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Samenvatting  

Leerlingen komen met verschillende achtergronden, interesses, kennis en vaardigheden in het 

onderwijs. Het is belangrijk dat docenten gebruik leren maken van en in kunnen spelen op de 

verschillen tussen leerlingen. In het SLOA samenwerkingsproject werden docenten van de 

Vrijeschool Zutphen hierin, gedurende twee schooljaren, ondersteund. Zo kregen docenten in 

de feedbackgroep rapportages over de kwaliteit van hun lesgeven op basis van door collega’s 

verrichtte lesobservaties en de mening van leerlingen. Docenten in de feedback en 

trainingsgroep ontvingen naast de rapportages aanvullende trainingen gericht op het geven 

van activerend en gedifferentieerd onderwijs. De trainingen gingen in op het uitwerken en 

uitproberen van nieuwe werkvormen en het bespreken van vorderingen/knelpunten aan de 

hand van de feedbackrapportages en videomateriaal. Er is gekeken naar de gevolgen van de 

beide ondersteuningsvormen m.b.t. de (1) kwaliteit van het lesgeven van de docenten en 

(2) motivatie van de leerlingen om te leren. Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het 

lesgeven zijn de docenten vier keer geobserveerd door collega’s en hebben hun leerlingen 

vier keer een digitale vragenlijst ingevuld. Daarnaast hebben de leerlingen vier keer een 

vragenlijst ingevuld met vragen die betrekking hadden op hun motivatie om te leren. Na twee 

schooljaren observeren en trainen bleek dat docenten in beide groepen kwalitatief beter les 

zijn gaan geven. Het toevoegen van de trainingen bleek pas na verloop van tijd een 

meerwaarde te hebben. Docenten in de feedback en trainingsgroep gaven na 1,5 schooljaar 

kwalitatief beter les dan de docenten in de feedbackgroep welke geen training ontvingen. De 

kwaliteit van het lesgeven hing samen met de motivatie van de leerlingen om te leren. 

Leerlingen die meer vertrouwen in eigen kunnen hadden en gemotiveerder voor het vak 

waren, gaven vaak ook aan dat hun docenten kwalitatief beter les gaven. Het gericht werken 

aan doceervaardigheden kan bevorderd worden wanneer docenten (1) gericht feedback 

krijgen van collega’s en leerlingen en (2) gaan experimenteren met nieuwe aanpakken en hun 

bevindingen hier mee met anderen bespreken.  
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1. Probleemstelling en onderzoeksvragen  

Binnen de Vrijeschool Zutphen wil men verschillen tussen leerlingen (bv. intelligentie, 

leerstijl en motivatie) gebruiken om het leren te stimuleren. In de onderbouw wordt er 

daarom geen direct onderscheid gemaakt tussen onderwijstype, leerjaar en 

prestatie(mogelijkheden). Deze heterogene wijze van groeperen van leerlingen kan hen 

uitdagen en zodoende hun ontwikkeling bevorderen. Docenten van de Vrijeschool Zutphen 

dienen er daarom voor te zorgen dat zij hun leerlingen actief bij de les kunnen betrekken 

(activeren) en goed in kunnen spelen op verschillen tussen leerlingen (differentiëren). Toch 

hebben, landelijk gezien, veel docenten in het basis- en voortgezet onderwijs moeite met het 

uitvoeren van deze docentvaardigheden. Dit belemmert docenten in het stimuleren van de 

cognitieve prestaties en het motiveren van hun leerlingen. Het samenwerkingsproject tussen 

de Vrijeschool Zutphen en de Universitaire Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit 

Groningen richt zich op deze problematiek. Het project heeft tot doel om docenten van de 

Vrijeschool Zutphen beter om te leren gaan met heterogeen samengestelde groepen. De 

docenten werden hierin ondersteund door het (1) ontvangen van een feedbackrapportage over 

de kwaliteit van hun lesgeven en (2) geven van trainingen. De trainingen waren gericht op het 

uitwerken en uitproberen van werkvormen waarmee zij de leerlingen beter bij de les konden 

betrekken en meer in konden spelen op de verschillen tussen leerlingen. De vorderingen en 

verbeterpunten van de docenten werden tijdens de trainingen besproken aan de hand van de 

feedbackrapportages en videomateriaal. In het project werd het effect van de ondersteuning 

op de kwaliteit van lesgeven, de motivatie om te leren en de cognitieve prestaties onderzocht 

middels onderstaande onderzoeksvragen:  

A) Beginsituatie 

1) Wat is de kwaliteit van het lesgeven van de docenten van de Vrijeschool Zutphen 

voor aanvang van de ondersteuning?  

2) Geven docenten van de Vrijeschool Zutphen voor aanvang van de ondersteuning 

kwalitatief beter of slechter les dan het landelijk gemiddelde?  

 

B) Ontwikkeling kwaliteit van het lesgeven 

1) Geven docenten van de Vrijeschool Zutphen die feedback en trainingen krijgen 

kwalitatief beter les dan de docenten die enkel de feedback ontvangen?  

2) Geven docenten van de Vrijeschool Zutphen die feedback en/of trainingen ontvangen 

kwalitatief beter of slechter les dan het landelijk gemiddelde?  

 

C) Relatie cognitieve prestaties/motivatie om te leren en kwaliteit van het lesgeven  

1) Behalen leerlingen van de Vrijeschool Zutphen betere cognitieve prestaties naarmate 

zij vinden dat hun docenten kwalitatief beter lesgeven? 

