (van de leerling). In het onderstaande kwadrant is dit overzichtelijk gemaakt. 

Het kwadrant bestaat uit negen verschillende vakken (gearceerde deel) en bestaat uit een combinatie 

tussen een bepaald niveau kenmerk en een bepaald kenmerk m.b.t. de werkhouding.  

 

In dit tweede deel staan enkele handelingen beschreven die toe te passen zijn binnen de 

verschillende kwadranten. We willen in eerste instantie vooral de aandacht vestigen op de “extreme 

kwadranten”: 

 

-Hoog niveau/Lage werkhouding (Hn/Lw) 

-Laag niveau/lage werkhouding (Ln/Lw) 

-Hoge werkhouding/Hoog niveau (Hw/Hn) 

-Hoge werkhouding/Laag niveau (Hw/Ln) 

 

Deze leerlingen hebben immers de meeste zorgbehoefte en zijn het beste te signaleren in de context 

van de klas. Bovendien betreft het hier een experiment, en willen we jullie tijdsinvestering beperkt 

houden. 

 

Op de volgende pagina’s staan enkele handelingen beschreven die het meest van toepassing zijn op 

de verschillende kwadranten.  

 

Daarnaast is een overzicht beschreven van het gewenst gedrag en risico gedrag bij de 

middengroepen (midden niveau en midden werkhouding). Dit zijn beschrijvingen die je bewust maken 

van enkele risicogedragingen van leerlingen en welk gedrag je het liefst zou willen waarnemen.  

 

 

Hoog 

niveau 

Hoog niveau/Lage 

werkhouding  

Hn/Lw 

 Hoog niveau/Hoge 

werkhouding 

Hn/Hw 

Midden 

Niveau 

   

Laag  

Niveau 

Laag niveau/Lage 

werkhouding 

Ln/Lw 

 Laag niveau/Hoge 

werkhouding 

Ln/Hw 

 Lage  

werkhouding 

Midden 

werkhouding 

Hoge werkhouding 



 

Laag niveau/Lage werkhouding:  

 

Handelen:   

- Complimenten geven, positieve affirmatie  

- Meer individuele begeleiding  

- Meer uitleg  

- Extra checken bij deze leerlingen of alles aankomt  

- Helpen bij planning, inzicht eigen ontwikkeling en reflectie  

- Buddy-systeem met sterkere leerlingen uit de klas  

- Activeren van voorkennis 

- Laten aansluiten op eigen belevingswereld, betekenisvolle leeromgeving creëren 

- Sociale interactie stimuleren op basis van de lesstof 

 

 

Laag niveau/Hoge werkhouding:  

Handelen:   

 
- Bij medeleerlingen te rade laten gaan  

- Werken aan sociale vaardigheden  

- complimenten geven  

- Zelfstandige momenten  

- Zelf met oplossingen laten komen/na laten denken  

- Veel rust en structuur  

- Gedrag observeren en successen benoemen  

- Bij activerende werkvormen en samenwerkend leren bepaalde rollen geven met meer 

verantwoordelijkheid/aanzien (bijv. groepsvoorzitter o.i.d.) 

-  Sociale interactie stimuleren op basis van de lesstof 

 

Hoog niveau/Lage werkhouding:  

Handelen:    

- 1-op-1 gesprekken met de leerlingen  

- Uitdagen van de leerlingen met leerstof 

- reflecteren op het handelen van de leerlingen  

- Apart zetten van leerling  

- Pedagogische benadering van de leerling, meer gericht het bieden van een gestructureerde en 

rustige omgeving  

- Proberen samen te laten werken met Hoog-niveau, Hoog-werkhouding leerlingen  

- Activeren van voorkennis 

- Laten aansluiten op eigen belevingswereld, betekenisvolle leeromgeving creëren 

- Sociale interactie stimuleren op basis van de lesstof 

- Proberen leerlingen hoger te krijgen in de Taxonomie van Bloom: 

 

