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2 Samenvatting 
 
In het voortgezet onderwijs en in het leeratelier Noordoost in het bijzonder, is belangstelling voor 
het onderwerp diep leren als leerproces waarmee leerlingen onder andere 21e eeuw vaardigheden 
kunnen ontwikkelen. Dit betreft vaardigheden zoals kritisch denken, problemen oplossen, creatieve 
vaardigheden en samenwerken. De centrale onderzoeksvraag is: “Welke vormen van diepe 
leeractiviteiten en kenmerken van een krachtige onderwijssituatie zijn te herkennen in de 
ontwerponderzoeken van de studenten die deelnemen aan leeratelier Noordoost?” Als onderzoeks-
type is het kwalitatieve interpretatieve onderzoek toegepast. Van de kenmerken van een krachtige 
onderwijssituatie zijn coaching op de inhoud en complex leren het meest gezien. Feedback geven is 
op een beperkte manier gezien. Vakoverstijgend werken met authentieke opdrachten is nauwelijks 
gezien. Leerdoelen hadden vooral betrekking op kennis en vaardigheden, niet op houdingen van 
leerlingen. Als vormen van diepe leeractiviteiten zijn relateren en structureren, en kritisch verwerken 
het meest gezien. Zelfsturing en concreet verwerken zijn nauwelijks gezien. 
 
Kernwoorden: Diep leren, 21e eeuw vaardigheden, leerdoelen, vakoverstijgend werken, authentieke 
opdrachten, complex leren, coaching, feedback, zelfsturing, relateren & structureren, kritisch 
verwerken. 
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2 Inleiding 
 
Voor u ligt het rapport over de opzet, onderbouwing en resultaten van het leeratelier-onderzoek. 
Het leeratelier is een samenwerking tussen onder andere de TU/e en de vereniging Ons Middelbaar 
Onderwijs (OMO). Hierin zijn zowel docenten als studenten van diverse lerarenopleidingen 
betrokken. In Leeratelier Noordoost 2017/2018 zijn naast de TU/e betrokken de Radboud 
Universiteit Nijmegen en Fontys Hogeschool Tilburg. In bovenstaande context heeft de auteur zich 
geroepen gevoeld, de onderzoeksvraag naar zich toe te trekken en als student-leeratelier-
onderzoeker dit onderzoek te gebruiken als het uit te voeren praktijkonderzoek ten behoeve van de 
eigen opleiding tot docent. 
 
Binnen leeratelier Noordoost zijn diverse onderwerpen over onderwijs bestudeerd; Bildung, 
vakoverstijgend werken, de algemene doelen van onderwijs en diep leren. Gaandeweg de discussies 
rondom diep leren ontstond er een gevoel bij alle deelnemers dat diep leren herkenbaar zal zijn in de 
ontwerponderzoeken die de studenten parallel aan het leeratelier-traject tijdens hun stages zouden 
gaan uitvoeren. De studenten hebben als opdracht een educatief ontwerp te maken, uit te voeren en 
te analyseren in relatie tot (vak)didactische en vakinhoudelijke concepten. Vanuit een leerprobleem 
is een praktijkonderzoek opgezet en uitgevoerd. Er zijn twee verschillende ontwerponderzoeken 
gemaakt binnen de context van de vakken geschiedenis en ckv (kunstgeschiedenis). De 
ontwerponderzoeken zijn vernoemd naar het leerprobleem dat onderzocht is, te weten: bronanalyse 
en argumentatie.  
 
De onderzoeksvraag van dit leeratelier-onderzoek is: Welke vormen van diepe leeractiviteiten en 
kenmerken van een krachtige onderwijssituatie zijn te herkennen in de ontwerponderzoeken van de 
studenten die deelnemen aan leeratelier Noordoost? 
 
We hopen met dit leeratelier-onderzoek een bijdrage te leveren aan een beter begrip over diep leren 
in het voortgezet onderwijs. 
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3 Theoretisch kader 
 
Het voortgezet onderwijs heeft interesse voor het ontwikkelen van 21e eeuw vaardigheden zoals 
kritisch denken, problemen oplossen, creatieve vaardigheden en samenwerken (Thijs, Visser & van 
der Hoeven, 2014; Trilling & Fadel, 2009; Voogt & Roblin, 2010). Diep leren is een leerproces 
waarmee leerlingen deze vaardigheden kunnen ontwikkelen (Martinez & McGrath, 2014). Diep leren 
komt voort uit interesse bij de leerlingen in de (leer)taken, en uit zich in een gerichtheid op begrijpen 
van de leerstof (Chin & Brown, 2000). Hiertoe dienen leerlingen gemotiveerd te worden en actief 
betrokken te zijn bij hun eigen leerproces (Chin & Brown, 2000). Om tot diep leren te komen moet de 
leeromgeving van de leerlingen voldoen aan bepaalde kenmerken, in de literatuur spreekt men van 
krachtige onderwijssituaties (de Corte, 1990; Nie & Lau, 2010; Vermunt & Verloop, 1999). Koopman 
analyseert hoe zes kenmerken van een krachtige onderwijssituatie kunnen leiden tot vier vormen 
van diepe leeractiviteiten bij leerlingen (Koopman,2017). De hierna beschreven kenmerken zijn 
ontleend aan Koopman (Koopman, 2017, pagina’s 9-11). Kenmerk I betreft leerdoelen. In een 
krachtige onderwijssituatie dienen de leerdoelen zowel gericht te zijn op kennis en vaardigheden, als 
ook op houdingen van de leerlingen (de Bruijn et al., 2005; Koopman et al. 2014) en dienen de 
leerdoelen gericht te zijn op hogere orde denkvaardigheden (Martinez & McGrath, 2014; Trilling & 
Fadel, 2009; Voogt & Pareja Roblin, 2010). Kenmerk II betreft de mate van vakoverstijgend werken. 
Hiermee wordt bedoeld, de mate waarin leerstof uit diverse vakken wordt gecombineerd en binnen 
een thema of project wordt aangeboden (de Bruijn et al., 2005; Jonassen, 1994; Murphy, 1997; 
Koopman et al., 2014). Kenmerk III betreft het soort opdrachten en taken en is in dit onderzoek 
authenticiteit genoemd. Het gaat om authentieke opdrachten die door de leerlingen als relevant 
ervaren worden. (Honebein, 1996; Nie & Lau, 2010). Kenmerk IV, door Koopman beschreven als 
“aard van leren” en in het leeratelier benoemt als complex leren. Het gaat erom dat leerlingen zelf 
actief kennis construeren (Bolhuis & Voeten, 2001), en dat ze hiervoor onderling afhankelijk zijn van 
elkaar en dus moeten samenwerken (Honebein, 1996; Nie & Lau, 2010). De reden voor de 
naamsverandering wordt toegelicht in paragraaf 5.3.1 bij de beschrijving van de instrumenten. 
Kenmerk V betreft de mate van coaching. Van belang is dat docenten aandacht hebben voor het 
leerproces van de leerlingen en dit begeleiden door het stellen van de juiste vraag op het juiste 
moment, en informatie en hulp aanbieden als dat nodig is (Bolhuis & Voeten, 2001; Ketelaar, den 
Brok, Beijaard, & Boshuizen, 2012; van de Pol, Volman, & Beishuizen, 2010; Vermunt & Verloop, 
1999). Kenmerk VI betreft de feedback van docenten naar de leerlingen door informatie te geven 
over de kwaliteit van het leren, zowel over de taak, het proces als ook de zelfsturing (Hattie & 
Timperley, 2007). De hierna beschreven vier vormen van diepe leeractiviteiten bij leerlingen zijn 
ontleend aan Koopman (Koopman, 2017, pagina’s 11-12). Vorm I betreft de mate van zelfsturing 
door de leerlingen. Belangrijke kenmerken hiervan zijn de eigen verantwoordelijkheid voor 
planactiviteiten waarbij leerlingen voorkennis dienen te gebruiken, opdrachten goed moeten 
begrijpen, zelf doelen stellen en keuzes maken. Ook voortgangsbewaking speelt hierin een rol 
waarbij leerlingen samen oplossingen voor problemen dienen te bedenken, extra uitleg kunnen 
vragen en hun resultaten onderling evalueren (Vermunt & Verloop, 1999). Zelfsturing heeft dus 
zowel kenmerken van de onderwijssituatie in zich, als vormen van diepe leeractiviteiten. In het 
leeratelier-onderzoek is het gedefinieerd als vorm van diepe leeractiviteit. Vorm II betreft de 
leeractiviteiten relateren en structureren. Koppelingen maken aan voorkennis, waarbij de leerlingen 
zelf hoofd en bijzaken bepalen, oorzaak-gevolg redeneringen opzetten, vergelijkingen maken, 
analogieën zoeken en hun bevindingen samenvatten. (Vermunt, 1992; Nie & Lau, 2010). Vorm III 
betreft de leeractiviteit kritisch verwerken. Leerlingen dienen zich af te vragen of iets al dan niet 
klopt, andermans gedachtegang proberen te volgen, hun mening te geven en onderling met 
argumenten te kunnen discussiëren, en opvattingen of bronnen onderling te kunnen vergelijken 
(Vermunt, 1992; Nie & Lau, 2010). Vorm IV betreft de leeractiviteit concreet verwerken. Leerlingen 
zoeken naar een practische betekenis en proberen een probleem op te lossen door een koppeling te 
maken aan eigen ervaringen met practische voorbeelden (Vermunt, 1992; Nie & Lau, 2010). 
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4 Onderzoeksvragen 
De door de studenten gemaakte en uitgevoerde ontwerponderzoeken (bijlage 5) hebben als doel 
meer inzicht te verkrijgen in de relatie tussen het gekozen leerprobleem en de vaardigheid om het 
leerprobleem aan te pakken met behulp van een gestructureerde taakaanpak. Beide 
ontwerponderzoeken bestaan uit een lessenreeks van vier lessen, waarbij de studenten er naar 
gestreefd hebben opdrachten te maken die een connectie hebben met de actualiteit en de 
belevingswereld van de leerlingen. In de eerste twee lessen werken de leerlingen in groepjes aan 
diverse opdrachten (werkvorm diamant, bijlage 6) om vaardigheid te ontwikkelen in het gebruik van 
de gestructureerde taakaanpak (Bijlage 7 en 8). Van belang hierbij is herhaling van lesstof en leren in 
stapjes met behulp van de gestructureerde taakaanpak. Binnen les drie van bronanalyse is een line-
up werkvorm gebruikt waarin leerlingen over het onderwerp actief een positie innemen en die 
onderling verdedigen. Bij argumentatie is een ballon-debat gebruikt waarin alle leerlingen in groepjes 
actieve posities innemen en verdedigen. Les 4 is een schriftelijk individueel toets-moment.  
 