2) Zijn leerlingen van de Vrijeschool Zutphen gemotiveerder om te leren naarmate zij 

vinden dat hun docenten kwalitatief beter lesgeven?  
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2. Praktisch en wetenschappelijk belang van het onderzoek 

De Vrijeschool Zutphen heeft als uitgangspunt dat de leerlingen voldoende uitgedaagd dienen 

te worden, zodat zij zich op cognitief, sociaal, kunstzinnig en/of ambachtelijk gebied goed 

kunnen ontwikkelen. Binnen de Vrijeschool Zutphen probeert men dit te bereiken door 

binnen groepen gebruik te maken van verschillen tussen leerlingen. Net als veel andere 

scholen, docenten en onderwijskundigen ziet men bij de Vrijeschool Zutphen de diversiteit 

aan leerling-kenmerken (bv. leeftijd, intelligentie, leerresultaten, leerstijl en motivatie) als een 

kans om te leren (Brühwiler & Blatchford, 2011; Corno, 2008; Scott & Spencer, 2006; Van 

Eijl, Wientjes, Wolfensberger, & Pilot, 2005). De bovenbouw leerlingen van de Vrijeschool 

Zutphen worden daarom, op schoolniveau, niet altijd gegroepeerd naar onderwijstype, 

leerjaar en prestatie(mogelijkheden) maar meer naar interesse. Zo wordt er in de middaguren 

in vakoverstijgende projectgroepen gewerkt. Het (samen)werken in heterogeen 

samengestelde groepen kan leerlingen stimuleren om de lesstof vanuit verschillende 

perspectieven te bekijken, deze met elkaar te bespreken en zodoende hun leerdoel(en) te 

bereiken. Diverse onderzoekers verwachten gunstige leereffecten (affectief en cognitief) van 

het op heterogene wijze samenstellen van groepen leerlingen (Boaler, Wiliam, & Brown, 

2000; Tomlinson & Kalbfleisch, 1998; Westwood, 2001). Hoewel veel docenten het belang 

van heterogene groepen erkennen en er voldoende richtlijnen en methoden voor handen lijken 

te zijn, hebben veel docenten nog moeite met het maken van de vertaalslag naar de 

onderwijspraktijk (Brühwiler & Blatchford, 2011; Scott & Spencer, 2006; Tomlinson & 

Kalbfleisch, 1998; Wiliam & Bartholomew, 2004). Zo blijkt uit het jaarverslag - schooljaar 

2009-2010 - van de onderwijsinspectie (Onderwijsinspectie, 2011) dat docenten in het 

Nederlandse basis- (33%) en voortgezet onderwijs (50%) moeite hebben met omgaan met 

heterogene groepen.  

Bij de Vrijeschool Zutphen ziet men in dat hun docenten, net als andere docenten, moeite 

hebben met het omgaan met heterogeen samengestelde groepen. Zo bleven de laatste jaren, 

waarin een toenemende instroom van VMBO-t leerlingen en een afnemende instroom van 

VWO-leerlingen te zien was, de cognitieve prestaties van leerlingen achter op wat verwacht 

mocht worden op basis van het adviesniveau vanuit het basisonderwijs. Om hier wat aan te 

doen is vier jaar geleden besloten om beleidsmaatregelen te nemen. Het destijds ingezette 

beleid is er op gericht om de kwaliteit van het lesgeven van de docenten te verbeteren, zodat 

zij beter in staat zijn om in te spelen op de heterogeniteit in de klas. Speerpunten binnen dit 

beleid zijn dat de docenten van de Vrijeschool Zutphen (1) hun leerlingen meer op niveau 

uitdagen/bij de les betrekken (activerend onderwijs) en (2) beter rekening houden met 

verschillen tussen leerlingen (gedifferentieerd onderwijs). In 2009 is daarom een projectgroep 

‘activatie en differentiatie’ opgericht welke de opdracht kreeg om binnen de eerste drie jaar 

van het voortgezet onderwijs meer ruimte te maken voor activerend en gedifferentieerd 

onderwijs. Om dit voor te bereiden heeft de projectgroep een gedegen literatuurstudie gedaan 

en heeft ze zich georiënteerd op ervaringen van andere scholen. Vanaf 2010 bevindt de 

Vrijeschool Zutphen zich in een ontwikkeltraject waarin hun docenten verschillende 

werkvormen m.b.t. activerend en gedifferentieerd onderwijs uitproberen en studiemiddagen 

bijwonen. Pilots hiermee vonden plaats binnen de vakken Wiskunde, Frans, Nederlands en 



   

Eindrapportage SLOA project Vrijeschool Zutphen & Rijksuniversiteit Groningen, 2011-2013 4 

 

Engels en worden gecoördineerd door de projectgroep. Na de evaluatie werd besloten om de 

pilots in 2011 te continueren en de docenten nog meer ondersteuning te bieden. Hiervoor zijn 

twee ervaren docentbegeleiders geschoold in het observeren van lessen en het geven van 

video-interactie begeleiding. Met de SLOA subsidie werd in 2011 een extra kwaliteitsimpuls 

aan de ondersteuning gegeven. Zo heeft de samenwerking met de Universitaire 

Lerarenopleiding in Groningen (onderzoeksgroep Wim van de Grift) geleid tot een drietal 

aanvullingen.  

Ten eerste is er door de samenwerking een specifiekere en op theorie gebaseerde invulling 

aan de ondersteuningsbijeenkomsten gegeven. Algemeen gesproken kunnen docenten beter 

omgaan met heterogene groepen wanneer zij (1) passende groeperings- en werkvormen 

(klassieke werkwijze, groepswerk, individueel werken) kiezen en (2) het curriculum 

(leerinhoud, leerproces en leerproduct) hierop afstemmen (Blok, 2004; Randi & Corno, 2005; 

Vogt & Rogalla, 2009). Onderzoek naar de effectiviteit van groeperingsvormen (Lou, 

Abrami, Spence, Poulsen, Chambers et al, 1996) laat zien dat onderwijs in subgroepen 

(3 á 4 leerlingen) tot betere leerresultaten leidt dan het geven van klassikaal onderwijs. Uit 

onderzoeken naar de afstemming van het curriculum komen diverse richtlijnen naar voren 

zoals het (1) monitoren van de voortgang, (2) geven van positieve procesgerichte feedback, 

(3) voordoen van strategieën en vaardigheden, (4) motiveren van leerlingen en (5) aanleren 

van zelfregulerende vaardigheden (Brühwiler & Blatchford, 2011; Randi & Corno, 2005; 

Van Eijl et al, 2005; Vogt & Rogalla, 2009). Naarmate docenten hiertoe beter in staat zijn, zal 

dit de kwaliteit van de discussies tussen de docent en hun leerlingen bevorderen en zodoende 

een gunstig leereffect hebben (Kyriakides, Creemers, & Antoniou, 2009; Van de Grift, 2011). 