Onderdeel 

taxonomie 

kenmerken Handelen docent 

reproduceren Herhalen lesstof oefenen met in eigen woorden uitleggen wat er met lesstof 

wordt bedoeld (transitie naar begrijpen) 

begrijpen In eigen woorden kunnen 

uitleggen lesstof 

transitie naar toepassen= lesstof in een praktijkgerichte 

context plaatsen om zodoende begrepen informatie toe te 

passen (bijv. bij wiskunde omtrek schoolgebouw te laten 

uitrekenen) 

toepassen Leerlingen gebruiken 

kennis en inzichten om 

een nieuw probleem op te 

transitie naar analyse= verbanden kunnen leggen tussen 

lesstof en andere vakken, eigen leefwereld (bijv. een 

formule van NASK historisch weten te plaatsen bij M&M, 



 

lossen of taalregels vergelijken tussen Engels en Nederlands) 

analyse Verbanden kunnen 

leggen tussen lesstof en 

andere vakken/leefwereld 

Transitie naar synthese=leerlingen kunnen lesstof creatief 

inzetten om zodoende tot nieuwe kennis/inzichten te 

komen. (bijv. een betoog kunnen schrijven bij Nederlands 

aan de hand van de gangbare regels bij een betoog) 

Synthese Lesstof creatief kunnen 

gebruiken 

Transitie naar evaluatie=leerlingen hebben een 

constructieve en kritische houding t.o.v. de leerstof. (bijv. 

leerlingen kunnen zelf beargumenteren waarom een vak 

belangrijk is/leerlingen kunnen zelf toetsvragen bedenken 

en uitleggen waarom ze die keuze hebben gemaakt) 

Evaluatie Leerlingen hebben een 

constructieve en kritische 

houding t.o.v. de lesstof 

Alle onderdelen blijven oefenen op een hoger niveau. 

 

Hoog niveau/Hoge werkhouding:  

Handelen:   

- Leidinggevende taken geven 

- Assisterende taken geven  

- Meer lesstof aanbieden (net iets boven het niveau) 

- Zelfvertrouwen geven  

- Buddy-systeem, voorbeeldrol krijgen in de groep  

- Uitdagen om op te stromen  

- Proberen leerlingen hoger te krijgen in de Taxonomie van Bloom: 

 

Onderdeel 

taxonomie 

kenmerken Handelen docent 

reproduceren Herhalen lesstof oefenen met in eigen woorden uitleggen wat er met lesstof 

wordt bedoeld (transitie naar begrijpen) 

begrijpen In eigen woorden kunnen 

uitleggen lesstof 

transitie naar toepassen= lesstof in een praktijkgerichte 

context plaatsen om zodoende begrepen informatie toe te 

passen (bijv. bij wiskunde omtrek schoolgebouw te laten 

uitrekenen) 

toepassen Leerlingen gebruiken 

kennis en inzichten om 

een nieuw probleem op te 

lossen 

transitie naar analyse= verbanden kunnen leggen tussen 

lesstof en andere vakken, eigen leefwereld (bijv. een 

formule van NASK historisch weten te plaatsen bij M&M, 

of taalregels vergelijken tussen Engels en Nederlands) 

analyse Verbanden kunnen 

leggen tussen lesstof en 

andere vakken/leefwereld 

Transitie naar synthese=leerlingen kunnen lesstof creatief 

inzetten om zodoende tot nieuwe kennis/inzichten te 

komen. (bijv. een betoog kunnen schrijven bij Nederlands 

aan de hand van de gangbare regels bij een betoog) 

Synthese Lesstof creatief kunnen 

gebruiken 

Transitie naar evaluatie=leerlingen hebben een 

constructieve en kritische houding t.o.v. de leerstof. (bijv. 

leerlingen kunnen zelf beargumenteren waarom een vak 

belangrijk is/leerlingen kunnen zelf toetsvragen bedenken 

en uitleggen waarom ze die keuze hebben gemaakt) 

Evaluatie Leerlingen hebben een 

constructieve en kritische 

houding t.o.v. de lesstof 

Alle onderdelen blijven oefenen op een hoger niveau. 