De intenties van de studenten en de toegepaste werkvormen hebben daarmee kenmerken in zich, 
die zijn terug te vinden in de in hoofdstuk 3 beschreven kenmerken van een krachtige 
onderwijssituatie en vormen van diepe leeractiviteiten. Zoals de connectie met actualiteit en 
belevingswereld van leerlingen onderdeel is van kenmerk III. Samenwerken van leerlingen aan 
complexe opdrachten is onderdeel van kenmerk IV en vorm III. Leren in stapjes is onderdeel van 
kenmerken IV en VI. Maar houdt dit in dat alles herkenbaar zal zijn tijdens de uitvoering van de 
lessenreeksen? 
 
Centraal staat derhalve als onderzoeksvraag van het leeratelier-onderzoek: 
- Welke vormen van diepe leeractiviteiten en kenmerken van een krachtige onderwijssituatie zijn 

te herkennen in de ontwerponderzoeken van de studenten die deelnemen aan leeratelier 
Noordoost? 

 
Vanwege de context waarin het onderzoek plaats vond, zijn er enkele beperkingen.  

- De student-leeratelier-onderzoeker is bij slechts één les uit de lessenreeks aanwezig voor 
waarneming en video-opnamen. 

- De interviews zijn beperkt in aantal en uitgevoerd zonder de geïnterviewde te confronteren 
met vooraf opgenomen video materiaal. 
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5 Methode 
 
Als onderzoeks-type is het kwalitatieve interpretatieve onderzoek toegepast. ’t Hart, Boeije en Hox 
schrijven over de interpretatieve wetenschapsopvatting dat wetenschappers zich inleven in de 
onderzochte personen, ze de taal leren begrijpen en deze binnen de context interpreteren. De 
analyse gebeurt door de geobserveerde situatie te verklaren met behulp van begrippen die uit het 
onderzoeksveld zijn afgeleid. De taal en interpretatiekaders van de betrokkenen worden door de 
onderzoekers zoveel mogelijk in hun resultaten en conclusies verwerkt. Kwalitatieve onderzoeks-
methoden hebben daarbij de voorkeur. Zo participeren interpretatieve onderzoekers in de te 
bestuderen situatie of ze nemen bijvoorbeeld interviews af. De onderzoeker zelf is het 
onderzoeksinstrument. Daarom is het belangrijk dat er reflectie op de activiteiten en de rol van de 
onderzoeker plaatsvindt ter bewaking van de kwaliteit van het onderzoek ('t Hart, Boeije & Hox, 
2005). Op dit laatste punt wordt speciaal ingegaan in de discussie in hoofdstuk zeven. 

5.1 Participanten en case selectie 
Van de deelnemers aan leeratelier Noord Oost zijn betrokken bij dit diep leren onderzoek: twee 
ervaren docenten en zes studenten. Een ervaren docent heeft de student-leeratelier-onderzoeker 
begeleid in dit onderzoek en zelf ook als beoordelaar van videofragmenten meegewerkt. De andere 
ervaren docent heeft alleen één keer als extra waarnemer tijdens een les meegedaan. Eén student 
heeft als student-leeratelier-onderzoeker het diep leren onderzoek opgezet en uitgevoerd. Eén 
student is alleen betrokken geweest bij de beoordeling van videofragmenten van de opgenomen 
lessen. De overige vier studenten hebben in tweetallen de ontwerponderzoeken bronanalyse en 
argumentatie opgezet en uitgevoerd (Bijlage 5), en de videofragmenten daarvan mede beoordeeld.  
 
Drie middelbare scholen en 99 leerlingen zijn in totaal betrokken. Waarvan bij bronanalyse 68 
leerlingen verdeeld over drie klassen Havo 4, en bij argumentatie 31 leerlingen verdeeld over twee 
klassen VWO 5 (zie tabel 5.1 hieronder).  
 
Beide ontwerponderzoeken bestaan uit een reeks van vier lessen. Met name in les 2 en 3 wordt 
verwacht dat er duidelijke kenmerken van een krachtige onderwijssituatie en vormen van diepe 
leeractiviteiten te zien zijn. De lessenreeksen zijn als volgt geclassificeerd in verschillende cases: 

- Voor bronanalyse (brn) en voor argumentatie (arg) 
- Studenten: s1, s2, en s4 voor geschiedenis en s3 voor kunstgeschiedenis. 
- Klassen: s1 heeft twee klassen, s2, s3 en s4 ieder 1 klas waarbij van s4 twee lessen zijn 

opgenomen. Leerlingen zijn voorafgaand aan de les geselecteerd voor het interview na 
afloop van de les. Bij brn-s1-k2-3 en arg-s2-3 waren er geen leerlingen bereid mee te werken 
aan het interview. Bij brn-s4-3 is de student-leeratelier-onderzoeker niet aanwezig geweest. 

 
Vanwege haalbaarheid van planning zijn de cases zoals in tabel 5.1 geselecteerd. De naamgeving van 
te beoordelen cases is opgebouwd uit de kenmerken “onderzoek”-“student”-“klas”-“les uit reeks”. 
 

Case School Schoolvak Leergang Aantal 
leerlingen 

Aantal lln 
geïnterviewd 

Brn-s1-k1-3 1 Geschiedenis Havo 4 22 2 

Brn-s1-k2-3 1 Geschiedenis Havo 4 24 0 

Brn-s4-2 2 Geschiedenis Havo 4 22 1 

Brn-s4-3 2 Geschiedenis Havo 4 (= brn-s4) 0 

Arg-s2-2 1 Geschiedenis VWO 5 27 0 

Arg-s3-3 3 Kunstgeschiedenis VWO 5 4 4 

Tabel 5.1.  Overzicht van de onderzochte cases. 
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5.2 Procedure 
In de periode april tot en met oktober hebben onderstaande activiteiten plaats gevonden: 
- Case selectie: zie voorgaande paragraaf. 
- Instrumentarium samenstellen: gebruik makend van de door Koopman verstrekte gegevens 

heeft de student-leeratelier-onderzoeker de benodigde onderzoeksinstrumenten 
samengesteld (zie paragraaf 5.3) 

- Twee aan het leeratelier deelnemende ervaren docenten hebben als extra waarnemers in 
case arg-s3-3 mede geobserveerd in de les. Hun feedback was voor de student-leeratelier-
onderzoeker een bevestiging om de overige observaties als zodanig uit te voeren. 

- Data verzameling: bij de 2e of 3e les uit de lessenreeks is de student-leeratelier-onderzoeker 
aanwezig en wordt de les op video vastgelegd. Bij Brn-s4 is de student-leeratelier-
onderzoeker in les twee aanwezig geweest. De student zelf heeft les 3 op video vastgelegd 
en ingebracht voor het onderzoek.  

- Het videomateriaal is door de student-leeratelier-onderzoeker gesplitst in fragmenten en 
geanalyseerd (zie verder paragrafen 5.3.1 en 5.5.1). De videofragmenten zijn per case online 
beschikbaar gesteld zodat alle deelnemers ook fragmenten konden scoren op de kenmerken.  

- Cross-case analyse (paragraaf 5.5.3), resultaten, conclusies en discussie uitwerken 
- Verslag schrijven. 

5.3 Instrumenten 
De student-leeratelier-onderzoeker heeft de data verzameld op verschillende manieren. Door middel 
van directe observatie en uit video opname van de betreffende les, en door middel van interviews 
met leerlingen en studenten. Hieronder wordt ieder instrument toegelicht. 

5.3.1 Observatieschema 

Voor de observaties is een observatieformulier gemaakt (bijlage 1, figuur B-1.1.). Het bevat alle zes 
kenmerken van een krachtige onderwijssituatie en vier vormen van diepe leeractiviteiten zoals in 
onderstaande tabellen 5.2 en 5.3 omschreven. 
Kenmerk III (Soort van opdrachten en taken), in dit onderzoek authenticiteit (of authentieke 
opdrachten en taken) genoemd. Dit werd herkend door iedereen als representatief voor het 
kenmerk. 
Kenmerk IV is Complex Leren genoemd. De oorspronkelijke naam “aard van leren” zoals door 
Koopman gebruikt, wekte verwarring op bij een aantal studenten: “Als we straks videofragmenten 
gaan beoordelen, moeten we aangeven of het betreffende kenmerk wel of niet zichtbaar is. Dus 
leerdoelen ja/nee, vakoverstijgend werken ja/nee, … , maar wat is dan aard van leren?”. De 
belangrijkste aspecten in de omschrijving zijn werken aan complexe opdrachten, samenwerken en 
van elkaar afhankelijk zijn, en daarvan hebben wij gemeend het te kunnen samenvatten met de 
woorden Complex Leren. 
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Kenmerk Beknopte omschrijving 

Leerdoelen De nadruk ligt niet puur op kennis, maar er wordt een relatie gelegd met 
vaardigheden en houdingen. Leerlingen ontwikkelen hogere orde 
denkvaardigheden (bijv. onderzoeken, samenwerken, probleem 
oplossen, kritisch denken, informatievaardigheden). 

Vakoverstijgend 
werken 

Integratie van vakken (bijvoorbeeld in leergebieden), en/of Integratie 
van leerstof uit verschillende vakken (bijvoorbeeld door stof uit 2 vakken 
te combineren/relateren in een opdracht), en/of thematisch of 
projectmatig werken, waardoor stof uit verschillende vakken in 1 
thema/project aan bod komt. 