Leerlingen zullen naar verwachting (1) betere leerresultaten behalen, (2) met meer plezier 

naar school gaan en (3) gemotiveerder met de leerstof bezig zijn. Ten tweede kon door de 

samenwerking gebruik gemaakt worden van het ICALT observatie-instrument (zie 3.2.1). Dit 

is een instrument waarmee de kwaliteit van het lesgeven van de docenten in kaart gebracht 

kan worden. Vanuit het perspectief van de leerlingen en collega’s kregen de docenten 

feedback over hun lesgeven. De feedback dienden zij te gebruiken als input voor de 

ondersteuningsbijeenkomsten. Tot slot kon door de samenwerking inzicht verkregen worden 

in de effecten van de ondersteuning op de kwaliteit van het lesgeven en de relatie met 

cognitieve prestaties en motivatie om te leren van de leerlingen.  
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3. Onderzoeksaanpak  
 

3.1 Onderzoeksgroep 

Binnen de Vrijeschool Zutphen is gedurende twee schooljaren onderzoek gedaan naar de 

effecten van de geboden ondersteuning. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen twee 

groepen docenten. Docenten in de feedbackgroep ontvingen een feedbackrapportage over de 

kwaliteit van hun lesgeven op basis van door collega’s verrichtte lesobservaties en de mening 

van leerlingen. Docenten in de feedback en trainingsgroep ontvingen naast de rapportage 

aanvullende trainingen gericht op het geven van activerend en gedifferentieerd onderwijs. De 

trainingen waren gericht op het uitwerken en uitproberen van nieuwe werkvormen en het 

bespreken van de vorderingen en knelpunten aan de hand van de feedbackrapportages en het 

videomateriaal. In het schooljaar 2011-2012 deden 24 docenten (13 mannen en 11 vrouwen) 

mee aan het onderzoek. Er zaten 9 docenten (6 mannen en 3 vrouwen) in de feedbackgroep 

en 15 docenten (7 mannen en 8 vrouwen) in de feedback en trainingsgroep. In het schooljaar 

2012-2013 deden 22 docenten (12 mannen en 10 vrouwen) mee aan het onderzoek. Er zaten 7 

(5 mannen en 2 vrouwen) docenten in de feedbackgroep en 15 docenten (7 mannen en 8 

vrouwen) in de feedback en trainingsgroep. Vanuit de Vrijeschool Zutphen was een ongelijke 

verdeling van de docenten over de onderzoeksgroepen wenselijk omdat van de 15 docenten 

in de feedback en trainingsgroep verwacht werd dat zij meer ondersteuning nodig zouden 

hebben.  

3.2 Verzamelen van de gegevens  

Gedurende beide schooljaren is geprobeerd om over alle deelnemende docenten op twee 

tijdstippen (november en juni) in het schooljaar gegevens te verzamelen. Er is informatie 

verzameld over de (1) kwaliteit van het lesgeven van de docenten, (2) motivatie van 

leerlingen om te leren en (3) cognitieve prestaties van leerlingen.  

3.2.1 Kwaliteit van het lesgeven de docenten 

De kwaliteit van het lesgeven van de docenten is in kaart gebracht met het ICALT observatie-

instrument (Van de Grift, 2009). Het instrument betreft een vragenlijst waarmee het 

geobserveerde gedrag van docenten in kaart gebracht kan worden. Er wordt naar zes aspecten 

van het lesgeven gekeken. Per aspect dient aangegeven te worden in welke mate de docent 

bepaalde gedragingen uitvoert (zie tabel 1). Hierbij wordt bij iedere gedraging een 

onderscheid gemaakt tussen vier categorieën (1) overwegend zwak (2) meer zwak dan sterk 

(3) meer sterk dan zwak en (4) overwegend sterk. Binnen dit onderzoeksproject is gebruik 

gemaakt van twee verschillende varianten van het ICALT observatie-instrument. Drie 

collega’s (een vakgenoot, de schoolopleider en één van de video-interactie begeleiders) 

hebben de docenten in beide onderzoeksgroepen geobserveerd en de collega variant van het 

instrument ingevuld. De collega’s hebben, op ieder moment waarop geobserveerd diende te 

worden, de kwaliteit van drie verschillende lessen van de docenten in kaart gebracht. De 

docenten, schoolopleider en video-interactie begeleiders ontvingen hiervoor een training van 

de onderzoekers. De training had tot doel om tot een zelfde kijk op en wijze van scoren van 
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de kwaliteit van het lesgeven te komen. Om dit te bereiken is kort uitgelegd wat de 

verschillende aspecten van het lesgeven zijn en waarom deze van belang zijn voor de 

leerprestaties van leerlingen. Daarna is het ICALT observatie-instrument uitgelegd en is aan 

de hand van twee videofragmenten geoefend met het scoren van de kwaliteit van het 

lesgeven. Net als bij eerdere trainingen werd er na het bespreken van het tweede 

videofragment gemiddeld minimaal 70% overeenstemming bereikt op alle aspecten. In totaal 

zijn 225 collegiale observaties verricht tijdens het project. Bij de leerlingen is de 

leerlingvariant van het instrument afgenomen. Zij kregen de vragenlijst via hun school 

e-mailadres toegestuurd en werden er door hun docent aan herinnerd om de vragenlijst in te 

vullen. De leerlingen hebben geen training ontvangen. Gedurende het project hebben 1632 

leerlingen hun mening gegeven over de kwaliteit van de lessen. Docenten in de feedback en 

trainingsgroep (1137 leerlingen) werden vaker van een mening voorzien dan de docenten in 

de feedbackgroep (495 leerlingen).  Op basis van de ingevulde vragenlijsten ontvingen de 

docenten in de feedback en de feedback en trainingsgroep, tweemaal per schooljaar, feedback 

over de kwaliteit van hun lesgeven. Zij kregen voor de collega en de leerling variant een 

aparte rapportage met daarin per gedraging en per aspect een gemiddelde score.  