 



 

Deel 3: Invulbladen 

Plaats de leerlingen die thuishoren in de “extreme kwadranten” in de desbetreffende kwadranten. Kijk 

welke handelingen jij als docent zou kunnen toepassen (handelingsrepertoire deel 2). 

 Lage Werkhouding Mw Hoge Werkhouding 

Hoog 

niveau 

[Voorbeeldhandeling 19 t/m 28]  [Voorbeeldhandeling 29 t/m 35] 

Mn    

Laag 

niveau 

[Voorbeeldhandeling 1 t/m 9]  [Voorbeeldhandeling 10 t/m 18] 

 

Logboekje: 

Naam docent: ……………………………….................................. 

 

Vak: ………………………………………………………………….. 

 

Probeer de leerlingen die jij geplaatst hebt in de “extreme kwadranten” van de passende 

voorbeeldhandelingen te voorzien zoals die in deel 2 staan beschreven. Wij zijn erg benieuwd of de 

handelingen al dan niet het desgewenste effect opleveren. 

De reden dat we vragen om jouw naam te noteren, heeft te maken met het feit dat we bij 

onduidelijkheden of extra gewenste uitleg bij de juiste persoon aan de bel kunnen trekken.  

 

We blijven benadrukken dat dit geen beoordelingsinstrument is, maar een hulpmiddel om te 

analyseren of het meetinstrument de gewenste resultaten oplevert. Het management wordt niet op de 

hoogte gesteld van de individuele bevindingen. We zullen de gegevens vertrouwelijk behandelen. Het 

is bedoeld om samen zicht te krijgen hoe de school een geschikt handelingsrepertoire kan opbouwen 

en maatwerkgericht handelen onderdeel van het onderwijs kan laten worden. 

  



 

Datum: …...................................... 

Lesuur: ……………………………. 

Algemene indruk van de klas bij binnenkomst: …..................................................... 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Naam leerling/leerlingen: ……………………………………………………………… 

 

 Plaats in het kwadrant   

 

 

 Ik heb het volgende geprobeerd:  

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

 Ik wilde dit ermee bereiken (hoe past het in de door mij gekozen lijn voor deze leerling): 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

 Deze handeling heeft  wel/niet/deels* opgeleverd wat ik wilde,omdat:…………………… 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

 Overige gedachten (Hoe waren de leerlingen de betreffende les, hoe stond je voor de groep, 

waren er incidenten of factoren die invloed uitoefende op je les etc. etc.) 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 



 

Bijlage 7: Structuur intervisiebijenkomsten 
 

1. De vraagintroductie. de docenten introduceren hun vragen en geven een korte toelichting. Er 

wordt vervolgens één ‘casus’ gekozen voor nadere en systematische analyse.  

2. De probleemverkenning: de pilotdocenten verkennen de vraag door analyserende vragen te 

stellen. Eveneens worden bij deze stap de leerlingkenmerken besproken, waarna de 

pilotdocenten de plaats in het kwadrant bespreken waar de betreffende leerling geplaatst zou 

kunnen worden.  

3. De pilotleden proberen de kern van het probleem te formuleren. 

4. De adviesronde: elke pilotdocent formuleert ten minste één advies voor de organisator die hierop 

reageert. Welke adviezen spreken aan en welke niet? Er wordt in deze stap gezocht naar 

uitbreiding van het handelingsrepertoire.  

5. Evaluatie: de organisator evalueert het hele proces.  

 

  



 

Bijlage 8: Kijkwijzer t.b.v. lesobservaties 
1. Op welk kwadrant richt jouw collega zich? (vooraf kenbaar maken) 
2. Welke leerlingen schaart jouw collega in dit kwadrant? (bij voorkeur klassenplattegrond aanbieden 

bij de kijkwijzer) 
3. Klopt dit in jouw beleving en/of zouden er ook andere leerlingen tot dit kwadrant gerekend kunnen 

worden? Zo ja, welke? 
4. Welke handelingen verricht de docent voor de leerlingen in dit kwadrant? 
5. Wat spreekt je aan/neem je mee voor je eigen lessen? 
 