Authenticiteit Opdrachten zijn authentiek (levensecht): ofwel de praktijk wordt 
gesimuleerd ofwel er is daadwerkelijk sprake van een echte 
opdrachtgever. De relevantie (vervolgonderwijs, toekomstig beroep, 
dagelijks leven) van de opdracht is voor leerlingen duidelijk. Er wordt 
vanuit een thema/opdracht/probleem naar onderliggende kennis, 
vaardigheden, houdingen gewerkt. 

Complex leren Leerlingen construeren kennis en vaardigheden door aan complexe 
opdrachten te werken (geen protocollen / recepten, meerdere 
aanpakken en uitkomsten mogelijk). Leerlingen werken samen en zijn 
daarbij van elkaar afhankelijk. De docent zorgt ervoor dat leerlingen 
actief bezig zijn en er wordt gereflecteerd op de kwaliteit van het 
leerproces. 

Coaching van coaching is sprake wanneer de docent het leerproces van leerlingen 
begeleidt door: 

a. Vragen stellen: 

 Over de inhoud (om begrip te checken) 

 Over het leerproces / de aanpak van leerlingen 

 Om aan te zetten tot reflectie 
b. Informatie geven om het inzicht van leerlingen te vergroten 

 Opdracht in complexe geheel plaatsen (voorkennis activeren, 
organizer geven, doel aangeven, plaats in proces tonen) 

 Wijzen op algemene principes en begrippen 

 Oplossingsstrategie bespreken, alternatieven aandragen, 
vraagtekens plaatsen 

c. Extra hulpmiddelen / ondersteuning / tussenstapjes geven 
indien nodig 

Feedback Van feedback is sprake wanneer de docent leerlingen informatie geeft 
over de kwaliteit van het leren. Dit kan betrekking hebben op: 

 De taak: bijv. kwaliteit van het eindresultaat, een 
tussenproduct, de correctheid van een oplossing, etc. 

 Het proces: bijv. over de gebruikte aanpak en de 
vruchtbaarheid daarvan 

Zelfsturing: bijv. mate waarin de leerling zijn eigen leren aanstuurt en de 
kwaliteit van deze zelfsturing 

Tabel 5.2. Operationalisatie kenmerken van krachtige onderwijssituaties 

(Ontleend aan Koopman, 2017, pagina 10) 
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Kenmerk Beknopte omschrijving 

Zelfsturing leerling is zelfstandig bezig met: 

 Oriënteren / plannen: voorkennis activeren, planning maken, 
opdracht eerst goed doorlezen, doel stellen, keuzes maken 
(over wat te doen & hoe), luisteren naar een introductie 

 Monitoren en diagnosticeren: voortgang bewaken (ook: van 
medeleerlingen), (tussen)toets maken, toets vragen bedenken, 
snap ik het? ben ik ver genoeg?  

 Aanpassen: zelf / samen oplossingen voor problemen 
bedenken, luisteren naar extra uitleg, hulp krijgen 

 Evalueren: vergelijken bevindingen met andere leerlingen, 
nakijken, reflecteren, feedback vragen / ontvangen, 
voorbeeldtoets maken 

Relateren en 
structureren 

Koppelen aan voorkennis, hoofd/bijzaken bepalen, verklaren, oorzaak-
gevolg, begrijpen, vergelijken, analogieën zoeken, samenvatten 

Kritisch verwerken Een gedachtegang proberen te volgen, informatie op waarde schatten, 
je afvragen of iets klopt, mening geven, argumenten aandragen, 
discussiëren, opvattingen/bronnen vergelijken 

Concreet verwerken Koppelen aan eigen ervaringen, praktische betekenis zoeken, probleem 
oplossen, toepassen, nadenken over toepassingen, concrete 
voorstelling maken, praktisch voorbeeld geven 

Tabel 5.3. Operationalisatie vormen van diepe leeractiviteiten. 
(Ontleend aan Koopman, 2017, pagina 12) 

5.3.2 Spreadsheetmodel 

Het observatieformulier is vertaald naar een spreadsheetmodel dat gebruikt is bij de registratie van 
de beoordeling van de videofragmenten achteraf (bijlage 1, figuur B-1.2). Het online beschikbaar 
stellen van het spreadsheetmodel en de videofragmenten, heeft het mogelijk gemaakt dat meerdere  
waarnemers de opgenomen lessen achteraf konden analyseren. Het spreadsheetmodel is opgezet als 
een database waarbij de kenmerken van tabellen 5.2 en 5.3 als veldnamen zijn gebruikt. Naast de 
spreadsheet beschikten alle beoordelaars over de complete begrippenlijst met omschrijvingen 
(tabellen 5.2 en 5.3). 

5.3.3 Interview met leerlingen 

Na afloop van de les heeft de student-leeratelier-onderzoeker een interview met vooraf 
geselecteerde leerlingen gehouden volgens het protocol interview leerlingen (bijlage 2). Koopmans 
protocol is op één punt aangepast. Het was niet mogelijk om de leerlingen tijdens het interview te 
confronteren met videofragmenten van henzelf. De student-leeratelier-onderzoeker heeft de situatie 
steeds onder woorden gebracht, om ze daarna te vragen wat ze dachten of deden zoals beschreven 
in het protocol. Alle interviews zijn opgenomen (audio of video).  

5.3.4 Interview met studenten 

De student-leeratelier-onderzoeker heeft de studenten, alleen de uitvoerders van de lessenreeksen, 
met behulp van een vragenlijst (bijlage 3) geïnterviewd over de resultaten van de videofragment-
analyses en de leerling-interviews.  
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5.4 Validiteit en betrouwbaarheid 
In het leeratelier-onderzoek zijn enkele maatregelen getroffen om zowel de validiteit als de 
betrouwbaarheid te waarborgen. 

- De onderzoeksinstrumenten zijn gebaseerd op de instrumenten en protocollen zoals door 
Koopman gebruikt in het onderzoek naar diep leren (Koopman, 2017). Koopman is bij het 
samenstellen van de instrumenten steeds uitgegaan van wetenschappelijke kennis over 
krachtige onderwijssituaties en vormen van diepe leeractiviteiten.  Zodoende wordt de 
analyse van het leeratelier-onderzoek uitgevoerd aan de hand van begrippen en categorieën 
die uit het wetenschappelijke onderzoeksveld zijn afgeleid, wat de validiteit van het student-
leeratelier-onderzoek ten goede komt.  
De beperkingen in de toepassing van de onderzoeksinstrumenten binnen het leeratelier-
onderzoek, betreffen het kleiner aantal deelnemende leerlingen die slechts één keer 
geïnterviewd zijn, waarbij tijdens het interview geen gebruik gemaakt is van een 
videoweergave van een lesfragment voorafgaand aan de vragen, wat een nadelig effect heeft 
op de betrouwbaarheid.  

- Er is situatie-specifiek gekeken naar leeractiviteiten zonder ingrijpen in het leerproces zelf. 
Daarbij kan de student-leeratelier-onderzoeker, middels de leerling- en studenten- 
interviews, nagaan wat men zelf dacht en ervaren heeft. Zodoende ontstaat een 
genuanceerder beeld dan verkregen zou zijn indien alleen de onderzoekers eigen 
waarnemingen worden meegenomen, wat de betrouwbaarheid van de data ten goede komt. 
Met daarbij als kanttekening dat de leerling-interview-resultaten niet representatief zijn voor 
de groep. De selectie van te interviewen leerlingen is voorafgaand aan de les gedaan op basis 
van vrijwillige deelname. 

- De resultaten van de beoordeling van videofragmenten zijn gebaseerd op interpretaties van 
zes beoordelaars, wat de betrouwbaarheid van de data ten goede komt. Naast het 
spreadsheet model beschikte iedere beoordelaar over de begrippenlijst (tabellen 5.2 en 5.3), 
en heeft de student-leeratelier-onderzoeker iedereen uitleg gegeven over het hanteren van 
de spreadsheet en de begrippenlijst. 

- Het beoordelen van de videofragmenten heeft op 3 bijeenkomsten van het leeratelier plaats 
gehad. Daarbij heeft afstemmingsoverleg plaatsgevonden en zijn videofragmenten deels in 
duo’s gescoord, de ervaren docent samen met de betrokken student wat de 
betrouwbaarheid ten goede komt. De student-leeratelier-onderzoeker en de ervaren docent 
hebben ook individueel buiten deze leeratelier-bijeenkomsten videofragmenten beoordeeld.  

- De cross-case matrices met de kwalitatieve interpretatieve beschrijvingen per kenmerk 
waarin de scores van videofragmenten en interviewresultaten samen komen, zijn besproken 
met de betrokken ervaren docent in het leeratelier, wat de betrouwbaarheid ten goede 
komt. 

- Er is geen statistische beoordeling gedaan van de inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid van de 
observaties. De scores per beoordelaar per case per kenmerk staan weergegeven in bijlage 4 
(Tabel B-4.1). In de discussie in hoofdstuk 7 wordt ingegaan op verschillen tussen de 
observaties van de diverse beoordelaren. 

5.5 Analyse 

5.5.1 Analyse video- en audiomateriaal 

Om het videomateriaal goed te kunnen beoordelen is een les / interview door de student-leeratelier-
onderzoeker in fragmenten geknipt. Maatgevend daarbij zijn geweest: 

a) de inhoudelijke samenhang van wat er te zien/horen is. Uitleg over een onderwerp geven is 
bijvoorbeeld een inhoudelijk geheel, uitdelen van lesmateriaal idem, etc.. 

b) de zichtbaarheid van een kenmerk. 
c) een fragment-tijdsduur van maximaal vijf minuten. Dit om te voorkomen dat de aandacht 

van de waarnemer tijdens het kijken verslapt. Wanneer een fragment langer zou worden dan 
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5 minuten is er een knip gemaakt, veelal mogelijk op een opvallende plek. Bijvoorbeeld bij 
zelfstudie-activiteiten die 15 minuten duurden zijn fragmenten geknipt op een plek waar een 
interessante gebeurtenis / vraag / discussie plaats vond (zoals onder a en b genoemd). 

 
De duur van de fragmenten varieert tussen de 1 en 5 minuten. Iedere case is op deze wijze 
onderverdeeld in 23 tot 32 videofragmenten, en de interviews in 6 tot 19 video- of audiofragmenten. 
Er zijn geen fragmenten weggelaten.  
 