Tabel 1. ICALT observatie-instrument 

 

Kwaliteit lesgeven Collega variant Leerling variant 

Aspecten Voorbeeldgedragingen 

 De docent Mijn docent 

creëren van een veilig leerklimaat .. laat leerlingen uitspreken 

.. geeft leerlingen complimenten 

over hun werk 

.. benadert mij met respect 

.. heeft aandacht voor mij 

zorgen voor een goede 

lesorganisatie 

.. treedt tijdig en passend op bij 

ordeverstoringen 

..controleert of leerlingen begrepen 

hebben wat ze moeten doen 

.. heeft het snel in de gaten als ik 

mij misdraag 

.. zorgt dat ik weet wat ik moet 

doen 

geven van duidelijke instructie .. maakt helder waarom een 

antwoord goed of fout is 

.. zorgt dat de les een logische 

opbouw van eenvoudig naar 

complex bevat 

.. zorgt dat ik de uitleg snap 

.. maakt mij duidelijk wat de 

bedoeling van de les is 

leerlingen bij de les betrekken 

(activerend onderwijs) 

.. moedigt leerlingen aan elkaar 

vragen te stellen en dingen uit te 

leggen 

.. gebruikt een variëteit aan 

instructiestrategieën  

.. stelt mij vagen waar ik over na 

moet denken 

.. stelt hoge eisen aan mij 

rekening houden met leerling 

kenmerken (gedifferentieerd 

onderwijs) 

.. zet leerlingen die minder 

instructie nodig hebben vast aan 

het werk 

.. maakt tussen leerlingen verschil 

in de complexiteit / omvang van de 

opdrachten 

.. laat mij in mijn eigen tempo 

werken 

..houdt in de les rekening met 

dingen die ik al weet 

aanleren van leerstrategieën (leren 

leren) 

.. leert leerlingen problemen 

vereenvoudigen 

.. vraagt leerlingen na te denken 

over gegeven oplossingen of 

antwoorden 

.. legt mij uit hoe ik iets moet doen 

.. leert mij mijn oplossingen te 

controleren 
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3.2.2 Motivatie om te leren en leerresultaten leerlingen 

De motivatie om te leren is in kaart gebracht door het motivatiegedeelte van de Motivated 

Strategies for Learning Questionnaire (Pintrich & De Groot, 1990) af te nemen. Het 

motivatiedeel van de vragenlijst bestaat uit 31 vragen en gaat in op drie aspecten: 

(1) zelfvertrouwen, (2) motivatie voor het vak en (3) toetsangst. Bij alle vragen dienden de 

leerlingen aan te geven in hoeverre een uitspraak op hen van toepassing was (zie tabel 2). De 

antwoordmogelijkheden varieerden van 1 (totaal niet van toepassing) tot 7 (heel erg van 

toepassing). In totaal hebben 1495 leerlingen de vragenlijst ingevuld; 1031 leerlingen van 

docenten in de feedback en trainingsgroep en 464 leerlingen van docenten in de 

feedbackgroep.  

Tabel 2. Motivatie vragenlijst  

Aspect Vragen 

Zelfvertrouwen Ik denk dat ik voor dit vak een hoog cijfer zal halen 

Ik weet zeker dat ik zelfs de moeilijkste lesstof in dit vak kan begrijpen 

Ik weet zeker dat ik de basisbegrippen in dit vak onder de knie kan krijgen 

Ik weet zeker dat ik zelfs de meest ingewikkelde lessen over dit vak kan 

begrijpen 

Ik weet zeker dat ik goed presteer op opdrachten en repetities over dit vak 

Ik verwacht dat ik goed ben in dit vak 

Ik weet zeker dat ik de vaardigheden behorende bij dit vak kan aanleren 

Gezien de moeilijkheid van dit vak, de docenten en mijn kennis en 

vaardigheden denk ik dat ik het goed zal doen in dit vak 

Motivatie voor het 

vak 

Ik denk dat ik datgene wat ik bij dit vak leer goed kan gebruiken bij andere 

vakken 

Ik vind het belangrijk om de lesstof van dit vak te leren 

Ik ben zeer geïnteresseerd in de lesstof van dit vak 

Ik vind het nuttig om deze lesstof te leren 

Ik vind het onderwerp van dit vak leuk 

Ik vind het belangrijk om de inhoud van dit vak te begrijpen 

Toetsangst 

 

Tijdens een repetitie denk ik vaak dat mijn klasgenoten de repetitie beter zullen 

maken dan ik 

Tijdens een repetitie blijf ik piekeren over de vragen die ik niet weet 

Bij het maken van een repetitie denk ik aan wat er gebeurt als ik een 

onvoldoende haal 

Ik voel me angstig en niet op mijn gemak als ik een repetitie maak 

Mijn hart bonst in mijn keel als ik een repetitie maak 

 

Om de cognitieve prestaties van de leerlingen in kaart te brengen zijn cijfers die de leerlingen 

behaald hebben voor het vak van hun docent verzameld. Per schooljaar zijn de periodecijfers 

en de eindcijfers van de leerlingen die het ICALT observatie-instrument en/of de motivatie 

vragenlijst ingevuld hebben verzameld. Helaas was dit vanwege administratieve redenen  (bv. 

ontbreken van een applicatiebeheerder voor Magister, werken met dakpan constructies maakt 

het lastig om cijfers te koppelen aan een bepaald niveau) niet goed mogelijk. Door 

verschillende leerling- en docentgegevens te combineren was het mogelijk om voor 68 

leerlingen de eindcijfers van het schooljaar 2011-2012 te verzamelen. Het ging om 57 

leerlingen van docenten in de feedback en trainingsgroep en 11 leerlingen van docenten in de 

feedbackgroep.  
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3.2.3 Verwerking en rapportage van de verzamelde gegevens 

De dynamiek (bv. tijdsdruk, tijdelijke aanstellingen, zwangerschapsverlof, ziekte) in het 

personeelsbestand en de beperkte bereidheid tot deelname van docenten in de feedbackgroep 

heeft er toe geleid dat de hoeveelheid beschikbare gegevens per docent sterk verschilde. 