Na de observatie gaan de twee docenten even kort bij elkaar zitten en bespreken: 

6. heb je kunnen doen wat je je had voorgenomen? Waarom wel/niet? 
7. hoe vond de lesgevende het gaan? 
8. welke dingen heeft de observator gezien? 
9. wat neem hij/zij mee voor de eigen lessen? 
10. wat liep minder goed en hoe zouden we dat kunnen verbeteren of wat zou je anders willen doen 

om je doelstellingen wel te behalen? 
  



 

Bijlage 9: Leidraad docent-interviews tussenmeting 
 

Vooraf: kort rondje 

 In een paar zinnen: Op welke kwadranten heb je je gericht en waarom? 
 

Gegevens 

 Wat heeft je geholpen bij het plaatsen van de leerlingen in de kwadranten? 
o Vooral zelf, collega’s, bestaande gegevens, het invullen van het formulier, het bespreken van 

het formulier? 

 Hoe zie je dat volgend jaar voor ogen? En wat is dan een geschikt moment? 
 

Handelen 

 Hoe heb je je handelen bepaald? Heb je vooral gereageerd op leerlingen of meer een plan 
gemaakt? 

 Welk type handelingen heb je gedaan: Bijv: 
o Inhoud: Stof (dieper, breder) 
o Diagnose: Extra observaties/toetsing 
o Interpersoonlijk: docent-leerling, leerlingen onderling 
o Lesopbouw/werkvorm 
o Indeling lokaal 

 Heeft je handelen tot reacties bij leerlingen geleid? Pas je daar je handelen weer op aan? 
 

Hoe verder 

 Waar loop je nog tegenaan? Wat heb je nodig (met oog op nascholing/training)? 
 

  



 

Bijlage 10. Interviewleidraden interviews fase 4 
 

Docenten 

 Welk verschil zien docenten voor en na SLOA  (zelf of teambreed) 
o maatwerkgericht handelen  
o informatie over leerlingen  (is het makkelijker voorhanden?) 
o planmatig handelen (ipv reactief) 
o onderzoekende/reflectieve houding/gedrag docenten 

 Wat is de bijdrage van het SLOA-project 

 Had je zelf een concreet doel met SLOA? Heb je dit bereikt? 

 Tevreden over hoe ver de school is gekomen met het project?  
o Worden voldoende leerlingen bediend? 
o Worden leerlingen voldoende intensief bediend? 
o Komen voldoende verschillende behoeften in beeld? 
o Komen voldoende vormen van maatwerk aan bod?  

 Rol v.d. schoolleiding / teamleiding  
o Wat doet de schoolleiding / teamleiding? 
o Is dat voldoende / zou dat anders moeten? 

 Heb je veranderingen bij leerlingen waargenomen? Welke veranderingen? 

 Ben je zelf veranderd als docent? 
o Bijv. meer ‘bewust’  / nieuwe initiatieven gestart 

 

Schoolleiding 

 Wat was voor jou het doel van SLOA? Is dat/jouw doel bereikt? 

 Verschil voor en na SLOA   
o maatwerkgericht handelen  
o planmatig handelen (ipv reactief) 
o onderzoekende/reflectieve houding/gedrag docenten 

 Bijdrage van het SLOA-project 
o Helpt het om onderzoek aan een ontwikkeling te koppelen? (Of vertraagd dit?) 
o Helpt het om een (deels) vrijgeroosterd docent te hebben? 
o Helpt het om externe onderzoekers te hebben? 

 Tevreden over hoe ver de school is gekomen met het project?  
o Worden voldoende leerlingen bediend? 
o Worden leerlingen voldoende intensief bediend? 
o Komen voldoende verschillende behoeften in beeld? 
o Komen voldoende vormen van maatwerk aan bod?  