Per case is een analyse uitgevoerd van de videofragmenten van de lessen, waarbij gekeken is naar 
zichtbaarheid van de zes kenmerken van krachtige onderwijsleersituaties en de vier vormen van 
diepe leeractiviteiten, en is het fragment gecodeerd zoals in onderstaande tabel aangegeven. 
 

Code Betekenis 

0 Kenmerk niet zichtbaar 

1 Kenmerk is herkenbaar maar anders of minder uitgebreid ten opzichte van de voorbeelden 

2 Kenmerk is herkenbaar zoals in voorbeelden beschreven 

Tabel 5.4. Coderingstabel fragmentbeoordeling. 
 
De keuze om te scoren op een 0,1 en 2 is het gevolg van de moeite die alle beoordelaars hadden om 
een fragment met slechts een geringe herkenning van de omschrijving toch te scoren als een 
fragment met zichtbaar of herkenbaar kenmerk. Door deze nuancering kon iedere beoordelaar de 
kwalitatieve interpretatie van elk fragment uit de cases zo zuiver mogelijk scoren. Zodoende is er per 
case een matrix ontstaan met kenmerken als kolomkoppen (velden) en fragmentnummers als 
rijkoppen (records) gevuld met een 0, 1 of 2 en is de data van een ordinaal niveau. Tevens is per 
fragment de initiaal van de beoordelaar ingegeven. De student-leeratelier-onderzoeker heeft alle 
fragmenten beoordeeld. De deelnemende studenten aan het leeratelier en een ervaren docent 
hebben een deel van de fragmenten onafhankelijk van de onderzoeker beoordeeld, deels alleen en 
deels in duo’s. Bij twijfel is onderling overlegd. Per case is vervolgens per kenmerk en beoordelaar de 
totaalscore per code vastgesteld door aantallen te tellen (Bijlage 4). 

5.5.2 Analyse interviewgegevens 

De gegevens afkomstig uit de interviews met de leerlingen zijn per case per kenmerk door de 
student-leeratelier-onderzoeker samengevat. Deze informatie is besproken met de ervaren docent 
en, als aanvulling op de analyse van het videomateriaal, gebruikt bij het opstellen van de 
samenvattende kwalitatieve interpretaties in de cross-case analyse. Bijzondere opmerkingen van 
leerlingen die gerelateerd konden worden aan een kenmerk zijn toegevoegd in de extra kolom.  
Tenslotte zijn de data uit de leerling-interviews gebruikt in de conclusies bij de beredenering waarom 
iets wel dan niet gezien zou kunnen zijn. 
De data van de studenten-interviews zijn samengevat als opmerkingen bij de betreffende observaties 
en gebruikt in de conclusies bij de beredenering waarom iets wel dan niet gezien zou kunnen zijn. 

5.5.3 Cross-case analyse 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is een onderscheid tussen code 1 en 2 niet nodig, 
aangezien gevraagd wordt welke kenmerken zijn te herkennen. Daarbij is het niet van belang of alle 
aspecten van de beschrijving gezien zijn of slechts enkele aspecten. Daarom zijn de aantallen van 1 
en 2 bij elkaar genomen en in verhouding gezet tot code 0 (niet gezien). Op deze wijze is het 
resultaat per case per kenmerk in absolute getallen (tabel 6.1.2.) en in verhoudingsgetallen (tabel 
6.1.3.) ontstaan.  Beide tabellen zijn met de interviewgegevens gebruikt om te komen tot de cross-
case analyse (paragrafen 6.2 en 6.3). Daar zijn de samenvattende interpretaties door de student-
leeratelier-onderzoeker aan de hand van de operationele definities onder woorden gebracht.   
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6 Resultaten 
 
Alle fragmenten van de opgenomen lessen zijn beoordeeld door de student-leeratelier-onderzoeker. 
De deelnemende studenten en één ervaren docent hebben onafhankelijk daarvan ook fragmenten 
beoordeeld. Maar niet iedere beoordelaar heeft dat even uitgebreid gedaan (bijlage 4). De ervaren 
docent heeft alleen van case brn-s1-k1-3 alle fragmenten beoordeeld en bij brn-s4-2 bijna allemaal. 
De studenten hebben ieder een deel van een afzonderlijke case beoordeeld. De reden hiervan is 
helaas heel eenvoudig, tijdgebrek bij de beoordelaars. In vergelijking met de scores van de student-
leeratelier-onderzoeker vallen de scores van de andere beoordelaars vaak iets lager uit. Met ander 
woorden, iets meer een 0 en minder vaak een 1 of 2 gescoord door de overige beoordelaars. In de 
discussie wordt hier dieper op ingegaan.  
 
Paragraaf 6.1 beschrijft de resultaten van de waarnemings-scores van alle beoordelaren zoals 
weergegeven in tabellen 6.1.2 en 6.1.3. In paragrafen 6.2 en 6.3 worden de resultaten in detail per 
kenmerk samen met de interview-resultaten uitgewerkt. In totaal hebben zeven leerlingen uit vier 
cases meegewerkt aan de leerling-interviews (zie tabel 5.1 op pagina 11). Met name de vragen over 
hoe de leerling zelf vond dat er geleerd was, de aanpak van de les en de motivatie tijdens de les 
gaven aanvullende informatie welke is opgenomen in de betreffende tabellen. Aan de student-
interviews hebben 2 studenten meegewerkt (één van bronanalyse en één van argumentatie) en de 
resultaten daarvan zijn toegevoegd als opmerkingen onder de tabellen in paragrafen 6.2 en 6.3. 

6.1 Algemeen 
Tabel 6.1.2. op pagina 17 geeft een overzicht van de scores in absolute aantallen per case per 
kenmerk. Per case is de totaalscore op de zes kenmerken van een krachtige onderwijssituatie (KKOS) 
berekend, evenals de totaalscore van de vier kenmerken van diepe leeractiviteiten bij de leerlingen 
(DLL). Er zijn meerdere redenen waarom deze absolute getallen lastig te interpreteren zijn: 

- Het aantal videofragmenten verschilt per case. 
- Het aantal beoordelaars die een videofragment hebben bekeken verschilt per fragment. 
- Niet alle beoordelaars hebben alle fragmenten van een case beoordeeld. 

 
Daarom is een tweede overzichtstabel gemaakt, met daarin de scores als verhoudingsgetallen tussen 
wel-gezien en niet-gezien per case per kenmerk (tabel 6.1.3 pagina 18). De betrouwbaarheid van de 
percentages is dus per case niet hetzelfde wat ook kan worden afgeleid uit het overzicht in bijlage 4. 
Bij wijze van voorbeeld, case brn-s1-k1-3 is in zijn geheel gezien door twee beoordelaren en deels 
door een derde beoordelaar. Case brn-s1-k2-3 is slechts door één beoordelaar gezien. Maar om cases 
onderling te kunnen vergelijken zijn de percentages inzichtelijker dan de absolute getallen. De 
verhouding tussen niet-gezien en wel-gezien ligt voor alle cases en alle kenmerken grof gezegd rond 
de 70:30 of 65:35. Alleen case arg-s3-3 (kunstgeschiedenis) wijkt sterk af met 95:5 op de kenmerken 
van een krachtige onderwijssituatie. De scores voor complex leren en coaching zijn hier veel lager 
dan bij de andere cases. 
 
Uit de onderste totaal rijen van tabel 6.1.3 is het overzicht af te leiden zoals in tabel 6.1.1 hieronder 
staat weergegeven. Hierin zijn de kenmerken van een krachtige onderwijssituatie en de vormen van 
diepe leeractiviteiten gerangschikt op het percentage waarin ze gezien zijn. 
 
concreet 
verwerken 

vakoverstijgend 
werken 

zelfsturing  authenticiteit leerdoelen feedback complex 
leren 

coaching kritisch 
verwerken 

relateren en 
structureren 

2% 4% 6% 9% 16% 34% 35% 54% 54% 62% 

Tabel 6.1.1. Percentage gezien per kenmerk van alle cases tezamen.
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Scores in absolute aantallen per case per kenmerk 

 

Tabel 6.1.2: overzicht van getelde scores per case. 
 
De kolom KKOS refereert aan kenmerken krachtig onderwijs getotaliseerd als som van het aantal waarnemingen binnen de specifieke case. 
De kolom DLL refereert aan diepe leeractiviteiten leerlingen getotaliseerd als som van het aantal waarnemingen binnen de specifieke case.  

Leerdoelen: kennis, 

vaardigheden én 

houdingen

Vakoverstijgend 

werken

Authentieke 

opdrachten 

en taken

Complex 

leren

Coaching: 

begeleiding 

leerproces

Feedback: 

inzicht geven 

in kwaliteit 

leren Zelfsturing

Relateren en 

structureren

Kritisch 

verwerken

Concreet 

verwerken KKOS DLL KKOS DLL

brn-s1-k1-3

Aantal 0 49 52 38 29 23 40 51 28 33 54 231 166 71% 77%

Som van 1 en 2 5 2 16 25 31 14 3 26 21 0 93 50 29% 23%

brn-s1-k2-3

Aantal 0 25 31 30 17 19 28 29 13 13 31 150 86 78% 67%

Som van 1 en 2 7 1 2 15 13 4 3 19 19 1 42 42 22% 33%

brn-s4-2

Aantal 0 53 61 61 39 26 44 54 32 35 61 284 182 78% 75%

Som van 1 en 2 8 0 0 22 35 17 7 29 26 0 82 62 22% 25%

brn-s4-3

Aantal 0 17 20 19 7 6 7 16 5 5 20 76 46 63% 58%

Som van 1 en 2 3 0 1 13 14 13 4 15 15 0 44 34 37% 43%

arg-s2-2

Aantal 0 41 46 50 44 10 18 46 16 24 48 209 134 67% 64%

Som van 1 en 2 11 6 2 8 42 34 6 36 28 4 103 74 33% 36%

arg-s3-3

Aantal 0 82 86 88 87 76 81 88 26 41 88 500 243 95% 69%

Som van 1 en 2 6 2 0 1 12 7 0 62 47 0 28 109 5% 31%

kenmerken krachtige onderwijs situatie diep leren leerlingen



 
 

18 
 

Scores als verhoudingsgetallen per case per kenmerk 

 
 
Tabel 6.1.3: overzicht van de verhouding van de getelde scores per case per kenmerk. 
 