Hierdoor is het statistisch niet goed mogelijk om de scores van de docenten in de feedback en 

trainingsgroep met die van docenten in de feedbackgroep te vergelijken. Voor beide groepen 

zijn daarom per moment (november 2011, mei 2012, november 2012 en mei 2013) 

gemiddelde scores m.b.t. de kwaliteit van het lesgeven en de motivatie om te leren berekend. 

De gemiddelde scores van de docenten in de feedback en trainingsgroep en feedbackgroep 

worden per moment en per aspect op een beschrijvende wijze met elkaar vergeleken. In deze 

rapportage worden uitspraken gedaan over de beginsituatie en de ontwikkeling van de 

kwaliteit van het lesgeven van de docenten (collegiaal en leerling perspectief). Tot slot 

worden algemene uitspraken gedaan over de relatie tussen de cognitieve prestaties/motivatie 

om te leren en de kwaliteit van het lesgeven. Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens van 

de leerlingen die op een bepaald moment zowel hun mening over de kwaliteit van het 

lesgeven van hun docent als hun motivatie om te leren gaven. Er is geen onderscheid gemaakt 

tussen de verschillende momenten en de groep waarin hun docent zich bevond. Op basis van 

deze gegevens is de samenhang berekend tussen de verschillende aspecten van de kwaliteit 

van het lesgeven en (1) het eindcijfer van de leerling (schooljaar 2011-2012), (2) het ervaren 

vertrouwen in eigen kunnen, (3) de ervaren motivatie voor het vak en (4) de ervaren 

toetsangst. 
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4. Resultaten  
 

4.1 Beginsituatie 

Volgens de collega’s en de leerlingen (zie figuren 1 en 2) beheersten de docenten van de 

Vrijeschool Zutphen de basisvaardigheden in ruim voldoende mate. De docenten behaalden 

scores tussen de 3 (meer sterk dan zwak) en de 4 (overwegend sterk) op vaardigheden als het 

(1) creëren van een veilig leerklimaat, (2) zorgen voor een goede lesorganisatie en (3) geven 

van duidelijke instructie. Bij de complexe vaardigheden gaven de collega’s en de leerlingen 

aan dat de docenten hier nog in konden verbeteren. De docenten behaalden scores tussen de 

2 (meer zwak dan sterk) en de 3 (meer sterk dan zwak) op vaardigheden als het geven van 

activerend en gedifferentieerd onderwijs en het aanleren van leerstrategieën. Docenten in de 

feedbackgroep scoorden hoger op de basis- en de complexe vaardigheden dan de docenten in 

de feedback en trainingsgroep. In vergelijking met het landelijk gemiddelde scoorden 

docenten in de feedbackgroep hoger en docenten in de feedback en trainingsgroep lager op 

alle vaardigheden.  

 

Figuur 1. Kwaliteit lesgeven voor aanvang van de ondersteuning; collegiaal perspectief 

 

Figuur 2. Kwaliteit lesgeven voor aanvang van de ondersteuning; leerling perspectief 



   

Eindrapportage SLOA project Vrijeschool Zutphen & Rijksuniversiteit Groningen, 2011-2013 10 

 

4.2 Ontwikkeling kwaliteit lesgeven 

4.2.1 Ontwikkeling kwaliteit lesgeven in de feedback en trainingsgroep 

Volgens de collega’s en de leerlingen is de kwaliteit van het lesgeven van de docenten in de 

feedback en trainingsgroep, gemiddeld genomen, toegenomen (zie figuren 3 en 4). Voor de 

basisvaardigheden gold dat de docenten gaandeweg beter geworden zijn in het (1) creëren 

van een veilig leerklimaat, (2) zorgen voor een goede lesorganisatie en (3) geven van 

duidelijke instructie. Hoewel de scores voor aanvang van de ondersteuning al goed waren, 

hebben de docenten in de feedback en trainingsgroep kans gezien om zich hier nog verder in 

te bekwamen. Hetzelfde patroon is zichtbaar bij de complexe vaardigheden. De docenten in 

de feedback en trainingsgroep waren beter in staat om activerend onderwijs te verzorgen aan 

hun leerlingen. Waar de scores voor aanvang van de ondersteuning (november 2011) tussen 

de 2 (meer zwak dan sterk) en de 3 (meer sterk dan zwak) zaten, bevonden deze zich na 1,5 

jaar ondersteuning (mei 2013) tussen de 3 (meer sterk dan zwak) en de 4 (overwegend sterk). 

Voor het geven van gedifferentieerd onderwijs en het aanleren van meta-cognitieve 

vaardigheden gold dat de docenten volgens de collega’s nog steeds tussen de 2 (meer zwak 

dan sterk) en de 3 (meer sterk dan zwak) scoorden. De scores op deze vaardigheden zijn na 

1,5 jaar ondersteuning wel meer richting de 3 (meer sterk dan zwak) gegaan. Leerlingen 

scoorden de kwaliteit van alle complexe vaardigheden tussen de 3 (meer sterk dan zwak) en 

de 4 (overwegend sterk).  

 

Figuur 3. Ontwikkeling kwaliteit lesgeven feedback en trainingsgroep; collegiaal perspectief 

 

Figuur 4. Ontwikkeling kwaliteit lesgeven feedback en trainingsgroep; leerling perspectief 
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4.2.2 Ontwikkeling kwaliteit lesgeven in de feedbackgroep 

Vanwege de beperkte bereidheid om deel te nemen zijn er minder gegevens verzameld m.b.t. 

de collegiale observaties bij de docenten in de feedbackgroep. Door het geringe aantal 

observaties in mei 2012 en november 2012 was het niet goed mogelijk om de ontwikkeling 

van de kwaliteit van het lesgeven vanuit collegiaal perspectief in kaart te brengen. Uit de 

collegiale observaties kwam wel het algemene beeld naar voren dat de docenten in de 

feedbackgroep kwalitatief goed les gaven (zie figuur 5). De docenten scoorden voor zowel de 

basis- als de complexe vaardigheden tussen de 3 (meer sterk dan zwak) en de 4 (overwegend 

sterk).  