 Rol v.d. schoolleiding / teamleiding  
o Wat is er gedaan? 
o Is dat voldoende / zou dat anders moeten? 

 Waar wil je op termijn uitkomen? Op welke termijn?  
o Hoe ver wil je gaan met MGH? 
o Hoe zorg je de komende jaren voor borging? 

 

Leerlingen 

 Hebben jullie gemerkt dat de leraren hiermee bezig waren? Wat merkte je dan? Vind je het goed dat leraren 

zulke projecten doen? 

 Vind jij dat de leraren hun lessen goed afstemmen op de leerlingen?  

 Kun je een docent noemen waarvan je vindt dat hij/zij de lessen goed afstemt op jouw niveau en jouw manier 

van werken? Wat doet deze docent dan? Geef eens voorbeelden. 

 Kun je een situatie beschrijven waarin je het gevoel had dat de lessen helemaal niet op jou waren 

afgestemd? Wat doe je dan zelf? 

 Praten docenten wel eens met je over of ze hun lessen goed afstemmen op jouw behoeftes? Bijvoorbeeld 

wanneer je dingen niet goed snapt, of wanneer je juist alles al weet?  

 Heb je nog tips voor docenten over hoe zij hun lessen beter af kunnen stemmen op het niveau en de manier 

van werken van leerlingen? 

 

 



 

Bijlage 11: Docentenvragenlijst Baken Stad College 
(2013) 

 

Toelichting 

De afgelopen jaren heeft het Stad College een project uitgevoerd op het gebied van “maatwerkgericht 

handelen” in de klas. Hierbij zijn vanuit de school onder meer Gijs Maas, Tijmen Schipper, en een 

aantal docenten uit de kernteams van jaar 1 betrokken geweest (pilotgroep). 

Het project is in samenwerking met het onderzoeksbureau Oberon uitgevoerd.  

 

Als afsluiting van dit project, willen we alle docenten (niet alleen de docenten die actief hebben 

meegewerkt aan de pilot) vragen hoe zij denken over maatwerkgericht handelen. Het invullen duurt 

maximaal 10 minuten. Let op: het is niet mogelijk om tussentijds te stoppen met invullen en later weer 

verder te gaan waar je gebleven was. Je dient de vragenlijst in één keer in te vullen.  

 

Het maakt voor het invullen van de vragenlijst niet uit hoeveel je al van het onderwerp af weet. Er zijn 

ook geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden. Het gaat er om hoe je tegen de zaak aankijkt.  

 

De antwoorden die je in de vragenlijst geeft, worden vertrouwelijk verwerkt. De schoolleiding en 

andere collega’s krijgen niet te zien wie wat heeft geantwoord. In de rapportages wordt ook niet 

herkenbaar gerapporteerd. 

 

Alvast heel erg bedankt voor je deelname! 

 

Het SLOA projectteam: 

 

Gerard Roos, Gijs Maas en Tijmen Schipper. 

Eelco van Aarsen, Ditte Lockhorst, Jolien van Haalen (Oberon) 

 

1. Welk type vak(ken) geef je op het Stad College? 

( ) Theorievak(ken) ( ) Praktijkvak(ken) ( ) Beide 

 

2. In welke leerjaren geef je les? (meerdere antwoorden mogelijk) 

[ ] Brugklas [ ] Tweede jaar [ ] Derde jaar [ ] Vierde jaar 

 

3. Hoeveel jaar werk je als docent in het VO? 

( ) dit is mijn eerste jaar ( ) 1 t/m 3 jaar ( ) 4 t/m 7 jaar ( ) 8 t/m 12 jaar ( ) 12 jaar of meer 

 

4. Ben je dit schooljaar als pilotdocent betrokken geweest bij de pilot 'maatwerkgericht handelen' 

(ook wel: het SLOA−project)? 