De kolom KKOS refereert aan kenmerken krachtig onderwijs getotaliseerd als percentage binnen de specifieke case. 
De kolom DLL refereert aan diepe leeractiviteiten leerlingen getotaliseerd als percentage binnen de specifieke case. 
De onderste rijen niet/wel gezien bevatten het percentage per kenmerk van alle cases tezamen genomen. 
 

Brn-s1-k1-3

Leerdoelen: kennis, 

vaardigheden én 

houdingen

Vakoverstijgend 

werken

Authentieke 

opdrachten 

en taken

Complex 

leren

Coaching: 

begeleiding 

leerproces

Feedback: 

inzicht geven 

in kwaliteit 

leren Zelfsturing

Relateren en 

structureren

Kritisch 

verwerken

Concreet 

verwerken KKOS DLL

% van 0 91% 96% 70% 54% 43% 74% 94% 52% 61% 100% 71% 77%

% van 1+2 9% 4% 30% 46% 57% 26% 6% 48% 39% 0% 29% 23%

Brn-s1-k2-3

% van 0 76% 94% 88% 53% 58% 85% 91% 41% 41% 94% 76% 67%

% van 1+2 24% 6% 12% 47% 42% 15% 9% 59% 59% 6% 24% 33%

brn-s4-2

% van 0 87% 100% 100% 64% 43% 72% 89% 52% 57% 100% 78% 75%

% van 1+2 13% 0% 0% 36% 57% 28% 11% 48% 43% 0% 22% 25%

brn-s4-3

% van 0 77% 100% 91% 35% 29% 38% 81% 25% 25% 100% 62% 58%

% van 1+2 23% 0% 9% 65% 71% 62% 19% 75% 75% 0% 38% 42%

arg-s2-2

% van 0 79% 88% 96% 85% 19% 35% 88% 31% 46% 92% 67% 64%

% van 1+2 21% 12% 4% 15% 81% 65% 12% 69% 54% 8% 33% 36%

arg-s3-3

% van 0 93% 98% 100% 99% 86% 92% 100% 30% 47% 100% 95% 69%

% van 1+2 7% 2% 0% 1% 14% 8% 0% 70% 53% 0% 5% 31%

Niet gezien 84% 96% 91% 65% 46% 66% 91% 38% 46% 98% 75% 68%

Wel gezien 16% 4% 9% 35% 54% 34% 9% 62% 54% 2% 25% 32%

kenmerken krachtige onderwijs situatie diep leren leerlingen
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6.2 Resultaten observaties kenmerken van een krachtige onderwijssituatie 
De scores op de zes kenmerken van een krachtige onderwijssituatie zijn samen met de interviewdata 
per kenmerk ieder in een aparte paragraaf vertaald in de bijbehorende tabellen. 

6.2.1 Leerdoelen 

De verhouding niet/wel gezien ligt rond de 90:10 en 80:20. Leerdoelen worden wel genoemd door de 
docenten bij aanvang van de lessenreeks maar leerlingen leggen niet zichtbaar zelf een relatie met 
vaardigheden en houdingen. In de leerling-interviews komt vooral het belang van leren voor de toets 
naar voren.  

 
Tabel 6.2.1. Kwalitatieve interpretaties kenmerk leerdoelen. 
 
Aanvulling vanuit student-interviews: 

- Argumentatie (arg-s2-2): de nadruk ligt op vaardigheden ontwikkelen. Dat is inherent aan de 
lesopzet en de verwachtingen ten aanzien van het niveau bij de leerlingen. 

- Bronanalyse (brn-s1-k1-3): Vooral verwijzingen naar kenmerken van de bron en de maker zijn 
goed opgepakt door de leerlingen. Historische context en bronvergelijking duidelijk minder.  

Leerdoelen: kennis, 

vaardigheden én 

houdingen Zichtbaar Niet zichtbaar uit ll interview

brn-s1-k1-3

nadruk ligt op vaardigheid 

bronnen met elkaar te 

vergelijken. Samenwerken 

komt tot uiting in de discussie 

over bruikbaarheid van de 

bron tijdens de line-up

lln leggen niet zichtbaar zelf een 

relatie met vaardigheden en 

houdingen

ll ervaart de vorm als fijn omdat het haar beter betrekt bij de les 

dan op bord schrijven. Primaire motivatie is prestatie voor de toets. 

Ll wil graag bondige samenvatting van leerdoel voor de toets.  Maar 

nog liever de les zo geven dat je er wat mee kunt. Voorbeeld van 

taal leren: je leert voor toets, maar kunt geen Frans of Duits praten. 

en actuele onderwerpen zoals 9/11 zou interessanter zijn

brn-s1-k2-3

nadruk ligt op vaardigheid 

bronnen met elkaar te 

vergelijken. Docent geeft 

praktijk voorbeeld als 

introductie. Samenwerken 

komt tot uiting in de discussie 

over bruikbaarheid van de 

bron tijdens de line-up

lln leggen niet zichtbaar zelf een 

relatie met vaardigheden en 

houdingen.

brn-s4-2

nadruk ligt op kennis en 

voorbereiding op de toets. 

Ook wordt het samenwerken 

en kritisch naar de ander 

kunnen luisteren benoemd

lln leggen niet zichtbaar zelf een 

relatie met vaardigheden en 

houdingen. Samenwerken is beperkt 

noodzakelijk. Ll werkt probleem 

alleen of in 2-tal uit.

voor de toets was deze les minder nuttig voor ll omdat hij al veel 

van het onderwerp weet. Voor lln die weinig weten ziet hij dit als 

waarschijnlijk wel nuttig ter voorbereiding op de toets.

brn-s4-3

nadruk ligt op de vaardigheid 

bronnen met elkaar te 

vergelijken. Samenwerken 

komt tot uiting in de discussie 

over bruikbaarheid van de 

bron tijdens de line-up

lln leggen niet zichtbaar zelf een 

relatie met vaardigheden en 

houdingen

arg-s2-2 nadruk ligt op kennis vergaren 

ter voorbereiding op de toets 

/ betoog

lln leggen niet zichtbaar zelf een 

relatie met vaardigheden en 

houdingen. Samenwerken is beperkt 

noodzakelijk. Ll werkt probleem 

alleen of in 2-tal uit.

arg-s3-3

Docent refereert aan eerder 

verstuurde mail over lesvorm. 

Ll gaan in debat met elkaar 

om te oefenen met het 

formuleren van 

(tegen)argumenten.  

Samenwerken komt tot uiting 

tijdens het stemmen over wie 

de minst goede 

(tegen)argumenten heeft 

gegeven.

lln leggen niet zichtbaar zelf een 

relatie met vaardigheden en 

houdingen

Door het debat voor te bereiden en door de discussie leer ik meer 

over het onderwerp en ook over het bedenken van voor- en 

tegenargumenten, dan er alleen over te lezen in een boek
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6.2.2 Vakoverstijgend werken 

De verhouding niet/wel gezien ligt rond de 95:5. Bij bronanalyse is geen sprake van vakoverstijgend 
werken. De argumentatie-lessenreeks wordt in de leerling-interviews genoemd als verdiepend en 
verdergaand ten opzichte van wat bij Nederlands aan de orde is gekomen. 

 
Tabel 6.2.2: Kwalitatieve interpretaties vakoverstijgend werken 
Interessante opmerking uit leerling interview, inhoudelijke kennis wordt als belangrijk gezien. 
 

6.2.3 Authenticiteit 

Het kenmerk authenticiteit is bij vijf van de zes cases weinig gezien (95:5). Alleen in de case brn-s1-
k1-3 legt de docent een relatie met de praktijk doordat leerlingen zich moeten inleven als onderwijs 
programmamaker voor het vak geschiedenis en bezig zijn met de ontwikkeling van een lesmodule 
waar het arbeidersperspectief centraal moeten komen te staan. Het is echter niet zichtbaar dat 
leerlingen dit oppakken. Ook in de leerling-interviews is niet naar voren gekomen dat leerlingen dit 
als relevant hebben ervaren. Noord-Korea in de case arg-s2-2 wordt door een leerling wel genoemd 
als een actueel onderwerp dat de betrokkenheid bij de les faciliteert. 
 

Mate van 

vakovertsijgend 

werken Zichtbaar Niet zichtbaar uit ll interview

brn-s1-k1-3

Docent vertelt over 

toepassing in 

onderzoekscontext.

er is geen sprake van duidelijke 

samenhang met een ander vak

ll herkennen wel dat je bronnenanalyse 

kunt gebruiken in het leven. "Maar het 

NOS bericht wat fout was en ik moet 

kunnen ontmaskeren, kan helemaal 

niet. Dat was geen goed voorbeeld". 

Volgens andere ll helpt deze les niet om 

in de praktijk de krant beter te lezen. 

"Dat doe je sowieso al als je meer van 

het onderwerp weet"

brn-s1-k2-3 er wordt geen relatie gelegd 

naar andere vakken

er is geen sprake van duidelijke 

samenhang met een ander vak

brn-s4-2
er wordt geen relatie gelegd 

naar andere vakken

er is geen sprake van duidelijke 

samenhang met een ander vak

Geschiedenis vind ik interessant, zoek ik 

van alles over op, en daarom herken ik 

er ook veel dingen van andere vakken 

in.

brn-s4-3 er wordt geen relatie gelegd 

naar andere vakken

er is geen sprake van duidelijke 

samenhang met een ander vak

arg-s2-2

Docent legt meerdere keren 

relatie naar wereldse context 

zoals film en nieuwsrubrieken 

en het vak Nederlands

lln volgen de docent maar laten 

geen blijk van integratie met andere 

vakken zien

arg-s3-3 docent legt een relatie met 

vak Nederlands

lln volgen de docent maar laten 

geen blijk van integratie met andere 

vakken zien

ll ervaart de les als een verdieping op 

het gebied van argumentatie t.o.v. 

eerder behandelde stof bij Nl
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Tabel 6.2.3: Kwalitatieve interpretaties authenticiteit 
 
Aanvulling vanuit student-interviews: 

- Argumentatie (arg-s2-2): Noord-Korea wordt als een actueel onderwerp door een aantal 
leerlingen opgepikt. Vooral de meiden doen goed mee. (Een leerling vertelde later aan 
student: “zonder deze les had ik nooit uit mezelf die documentaire van Floortje Dessing 
gekeken”). 