 

Figuur 5. Ontwikkeling kwaliteit lesgeven feedbackgroep; collegiaal perspectief 

Leerlingen van de docenten in de feedbackgroep hebben wel regelmatig de vragenlijsten 

m.b.t. de kwaliteit van het lesgeven ingevuld. Volgens de leerlingen zijn de docenten in de 

feedbackgroep kwalitatief beter les gaan geven (zie figuur 6). Zij waren van mening dat de 

docenten op de basis- en de complexe vaardigheden tussen de 3 (meer sterk dan zwak) en de 

4 (overwegend sterk) scoren.  

 

Figuur 6. Ontwikkeling kwaliteit lesgeven feedbackgroep; leerling perspectief 

 

 



   

Eindrapportage SLOA project Vrijeschool Zutphen & Rijksuniversiteit Groningen, 2011-2013 12 

 

4.3 Motivatie om te leren en cognitieve prestaties  

4.3.1 Ontwikkeling motivatie om te leren  

Voor aanvang van de ondersteuning gaven leerlingen aan dat zij (1) vertrouwen in hun eigen 

kunnen hadden, (2) gemotiveerd voor het vak waren en (3) enige toetsangst ervoeren 

(zie figuren 7 en 8). Leerlingen van docenten in beide groepen verschilden nagenoeg niet 

m.b.t. het vertrouwen in eigen kunnen. Leerlingen van docenten in de feedback en 

trainingsgroep waren wel minder gemotiveerd  voor het vak dan leerlingen van docenten in 

de feedbackgroep. Ook ervoeren leerlingen van docenten in de feedback en trainingsgroep 

meer toetsangst dan leerlingen van docenten in de feedbackgroep. Er kwamen enkele 

overeenkomsten en verschillen gedurende en na de 1,5 jaar ondersteuning naar voren.  

Het vertrouwen in eigen kunnen van leerlingen van docenten in beide groepen bleef op een 

hoog niveau. Docenten in de feedbackgroep kregen van de in mei 2013 bevraagde leerlingen 

een hogere score dan van de leerlingen die in november 2011 bevraagd werden. De scores die 

leerlingen de docenten in de feedback en trainingsgroep gaven verschilden niet veel van 

elkaar.  

Daarnaast gaven leerlingen van docenten in beide groepen aan dat zij gemotiveerder voor het 

vak raakten. De docenten kregen min of meer dezelfde score van de leerlingen die in mei 

2013 bevraagd werden. Een vergelijking met de andere momenten laat zien dat docenten in 

de feedback en trainingsgroep zich, gemiddeld genomen, meer ontwikkeld lijken te hebben in 

het motiveren van hun leerlingen voor het vak. Docenten in de feedback en trainingsgroep 

kregen aanmerkelijk lagere scores van de leerlingen die in november 2011 bevraagd werden 

dan docenten in de feedbackgroep.  

Tot slot, kwam naar voren dat de door de leerlingen ervaren toetsangst bij de docenten in 

beide groepen relatief laag bleef. Docenten in de feedback en trainingsgroep kregen van de in 

mei 2013 bevraagde leerlingen min of meer dezelfde score dan de docenten in de 

feedbackgroep. Voor de docenten in de feedbackgroep is deze score vergelijkbaar met de 

score die zij van de in november 2011 bevraagde leerlingen ontvingen. Docenten in de 

feedback en trainingsgroep kregen een hogere score van de leerlingen die in mei 2013 

bevraagd werden dan degenen die in november 2011 bevraagd werden. Het lijkt er op dat de 

docenten in de feedback en trainingsgroep, na 1,5 jaar ondersteuning, beter in staat zijn om 

de toetsangst van hun leerlingen te verlagen.  
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Figuur 7. Ontwikkeling motivatie om te leren; feedback en trainingsgroep 

 

 

 

Figuur 8. Ontwikkeling motivatie om te leren; feedbackgroep 
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4.3.2 Relatie cognitieve prestaties/motivatie om te leren en kwaliteit van het lesgeven  

Volgens de leerlingen zijn er verbanden tussen hun cognitieve prestaties, hun motivatie om te 

leren en de wijze waarop zij de kwaliteit van het lesgeven van hun docenten ervoeren.  

Ten eerste zijn er verbanden gevonden tussen de kwaliteit van het lesgeven en hun motivatie 

om te leren. Zo gaat een hogere score op de kwaliteit van het lesgeven gepaard met een 

hogere score op het vertrouwen in eigen kunnen. Leerlingen die aangaven veel vertrouwen in 

eigen kunnen te hebben, gaven meestal ook aan dat hun docenten kwalitatief beter lesgeven. 

Het omgekeerde gaat ook op. Leerlingen die aangaven weinig vertrouwen in eigen kunnen te 

hebben, gaven meestal ook aan dat hun docenten kwalitatief slechter lesgeven. Daarnaast gaat 

een hogere score op de kwaliteit van het lesgeven vaak gepaard met een hogere score op de 

motivatie voor het vak. Leerlingen die aangaven (on)gemotiveerd te zijn, gaven meestal ook 

aan dat hun docenten kwalitatief beter (slechter) lesgeven. Deze positieve verbanden gingen 

op voor alle basis- (creëren van een veilig leerklimaat, zorgen voor een goede lesorganisatie, 

geven van duidelijke instructie) en de complexe vaardigheden (geven van activerend en 

gedifferentieerd onderwijs en het aanleren) van leerstrategieën. Ten tweede is er een verband 

gevonden tussen de toetsangst die leerlingen ervoeren en de score die zij hun docenten gaven 

m.b.t. het creëren van een veilig leerklimaat. Leerlingen die aangaven weinig (veel) 

toetsangst te ervaren gaven meestal ook aan dat hun docenten (minder) goed in staat waren 

om een veilig leerklimaat te creëren tijdens de lessen. Tot slot is er een verband gevonden 

tussen de toetsangst die leerlingen ervoeren en het eindcijfer dat zij aan het einde van het 

schooljaar 2011-2012 behaalden. Leerlingen die aangaven meer (minder) toetsangst te 

ervaren, behaalden meestal ook lagere (hogere) eindcijfers. Tot slot werd geen verband 

gevonden tussen de kwaliteit van het lesgeven en het eindcijfer dat de leerlingen aan het 

einde van het schooljaar 2011-2012 behaalden.  
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5. Discussie  

Voor aanvang van het project zijn vier doelstellingen geformuleerd. Hieronder wordt op basis 

van de behaalde resultaten en de ervaringen van de betrokkenen kort op de gestelde doelen 

teruggeblikt.  