( )  Ja ( ) Nee 

 

We zijn benieuwd hoe de docenten van het Stadcollege denken over maatwerkgericht handelen. 

In deze vragenlijst bedoelen we met maatwerkgericht handelen het afstemmen van het eigen 

handelen op de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om 

het kennis− of vaardigheidsniveau van de leerling, maar ook om zaken als leerstijl, tempo en gedrag. 

Het kan zijn dat dit afwijkt van hetgeen jij er onder verstaat. Om de antwoorden van docenten in deze 

vragenlijst met elkaar te kunnen vergelijken willen we je vragen om in het beantwoorden van de rest 

van de vragen uit te gaan van bovenstaande definitie. 

 



 

5. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen: 

 Helemaal  

niet  

mee  

eens 

Niet  

mee  

eens 

Neutraal Mee  

eens 

Helemaal 

 mee  

eens 

Maatwerkgericht handelen is voor mijn vakgebied(en) goed 

mogelijk 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Maatwerkgericht handelen is voor mijn vakgebied(en) belangrijk ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Maatwerkgericht handelen is meer iets voor andere 

vakgebieden 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Doordat de leerlingen op onze school al zijn ingedeeld naar 

niveau is maatwerkgericht handelen niet nodig. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Ik vind dat we als school het handelen voldoende afstemmen op 

de onderwijsbehoefte van leerlingen 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Ik vind dat ik mijn handelen voldoende afstem op de 

onderwijsbehoefte van leerlingen 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

6. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen: 

 Helemaal  

niet  

mee  

eens 

Niet  

mee  

eens 

Neutraal Mee  

eens 

Helemaal 

 mee  

eens 

Ik vind het belangrijk dat  de manier van lesgeven is 

aangepast aan de onderwijsbehoeften van de leerling 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Ik vind het leuk om mijn lessen aan te passen op de 

onderwijsbehoeften van de leerling 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Het is voor de kwaliteit van ons onderwijs belangrijk dat 

docenten hun manier van lesgeven aanpassen op de 

onderwijsbehoeften van de leerling 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Ik wil graag meer leren hoe ik mijn lessen kan afstemmen op 

de onderwijsbehoeften van de leerling 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Het vraagt veel van een docent om de  lessen af te stemmen 

op de onderwijsbehoeften van de leerling 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Ik betwijfel of ik voldoende weet om mijn lessen af te 

stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

7.  Ben je bekend met de pilot 'maatwerkgericht handelen' (ook wel: SLOA−project)? 

( ) Ja ( ) Nee 

 

8. Op welke manier ben je met de pilot in aanraking gekomen? 

[ ] Ik heb een presentatie bijgewoond 

[ ] Ik heb er brochures over gelezen 

[ ] Ik heb er met collega's over gesproken 

[ ] Anders, namelijk....................... 

 

9. Vind je deze pilot belangrijk voor de school? 

[ ] Ja (licht je antwoord toe) ................ 

[ ] Nee (licht je antwoord toe) ...................... 

 



 

10. Aan de pilot 'maatwerkgericht handelen' (het SLOA project) is onderzoek gekoppeld. Gijs Maas en 

Tijmen Schipper hebben dit onderzoek in het afgelopen jaar samen met onderzoekers van 

onderzoeksbureau Oberon uitgevoerd. Geef aan in hoeverre je het eens bent met onderstaande 

stellingen: 

 

 Helemaal  

niet  

mee  

eens 

Niet  

mee  

eens 

Neutraal Mee  

eens 

Helemaal 

 mee  

eens 

Door de pilot 'maatwerkgericht handelen' (het SLOA 

project) heb ik ervaren dat onderzoek het werken aan het 

verhogen van de onderwijskwaliteit kan ondersteunen 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Het is belangrijk dat er binnen de school onderzoek 

plaatsvindt  

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Onderzoek in school kan het beste worden uitgevoerd 

door docenten in school 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Onderzoek in school kan het beste worden uitgevoerd in 

samenwerking met externe onderzoekers 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