- Bronanalyse (brn-s1-k1-3): “het ging er vooral om dat leerlingen oefenen in het stellen van 
de goede vraag bij bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de bron”. 

 

6.2.4 Complex leren 

De verhouding niet/wel gezien laat variatie zien over de cases en ligt grofweg rond de 55:45 bij 
bronanalyse en rond 90:10 bij argumentatie. Er is een blauwdruk voor de les, maar leerlingen zijn 
tijdens zelfstandig werken enigszins vrij om een eigen invulling te geven aan de gegeven taakaanpak,  
waarvoor ze ook met elkaar moeten overleggen en er verschillende uitkomsten mogelijk zijn. Bij de 
uitvoering van de line-up (bron-analyse) ontstaan levendige discussies waarbij leerlingen van elkaar 
leren en samenwerken aan de opdrachten. In het ballon-debat (argumentatie) nemen leerlingen om 
de beurt hun standpunten in zonder dat er levendige discussies ontstaan.  
De student (docent) stuurt de les en zorgt dat de leerlingen actief bezig zijn. In de gezamenlijke 
activiteiten structureert de student (docent) sterk aan de hand van de blauwdruk. Er wordt niet 
gereflecteerd op de kwaliteit van het leerproces.  
 

Authentieke en 

relevante 

opdrachten Zichtbaar Niet zichtbaar uit ll interview

brn-s1-k1-3 Docent benoemt fictieve 

opdrachtgever in de vorm van 

onderwijsmaker en plaatst 

opdracht in die context

Niet duidelijk zichtbaar dat lln dit als 

relevant ervaren. Er wordt niet 

gewerkt vanuit een thema

ll leren voor de toets, relevantie wordt volledig 

hierdoor bepaald. Geschiedenis is wel 

interessant maar niet op school. Het zou veel 

leuker zijn om actuelere onderwerpen te 

behandelen. Aanslag 9/11 is nooit aandacht 

voor geweest bij geschiedenis.

brn-s1-k2-3

Docent benoemt fictieve 

opdrachtgever in de vorm van 

onderwijsmaker en plaatst 

opdracht in die context

Niet duidelijk zichtbaar dat lln dit als 

relevant ervaren. Er wordt niet 

gewerkt vanuit een thema

brn-s4-2

Docent bespreekt lesdoel

Er is geen sprake van authenticiteit 

of relevantie buiten de kennisdoelen

Wat vind je van zelf een lessenreeks 

ontwerpen? "Zou misschien wel leuk zijn. Je 

onthoudt het beter". Als je geinteresseerd 

bent in het vak gaat het beter

brn-s4-3

Docent bespreekt lesdoel

Er is geen sprake van authenticiteit 

of relevantie buiten de kennisdoelen

arg-s2-2 Docent benoemt lesdoel en 

koppelt aan actualiteit

Niet duidelijk zichtbaar dat lln dit als 

relevant ervaren. Er wordt niet 

gewerkt vanuit een thema

arg-s3-3

docent benoemt het dilemma 

van het weggooien van een 

duur kunstwerk als uitdaging 

om een goede argumentatie 

te bedenken.

Niet duidelijk zichtbaar dat lln dit als 

relevant ervaren. Er wordt niet 

gewerkt vanuit een thema

De les was nuttig als voorbereiding op het 

betoog (toets)
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Tabel 6.2.4: Kwalitatieve interpretaties complex leren 
 
Aanvulling vanuit student-interviews: 
De les-vormen van de derde les zijn ontworpen met het idee dat leerlingen aan elkaar moeten 
uitleggen, tegen elkaar in gaan en zich onderling moeten verdedigen. De gestructureerde taakaanpak 
die daarvoor is aangeleerd in de eerste twee lessen is het instrument om dat te doen. Maar het 
ballon-debat liep anders dan de student verwachtte omdat leerlingen vooral standpunten om de 
beurt uitwisselden en er slechts beperkt discussie op gang kwam. Dit had een punt kunnen zijn 
waarop de student (docent) in de les had kunnen ingrijpen middels reflectie op de kwaliteit van het 
leerproces. Maar dat wordt als moeilijk gezien door de studenten en is niet gebeurd. In les 3 van de 
argumentatie reeks van student s2 (niet waargenomen door student-leeratelier-onderzoeker) verliep 
de discussie in het ballondebat bij de groepen die zich aan de regels hielden (om de beurt praten) 
vergelijkbaar als bij arg-s3-3. Maar er was ook een groepje dat zich niet aan die regels hield. En daar 
ontspon zich wel een levendige discussie met kenmerken van complex leren.  

Complex leren Zichtbaar Niet zichtbaar uit ll interview

brn-s1-k1-3

Er is een blauwdruk maar lln 

zijn vrij om een aanpak te 

nemen, verschillende 

uitkomsten zijn mogelijk, ze 

moeten met elkaar 

overleggen en de docent 

zorgt dat de lln actief bezig 

zijn Docent structureert aan 

de hand van de blauwdruk

er wordt niet gereflecteerd op de 

kwaliteit van het leerproces

ll hebben behoefte aan structuur waardoor ze 

weten wat ze moeten doen. Als ik het niet snap 

weet ik niet wat ik moet doen. En dan doe ik niets. 

Als docent zegt lees de opdracht is dat niet 

voldoende. Tijdlijn was leuk, maar niet te lang laten 

duren want da is het saai. Herhaling is wel goed. 

niet te snel de kenmerkende aspecten achter elkaar 

behandelen.

brn-s1-k2-3

Er is een blauwdruk maar lln 

zijn vrij om een aanpak te 

nemen, verschillende 

uitkomsten zijn mogelijk, ze 

moeten met elkaar 

overleggen en de docent 

zorgt dat de lln actief bezig 

zijn Docent structureert aan 

de hand van de blauwdruk

er wordt niet gereflecteerd op de 

kwaliteit van het leerproces

brn-s4-2

lln werken alleen of in 

2tallen, gebruiken blauwdruk. 

Niet persé 1 uitkomst. Er is 

ruimte voor interpretatie en 

discussie

er wordt niet gereflecteerd op de 

kwaliteit van het leerproces

Leerzaam want je leert van elkaar door met elkaar 

te overleggen.  Juist bij een vak als geschiedenis is 

het fijn om te kunnen overleggen omdat je samen 

meer ziet dan alleen. En je onthoud het beter, dus 

nuttig voor de toets.

brn-s4-3

Er is een blauwdruk maar lln 

zijn vrij om een aanpak te 

nemen, verschillende 

uitkomsten zijn mogelijk, ze 

moeten met elkaar 

overleggen en de docent 

zorgt dat de lln actief bezig 

zijn

er wordt niet gereflecteerd op de 

kwaliteit van het leerproces

arg-s2-2

lln werken in 2tallen, docent 

zorgt voor activieve 

deelname, in beperkte zin 

moeten lln hun eigen weg 

vinden op zoek naar 

antwoorden

er wordt niet gereflecteerd op de 

kwaliteit van het leerproces

arg-s3-3

lln vertellen hun eigen verhaal 

en moeten reageren op het 

verhaal van de ander. Met 

wegstemmen in het 

ballondebat zijn ze van elkaar 

afhankelijk

er wordt niet gereflecteerd op de 

kwaliteit van het leerproces

Het ballon debat was nuttig als voorbereiding op het 

betoog (toets)
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6.2.5 Coaching 

De verhouding niet/wel gezien ligt bij bronanalyse rond de 45:55 en bij argumentatie is de 
verhouding sterk verschillend. De studenten begeleiden het proces met veel vragen over inhoud, 
context, plaatsen vraagtekens, geven regelmatig tussenstapjes, benoemen of vragen naar 
alternatieven en geven complimenten. Bij student s3 is dit in mindere mate gezien, en bij s2 juist 
meer. Reflectie op het leerproces of de aanpak van leerlingen is niet zichtbaar. 
 

 
Tabel 6.2.5: Kwalitatieve interpretaties coaching 
 
Aanvulling vanuit student-interviews: 

- Argumentatie en bronanalyse: “de focus op het vak is leuk. Reflectie over het leerproces bij 
de leerlingen is (nog) moeilijk”. 

  

Coaching Zichtbaar Niet zichtbaar uit ll interview

brn-s1-k1-3

docent begeleidt het proces 

met veel vragen over inhoud, 

context, plaatst vraagtekens 

en benoemt of vraagt naar 

alternatieven. Geeft 

regelmatig tussenstapjes

er wordt niet gereflecteerd op het 

leerproces of de aanpak van lln

een rustige uitstraling van docent is belangrijk, met 

goede uitleg en veel geduld. Als docent zegt "heb 

ik al uitgelegd, zoek maar op" doe ik er niets mee. 

Goede power points zijn fijn als samenvattende 

uitleg.

brn-s1-k2-3

docent begeleidt het proces 

met veel vragen over inhoud, 

context, plaatst vraagtekens 

en benoemt of vraagt naar 

alternatieven. Geeft 

regelmatig tussenstapjes

er wordt niet gereflecteerd op het 

leerproces of de aanpak van lln

brn-s4-2

docent begeleidt het proces 

met veel vragen over inhoud, 

context, plaatst vraagtekens 

en benoemt of vraagt naar 

alternatieven. Geeft 

regelmatig tussenstapjes

er wordt niet gereflecteerd op het 

leerproces of de aanpak van lln

vragen aan de docent die niet letterlijk antwoord 

geeft maar je een richting in stuurt is fijn. 