Doelstelling 1: Inzicht verkrijgen in de wijze waarop docenten in staat zijn om onderwijs te 

verzorgen in heterogeen samengestelde klassen. 

In de ogen van collega’s en leerlingen gaven docenten van de Vrijeschool Zutphen voor 

aanvang van de ondersteuning al vrij goed les. Er was echter nog ruimte voor verbetering bij 

de complexe vaardigheden zoals het geven van activerend en gedifferentieerd onderwijs. 

Verder bleek dat docenten in de feedback en trainingsgroep lager scoorden dan de docenten 

in de feedbackgroep. Dit wijst erop dat het geven van ondersteuning bij het ontwikkelen van 

deze vaardigheden gewenst was. Het lijkt dan ook een goede keuze van de Vrijeschool 

Zutphen om de docenten die, gemiddeld genomen, het laagste scoorden m.b.t. de kwaliteit 

van het lesgeven in de feedback en trainingsgroep te plaatsen.  

Doelstelling 2:Inzicht verkrijgen in de effecten van de ondersteuning op de ontwikkeling van 

de kwaliteit van het lesgeven van docenten. 

Gaandeweg de 1,5 jaar ondersteuning zijn de docenten van de Vrijeschool Zutphen steeds 

beter les gaan geven. Dit gold voor de basisvaardigheden (creëren van een veilig leerklimaat, 

goede lesorganisatie en het geven van duidelijke instructie) als voor de meer complexe 

vaardigheden (activerend onderwijs, gedifferentieerd onderwijs en het aanleren van 

leerstrategieën). Deze ontwikkeling was terug te zien in het beeld dat de collega’s en de 

leerlingen hebben van de kwaliteit van het lesgeven. Docenten in de feedbackgroep bleven 

kwalitatief goed lesgeven. Voor aanvang van de ondersteuning zaten deze docenten al boven 

het landelijk gemiddelde en zij zijn daarna - in de ogen van hun leerlingen - beter les gaan 

geven. Docenten in de feedback en trainingsgroep scoorden voor aanvang van de 

ondersteuning onder het landelijk gemiddelde en lager dan de docenten in de feedbackgroep. 

Na 1 jaar ondersteuning bleven deze docenten lager scoren dan hun collega’s in de 

feedbackgroep, maar lag hun niveau al wel boven het landelijk gemiddelde. Na 1,5 jaar 

ondersteuning vonden de collega’s en de leerlingen dat de docenten in de feedback en 

trainingsgroep, gemiddeld genomen, beter les gaven dan het landelijk gemiddelde en de 

docenten in de feedbackgroep. Het lijkt er op dat het observeren en terugkoppelen van de 

bevindingen docenten kan ondersteunen in het ontwikkelen van de kwaliteit van hun 

lesgeven. Het toevoegen van trainingen (inclusief video-interactie begeleiding) lijkt pas na 

1,5 jaar een meerwaarde te hebben. Mede door de problemen met de dataverzameling is 

vanuit dit project niet te zeggen of het effect van de trainingen op toeval berust of dat dit 

soort effecten pas na enige tijd optreden.  
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Doelstelling 3: Inzicht verkrijgen in de relatie tussen de kwaliteit van het lesgeven van 

docenten en de cognitieve prestaties van leerlingen en hun motivatie om te leren. 

De kwaliteit van het lesgeven lijkt verband te houden met de motivatie die leerlingen hebben 

om te leren. Naarmate leerlingen de kwaliteit van het lesgeven beter vonden, gaven zij ook 

aan meer vertouwen in eigen kunnen te hebben en gemotiveerder voor het vak te zijn. Dit 

gold voor zowel de basis- als de complexe vaardigheden. Verder kwam naar voren dat 

naarmate leerlingen de basisvaardigheid “creëren van een veilig leerklimaat” beter vonden, 

zij minder toetsangst ervoeren. Er werd geen verband gevonden tussen de kwaliteit van het 

lesgeven en de cognitieve prestaties van de 68 leerlingen waarvan de eindcijfers (schooljaar 

2011-2012) bekend waren. Wel werd er een verband gevonden tussen de cognitieve prestaties 

van leerlingen en hun motivatie om te leren. Naarmate de 68 leerlingen aangaven minder 

toetsangst te ervaren, behaalden zij vaak ook hogere eindcijfers.  

Doelstelling 4: Formuleren van richtlijnen voor het vormgeven van ondersteuning voor 

docenten welke gericht is op het geven van actief en gedifferentieerd onderwijs. 

Gedurende het project zijn verschillende richtlijnen voor het (vorm)geven van de 

ondersteuning naar voren gekomen. De kwaliteit van het lesgeven van docenten kan 

verbeterd worden als hun lessen op een structurele wijze geobserveerd worden en de 

bevindingen aan de docenten teruggekoppeld worden. Hierbij is het van belang dat de 

kwaliteit van het lesgeven vanuit meerdere perspectieven bekeken wordt. In dit project was 

het beeld dat de collega’s hadden vergelijkbaar met het beeld dat de leerlingen hadden. 

Eventueel zou hier, in het kader van 360 graden feedback, nog het zelfbeeld van de 

geobserveerde docent aan toegevoegd kunnen worden. Het expliciet nabespreken van de 

bevindingen met behulp van video-interactie begeleiding kan een meerwaarde hebben. Bij de 

bespreking is het van belang dat goed doorgenomen wordt waar de docent op een bepaald 

moment staat en waar hij/zij aan wil gaan werken. Zo viel in het schooljaar 2011-2012 bij een 

aantal docenten op dat zij er nog niet aan toe waren om te gaan werken aan activerend en 

gedifferentieerd onderwijs. Bij deze docenten is het wenselijk om eerst meer aandacht te 

besteden aan de basisvaardigheden voordat zij aan de complexe vaardigheden gaan werken. 