 

11. Heb je nog opmerkingen over de pilot 'maatwerkgericht handelen’ of deze vragenlijst? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

  



 

Bijlage 12. Stappenplan borging Maatwerkgericht 
handelen 

 

Stap 1: Inrichting ELO 

 

Op school wordt een elektronische leeromgeving (ELO) in te richten waarin leerlinggegevens 

overzichtelijk worden geplaatst en ‘up-to-date’ worden gehouden. In de ELO worden vier mappen 

geplaatst met verschillende informatie: 

Algemene map: invulbladen van het niveau van leerlingen en een overzicht van de 

gedragskenmerken. Invulbladen met de kwadranten en bijbehorend handelingsrepertoire. Tevens 

komen in deze map lesobservatieformulieren en invulbladen van de individuele lessen (opgenomen in 

bijlage 7). 

Klassenmappen: elk klas krijgt een map waarin de ingevulde bladen/formulieren terecht komen. Deze 

wordt bijgehouden en regelmatig geëvalueerd. 

Sectiemappen: elke vaksectie krijg een map waarin bijvoorbeeld het lesmateriaal geplaatst kan 

worden.  

‘Uploadmap’: in deze map kunnen docenten hun materiaal uploaden. De projectcoördinator zet de 

gegevens op de juiste plek in de ingerichte mappenstructuur.  

 

Stap 2: Instructie docenten en vullen ELO 

De tweede stap uit het stappenplan richt zich op de start van het nieuwe schooljaar waarin de 

projectcoördinator uitleg geeft aan het lerarenteam over de procedure, de nieuwe ELO en de gang 

van zaken met betrekking tot de inrichting van deze ELO. Tevens kenmerkt deze fase zich door het 

invullen van het invulblad ten aanzien van het niveau van leerlingen door de mentor. De mentor doet 

dit op basis van toetsgegevens uit het primair onderwijs, testgegevens in het kader van 

leerwegondersteunend onderwijs, handelingsplannen enzovoort. De mentor maakt een inschatting 

van de cognitieve capaciteiten door te categoriseren in ‘laag’, ‘midden’ en ‘hoog’, met eventueel 

aanvullende aandachtsgebieden. Deze informatie wordt geüpload naar de ‘uploadmap’ van de ELO, 

waarna de projectcoördinator dit zal plaatsen in de juiste mappenstructuur.  

 

Stap 3: Aanscherpen informatie in de ELO 

Stap drie kenmerkt zich door het aanscherpen van de niveau-aanduiding en het invullen van de 

kwadranten. Vier weken na aanvang van het schooljaar plaatst de mentor de leerlingen uit zijn of haar 

klas in de kwadranten en overlegt zijn/haar keuze met het kernteam. Als hier consensus over bestaat, 

wordt het document geplaatst in de uploadmap. Per kwadrant wordt er vervolgens gekeken naar het 

handelingsrepertoire en wordt er besproken welke handelingen aansluiten bij welke leerling. Het 

docententeam neemt de informatie mee naar de eigen lessen. Tot slot wordt per kernteam één docent 

verantwoordelijk voor de coördinatie van de intervisiemomenten en het afstemmen van de 

observatiemomenten. De lesobservatieformulieren worden in de uploadmap geplaatst.  

   

Stap 4: Periodieke intervisie en leerlingbespreking 

Stap vier van het stappenplan kenmerkt zich door periodieke intervisie en leerlingbespreking. De 

intervisiemomenten worden vormgegeven op basis van het materiaal wat in de ELO aanwezig is. 

Tijdens de momenten worden er notulen gemaakt die na afloop in de uploadmap worden geplaatst. 

Eventuele nieuwe handelingen worden gespecificeerd in dit document om het algemene 

handelingsrepertoire uit te breiden. Periodiek wordt er gecontroleerd of de kwadranten nog ‘up-to-

date’ zijn.  

 