Geschreven samenvatting op bord is fijne manier 

om de kern tot je te nemen, want je hebt een 

beter overzicht van de stof.

brn-s4-3

docent begeleidt het proces 

met veel vragen over inhoud, 

context, plaatst vraagtekens 

en benoemt of vraagt naar 

alternatieven. Geeft 

regelmatig tussenstapjes

er wordt niet gereflecteerd op het 

leerproces of de aanpak van lln

arg-s2-2

docent begeleidt het proces 

met veel vragen over inhoud, 

context, plaatst vraagtekens 

en benoemt of vraagt naar 

alternatieven. Geeft 

regelmatig tussenstapjes

er wordt niet gereflecteerd op het 

leerproces of de aanpak van lln

arg-s3-3

docent houdt afstand van het 

proces en laat lln zelf het 

ballondebat voeren. Geeft af 

en toe tussenstapjes en 

aanmoedigingen indien het 

proces stil valt

er wordt niet gereflecteerd op het 

leerproces of de aanpak van lln
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6.2.6 Feedback 

De verhouding niet/wel gezien wisselt tussen de cases van 90:10, 75:25 tot 35:65. Wat overeenkomt 
tussen de cases is dat er vooral feedback op de inhoud is gezien, maar geen feedback op het proces 
of de wijze waarop oplossingen tot stand komen.  

- In brn-s1-k1-3 wordt meer feedback gezien dan bij brn-s1-k2-3 (dezelfde student / les, 
andere klas). In brn-s4-3 is nog meer feedback gezien (dezelfde les als brn-s1-k1-3 maar 
andere klas en andere student).  

- Tussen brn-s4-2 en brn-s4-3 is een verschil in de score op feedback (dezelfde student, 
dezelfde klas maar andere les uit de reeks).  

- In case arg-s3-3 laat de betreffende student heel weinig feedback zien tijdens de debat 
ronde, terwijl de student in de case arg-s2-2 veel feedback laat zien (verschillende student, 
klas en les). 

Kortom, de student, de klas en de betreffende les lijken allemaal factoren van invloed op de feedback  
die is waargenomen. 
 

 
Tabel 6.2.6: Kwalitatieve interpretaties feedback geven 
 
Aanvulling vanuit student-interviews: 

- Argumentatie en bronanalyse: “Feedback over het leerproces bij de leerlingen is (nog) 
moeilijk”. 

 

  

Feedback Zichtbaar Niet zichtbaar uit ll interview

brn-s1-k1-3
Er is veel feedback op de 

inhoud

er is geen feedback op het proces of 

de wijze waarop oplossingen tot 

stand komen

huiswerk wordt meestal niet gecontroleerd en 

doe ik dus niet.

brn-s1-k2-3 Er is veel feedback op de 

inhoud

er is geen feedback op het proces of 

de wijze waarop oplossingen tot 

stand komen

brn-s4-2 Er is veel feedback op de 

inhoud

er is geen feedback op het proces of 

de wijze waarop oplossingen tot 

stand komen

 Docent bepaalt ook de sfeer. Als je geen klik hebt 

met de docent is het moeilijk om de motivatie op 

te brengen om mee te doen.

brn-s4-3 Er is veel feedback op de 

inhoud

er is geen feedback op het proces of 

de wijze waarop oplossingen tot 

stand komen

arg-s2-2 Er is veel feedback op de 

inhoud

er is geen feedback op het proces of 

de wijze waarop oplossingen tot 

stand komen

arg-s3-3 Er is een kleine hoeveelheid 

feedback op de inhoud

er is geen feedback op het proces of 

de wijze waarop oplossingen tot 

stand komen
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6.3 Resultaten observaties vormen van diepe leeractiviteiten 
 
Zelfsturing en concreet verwerken worden niet tot nauwelijks gezien, terwijl relateren / structureren 
en kritisch verwerken wel zichtbaar zijn. Samen met de interviewdata geeft dat onderstaande 
resultaten. 

6.3.1 Zelfsturing 

De verhouding niet/wel gezien ligt rond de 90:10. In geen enkele case zijn leerlingen zelfstandig bezig 
met oriënteren, plannen, doelen stellen, voortgang bewaken, zelf of samen oplossingen voor 
problemen bedenken en evalueren. Bij argumentatie wordt wel uitgegaan van voorkennis omdat 
hetzelfde model in het vak Nederlands eerder al aan bod is gekomen, maar de studenten sturen het 
proces. 

 
Tabel 6.3.1: Kwalitatieve interpretaties zelfsturing 
 
Aanvulling vanuit student-interviews: 
We gaan er van uit dat de onderwerpen, zowel bronanalyse als argumentatie, nog te moeilijk zijn 
voor de leerlingen om zelfstandig aan te pakken. Daarom is er gekozen voor een sterke sturing door 
de docent met behulp van een gestructureerde taakaanpak. 
 

  

Zelfsturing Zichtbaar Niet zichtbaar uit ll interview

brn-s1-k1-3

De docent stuurt en 

structureert

Er is alleen iets van zelfsturing 

wanneer de lln aan het 

voorbereiden zijn.

ll hebben behoefte aan structuur waardoor 

ze weten wat ze moeten doen. Als ik het niet 

snap weet ik niet wat ik moet doen. En dan 

doe ik niets. Als docent zegt lees de opdracht 

is dat niet voldoende.

brn-s1-k2-3 De docent stuurt en 

structureert

Er is alleen iets van zelfsturing 

wanneer de lln aan het 

voorbereiden zijn.

brn-s4-2 De docent stuurt en 

structureert

Er is alleen iets van zelfsturing 

wanneer de lln aan het 

voorbereiden zijn.

Zelfsturing is gemakkelijker als je al meer 

weet van het onderwerp.

brn-s4-3 De docent stuurt en 

structureert

Er is alleen iets van zelfsturing 

wanneer de lln aan het 

voorbereiden zijn.

arg-s2-2 De docent stuurt en 

structureert

Er is alleen iets van zelfsturing 

wanneer de lln aan het 

voorbereiden zijn.

arg-s3-3 De docent stuurt en 

structureert

Er is alleen iets van zelfsturing 

wanneer de lln aan het 

voorbereiden zijn.
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6.3.2 Relateren / structureren 

De verhouding niet/wel gezien ligt rond de 50:50 en 30:70. Relateren en structureren is duidelijk 
zichtbaar tijdens de opdrachten. Leerlingen zijn bezig met voorkennis, proberen begrippen te 
begrijpen en onderling aan elkaar te relateren. Niet zichtbaar is dat leerlingen hoofd- en bijzaken 
bepalen. De oorzaak-gevolg redeneringen gaan altijd in samenspraak met de student-docent. 

 
 Tabel 6.3.2: Kwalitatieve interpretaties relateren en structuren 
 
Geen aanvulling vanuit student-interviews. 
  

Relateren en 

structureren Zichtbaar Niet zichtbaar

brn-s1-k1-3
lln zijn bezig met voorkennis, 

proberen begrippen te 

begrijpen en onderling te 

relateren

hoofd en bijzaken bepalen en 

oorzaak - gevolg redeneringen gaan 

in samenspraak met docent

brn-s1-k2-3

lln zijn bezig met voorkennis, 

proberen begrippen te 

begrijpen en onderling te 

relateren, zoeken soms naar 

analogieën

hoofd en bijzaken bepalen en 

oorzaak - gevolg redeneringen gaan 

in samenspraak met docent

brn-s4-2

lln zijn bezig met voorkennis, 

proberen begrippen te 

begrijpen en onderling te 

relateren maar gezien de 

lesopzet gedurende slechts 

een kort deel van de les

hoofd en bijzaken bepalen en 

oorzaak - gevolg redeneringen gaan 

in samenspraak met docent

brn-s4-3
lln zijn bezig met voorkennis, 

proberen begrippen te 

begrijpen en onderling te 

relateren

hoofd en bijzaken bepalen en 

oorzaak - gevolg redeneringen gaan 

in samenspraak met docent

arg-s2-2
lln zijn bezig met voorkennis, 

proberen begrippen te 

begrijpen en onderling te 

relateren

hoofd en bijzaken bepalen en 

oorzaak - gevolg redeneringen gaan 

in samenspraak met docent

arg-s3-3
lln zijn bezig met voorkennis, 

proberen begrippen te 

begrijpen en onderling te 

relateren

hoofd en bijzaken bepalen en 

oorzaak - gevolg redeneringen gaan 

in samenspraak met docent
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6.3.3 Kritisch verwerken 

De verhouding niet/wel gezien variëren van 60:40 tot 25:75. Kritisch verwerken is zichtbaar in de zin 
dat leerlingen verschillende gedachtegangen proberen te volgen, informatie op waarde inschatten, 
hun mening geven, argumenten aandragen en met elkaar of de docent in discussie gaan. Veel 
leerlingen doen mee tijdens de actieve werkvormen, line-up bij bronanalyse en ballondebat bij 
argumentatie. Voor dit kenmerk is het vaakst een 2 gescoord bij de observaties van de 
videofragmenten.  
 

 
Tabel 6.3.3: Kwalitatieve interpretaties kritisch verwerken 
 
Aanvulling vanuit student-interviews: 
Vooral de line-up in bronanalyse helpt kritisch verwerken zichtbaar op gang te komen. Er ontstaan 
levendige discussies tussen de leerlingen en met de docent. Het ballon-debat is minder levendig 
omdat leerlingen om de beurt praten en vooral naar elkaar luisteren.  
 

Kritisch verwerken Zichtbaar Niet zichtbaar

brn-s1-k1-3

lln moeten verschillende 

gedachtegangen proberen te volgen, 

informatie op waarde inschatten, hun 

mening geven, argumenten aandragen 

en met elkaar of de docent in discussie. 

Veel lln doen mee alle aspecten zijn zichtbaar

brn-s1-k2-3

lln moeten verschillende 

gedachtegangen proberen te volgen, 

informatie op waarde inschatten, hun 

mening geven, argumenten aandragen 

en met elkaar of de docent in discussie. 

Veel lln doen mee. Een enkeling 

helemaal niet alle aspecten zijn zichtbaar

brn-s4-2

lln moeten verschillende 

gedachtegangen proberen te volgen, 

informatie op waarde inschatten, hun 

mening geven, argumenten aandragen 

en met elkaar of de docent in discussie. 