Het gericht werken aan docentvaardigheden kan bevorderd worden wanneer docenten in 

aanraking komen met nieuwe aanpakken, hiermee gaan experimenteren en hun bevindingen 

met anderen bespreken. Dit is meestal een cyclisch proces waarin pas gaandeweg de 

gewenste resultaten komen. Schoolleiders, schoolopleiders en (video-interactie) begeleiders 

dienen zich dit te realiseren en hier in hun beleid en ondersteuning rekening mee te houden. 

Docenten dienen daarom voldoende ruimte en ondersteuning te krijgen om zich te kunnen 

ontwikkelen.  
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6. Reflectie op het samenwerkingsproject 
 

6.1 De succesfactoren uit dit onderzoek 

Gedurende de subsidieaanvraag en het gehele project was er sprake van een gezamenlijk 

belang, namelijk het professionaliseren van docenten. Zo wilden de betrokkenen vanuit de 

Vrijeschool Zutphen graag hun docenten scholen op het gebied van activerend en 

gedifferentieerd onderwijs. Vanuit de Universitaire Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit 

Groningen wilde men graag zicht krijgen op het effect van trainingen op de kwaliteit van het 

lesgeven van docenten vanuit het perspectief van collega’s en leerlingen. Deze gezamenlijke 

insteek en opzet van het project heeft volgens ons een aantal voordelen met zich mee 

gebracht. Ten eerste was er een goede samenwerking tussen de Vrijeschool Zutphen en de 

Universitaire Lerarenopleiding. Dit bleek met name uit de inzet van de betrokkenen, het 

veelvuldige overleg en de wijze waarop werd omgegaan met dilemma’s als de dynamiek in 

het personeelsbestand, de dataverzameling en het vormgeven van de trainingen. Ten tweede 

was er sprake van een sterke koppeling tussen de onderwijspraktijk en het verrichte 

onderzoek. Verbetering van de kwaliteit van het lesgeven van de docenten was het doel van 

dit project. De kwaliteit is op vier verschillende momenten in kaart gebracht m.b.v. 

verschillende observatie-instrumenten. De bevindingen zijn (1) teruggekoppeld aan de 

docenten en (2) gebruikt als input voor trainingen. De docenten kregen op deze wijze 

voortdurend feedback over de kwaliteit van hun lesgeven en de ontwikkeling hierin. 

Daarnaast zijn er wetenschappelijke inzichten en theorieën gebruikt voor het vormgeven van 

de trainingen. Tot slot waren de docenten in de feedback en trainingsgroep meer bij het 

project betrokken dan de docenten in de feedbackgroep. Een mogelijke reden hiervoor kan 

zijn dat de ondersteuning die zij ontvingen meer aansloot bij hun ontwikkeling. Tijdens de 

trainingen werden video-opnames van docenten besproken en konden zij vragen stellen aan 

de andere deelnemers en de video-interactie begeleider. Het kan echter ook zijn dat de 

docenten in de feedback en trainingsgroep beter gefaciliteerd werden. In de projectbegroting 

was geld opgenomen om deze docenten  minder les te laten geven zodat zij ook tijd zouden 

hebben om actief aan hun ontwikkeling te gaan werken. Bij de docenten in de feedbackgroep 

was dit niet het geval.  

6.2 De verbeterpunten uit dit onderzoek 

Hoewel het project, ons inziens, goed verlopen is, kwam er ook een aantal knelpunten en 

suggesties ter verbetering naar voren. Ten eerste was de bereidheid om deel te nemen bij de 

docenten in de feedbackgroep gering. Zo kostte het de video-interactie begeleiders veel 

moeite om bij deze docenten de kwaliteit van het lesgeven vanuit collegiaal en leerling 

perspectief in kaart te brengen. Wellicht dat de bereidheid tot deelname verhoogd kan worden 

als de docenten beter gefaciliteerd worden. Docenten in de feedback en trainingsgroep 

werden vrijgesteld van een aantal lesuren en daar was de bereidheid een stuk hoger. Het 

primaire proces - geven van onderwijs - gaat bij docenten altijd voor. Hoewel dit een reëel en 

zeer begrijpelijk standpunt is, kan dit de kwaliteit van het onderzoek schaden. Het lijkt 

daarom wenselijk om het onderzoek aan te sluiten bij de onderwijspraktijk en de 
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deelnemende docenten in staat te stellen om de benodigde hoeveelheid tijd hier aan te 

besteden. Tot slot zijn er onderzoeksmatig kanttekeningen te plaatsen bij het project. Waar 

beoogd werd om een directe vergelijking te maken tussen de docenten in de feedbackgroep 

en de feedback en trainingsgroep was dit niet mogelijk. Vooral de dynamiek in het 

personeelbestand van de Vrijeschool Zutphen (ziekte, zwangerschap, etc.) en de gebrekkige 

bereidheid van de docenten in de feedbackgroep waren hier debet aan. Dit heeft er toe geleid 

dat niet bij alle docenten de gewenste gegevens verzameld zijn. Voor sommige docenten zijn 

er, bijvoorbeeld, maar op één of twee momenten gegevens verzameld over kwaliteit van het 

lesgeven. Daarnaast zijn per meetmoment steeds andere leerlingen bevraagd naar de kwaliteit 

van het lesgeven van hun docenten en hun motivatie om te leren. De hierboven beschreven 

verschillen tussen en binnen de beide onderzoeksgroepen dienen daarom met zorg 

geïnterpreteerd te worden. Gezien de relatief korte looptijd van het project is het goed om te 

zien dat er een positieve ontwikkeling in de kwaliteit van het lesgeven lijkt te zijn. Het is 

wenselijk om de kwaliteit van het lesgeven ook de komende schooljaren in kaart te blijven 

brengen. Op dit moment is er overleg tussen de betrokkenen van de Vrijeschool Zutphen en 

de Universitaire Lerarenopleiding hoe dit zonder subsidie gerealiseerd kan worden. De wens 

is er om de positieve reuring die er binnen de Vrijeschool Zutphen ontstaan is te continueren 

en in de toekomst te borgen.  
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