Veel ln doen mee.

alle aspecten zijn zichtbaar maar in 

deze lesopzet gedurende een korter 

deel van de les samen bezig

brn-s4-3

lln moeten verschillende 

gedachtegangen proberen te volgen, 

informatie op waarde inschatten, hun 

mening geven, argumenten aandragen 

en met elkaar of de docent in discussie. 

Veel lln doen mee alle aspecten zijn zichtbaar

arg-s2-2

lln moeten verschillende 

gedachtegangen proberen te volgen, 

informatie op waarde inschatten, hun 

mening geven, argumenten aandragen 

en met elkaar of de docent in discussie.  

Veel lln doen mee.

alle aspecten zijn zichtbaar maar in 

deze lesopzet gedurende een korter 

deel van de les samen bezig

arg-s3-3

lln moeten verschillende 

gedachtegangen proberen te volgen, 

informatie op waarde inschatten, hun 

mening geven, argumenten aandragen 

en met elkaar of de docent in discussie. 

Iedereen doet mee. alle aspecten zijn zichtbaar
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6.3.4 Concreet verwerken 

De verhouding niet/wel gezien ligt bijna op de 100:0. Concreet verwerken refereert aan koppelen 
van de lesstof aan eigen ervaringen en in het praktisch betekenis geven aan de behandelde stof. Er is 
slechts één keer sprake van een leerling die probeert het thema te begrijpen vanuit een voorbeeld 
over de eigen situatie. 

 
Tabel 6.3.4: Kwalitatieve interpretaties concreet verwerken 
 

Aanvulling vanuit student-interviews: 
Slechts 1 leerling in bronanalyse laat het een concrete voorstelling zien. Ter verduidelijking van zijn 
standpunt over het geschiedenisonderwerp “de zware arbeidsomstandigheden van de arbeider”, 
maakt deze leerling een brug naar de eigen beleving over hoe zwaar het is om naar school te gaan en 
probeert dat te koppelen aan de opdracht. 
 
 
 

Concreet verwerken Zichtbaar Niet zichtbaar uit lln interview

brn-s1-k1-3
heel beperkt wordt een 

concrete voorstelling 

gemaakt

koppelen aan eigen ervaring, 

practische betekenis geven, 

nadenken over de toepassing, 

practisch voorbeeld

De onderwerpen staan ver van de 

dagelijkse realiteit af waardoor het als 

saai en minder relevant wordt ervaren, en 

moeilijk naar de praktijk is te vertalen.

brn-s1-k2-3
1 lln gebruikt een eigen 

ervaring om de opdracht te 

begrijpen

practische betekenis geven, 

nadenken over de toepassing, 

practisch voorbeeld

brn-s4-2
heel beperkt wordt een 

concrete voorstelling 

gemaakt

koppelen aan eigen ervaring, 

practische betekenis geven, 

nadenken over de toepassing, 

practisch voorbeeld

eigen interesse in geschiedenis maakt het 

gemakkelijker om een eigen voorstelling te 

hebben over de onderwerpen

brn-s4-3
heel beperkt wordt een 

concrete voorstelling 

gemaakt

koppelen aan eigen ervaring, 

practische betekenis geven, 

nadenken over de toepassing, 

practisch voorbeeld

arg-s2-2
heel beperkt wordt een 

concrete voorstelling 

gemaakt

koppelen aan eigen ervaring, 

practische betekenis geven, 

nadenken over de toepassing, 

practisch voorbeeld

arg-s3-3
heel beperkt wordt een 

concrete voorstelling 

gemaakt

koppelen aan eigen ervaring, 

practische betekenis geven, 

nadenken over de toepassing, 

practisch voorbeeld
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7 Conclusies en discussie 

7.1 Conclusies 
Dit leeratelier-onderzoek had als doel een antwoord vinden op de vraag: “Welke vormen van diepe 
leeractiviteiten en kenmerken van een krachtige onderwijssituatie zijn te herkennen in de 
ontwerponderzoeken van de studenten die deelnemen aan leeratelier Noordoost?”. Het is 
onderzocht in een zestal cases, waarbij iedere case een les is uit een reeks van vier, opgezet en 
uitgevoerd door studenten in opleiding tot docent in het voortgezet onderwijs in het kader van hun 
ontwerponderzoek. Onderstaande tabel 7.1 bevat het overzicht van de conclusies. 
 
concreet verwerken vakoverstijgend 

werken 
zelfsturing  authenticiteit leerdoelen 

2% gezien 4% gezien 6% gezien 9% gezien 16% gezien 

geen aandacht gehad 
bij de studenten en 
zodoende niet 
meegenomen in het 
ontwerponderzoek 

geen doel van de 
studenten geweest 
en zodoende niet 
meegenomen in het 
ontwerponderzoek 

uitgangspunt bij 
studenten dat dit niet 
mogelijk is en 
zodoende bewust 
voorkomen in  
ontwerponderzoek 

wel aandacht gehad 
bij het ontwerp, maar 
weinig aandacht 
gehad tijdens de 
uitvoering van het 
ontwerponderzoek 

nadruk ligt op 
ontwikkelen van 
vaardigheid en niet 
op leerhouding 

 
feedback complex leren coaching kritisch verwerken relateren en 

structureren 

34% gezien 35% gezien 54% gezien 54% gezien 62% gezien 

studenten gericht op 
inhoud en niet op 
proces 

de werkvormen 
dagen de leerlingen 
uit  

studenten begeleiden 
leerlingen door 
vragen te stellen en 
informatie te geven 

werkvormen en 
sturing door de 
studenten stimuleren 

werkvormen en 
sturing door de 
studenten stimuleren 

Tabel 7.1 Overzicht van de conclusies per kenmerk van alle cases tezamen.  
 
Concreet verwerken 
Slechts één keer duidelijk gezien (zoals in 6.3.4 beschreven). Wellicht is de geringe aandacht bij de 
uitvoering voor authenticiteit hier mede debet aan. Het is, zoals de leerlingen ook aangeven in de 
interviews, belangrijk om aandacht te hebben voor levensechte opdrachten met relevantie voor de 
leerlingen (authenticiteit), waardoor het hen beter in staat stelt om de lesstof te koppelen aan eigen 
ervaringen en praktische betekenis te zoeken (concreet verwerken).  
 
Vakoverstijgend werken 
Is geen doel van het bronanalyse ontwerponderzoek geweest en daar ook niet gezien. Bij 
argumentatie wordt wel de koppeling gemaakt met het vak Nederlands, wat in de leerling-interviews 
als zodanig benoemd en gewaardeerd wordt.  
 
Zelfsturing 
De lessenreeks is bewust ontworpen rondom een gestructureerde taakaanpak ten aanzien van het 
betreffende leerprobleem. Sturing door de studenten aan de hand hiervan wordt door de studenten 
als een belangrijk en noodzakelijk aspect gezien voor het ontwikkelen van de vaardigheid. De 
studenten refereren naar onderzoek waaruit naar voren komt dat bronanalyse en argumentatie bij 
de doelgroep leerlingen als te complex gezien wordt om zelfstandig aan te kunnen. De leerling-
interviews bevestigen dit beeld. 
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Authenticiteit 
De studenten geven aan dat authenticiteit wel geprobeerd is na te streven, maar dat het achteraf 
gezien relatief weinig aandacht heeft gehad bij de uitvoering van de lessen. Bij bronanalyse benoemt 
de student wel een context bij de introductie, maar in de leerling-interviews komt niet naar voren 
dat dit door hen is opgepikt. Bij argumentatie is gezocht naar authenticiteit door een actueel 
onderwerp als Noord-Korea te nemen. Dit is door enkele leerlingen als positief opgepikt. 
 
Leerdoelen 
In de definitie van leerdoelen in een krachtige onderwijssituatie ligt de nadruk niet alleen op kennis, 
maar wordt de relatie gelegd met vaardigheden en houdingen. Uitgangspunt in beide onderzoeken is 
dat vaardigheden niet of beperkt bij de leerlingen aanwezig zijn. De studenten geven een korte 
instructie met betrekking tot de gestructureerde taakaanpak (kennisgericht), en benadrukken verder 
vaardigheidsontwikkeling bij de aanpak van het betreffende leerprobleem. Naar (leer)houdingen is 
niet gekeken. De leerlingen geven aan dat een duidelijke structuur prettig is om mee te werken. 
 
Feedback 
De feedback die de studenten regelmatig geven beperkt zich tot de inhoud en gaat niet over de 
kwaliteit van het leren. In de literatuur is een referentie gevonden over feedback op de (taak)inhoud. 
Feedback is zeer krachtig bij onjuiste interpretaties (bij leerlingen) en minder goed bij gebrek aan 
kennis. In dat geval is instructie beter (Hattie & Timperley, 2007). De studenten sluiten met hun 
aanpak hierbij aan. Ze richten zich met deze lessenreeks vooral op vaardigheidsontwikkeling en 
minder op kennis. Theoretisch zijn de studenten goed bekend met het belang van aandacht voor het 
leerproces van de leerlingen, maar ze geven allen aan dat dit moeilijk gevonden wordt in de praktijk 
toe te passen. Reflectie op het leerproces van de leerlingen is niet zichtbaar. Of dat samenhangt met 
het lesontwerp, met de beperkte ervaring van de studenten, of een andere factor kan met dit 
onderzoek niet worden vastgesteld. Er is wel literatuur gevonden hierover: “Beginnend 
geschiedenisdocenten zitten meer op de inhoud” (Virta, 2002). Leerlingen ervaren de feedback op de 
inhoud als prettig en hebben moeite met het beantwoorden van interview-vragen over feedback op 
het proces. 
 
Complex leren 
De gestructureerde taakaanpak fungeert als een blauwdruk voor de les maar leerlingen zijn tijdens 
zelfstandig werken redelijk vrij in hoe ze de structuur doorlopen. Verschillende uitkomsten zijn 
mogelijk, en met name de werkvormen (groepswerk, line-up en in mindere mate het ballondebat) 
maken dat ze met elkaar moeten overleggen terwijl de student zorgt dat de leerlingen actief bezig 
zijn. In de gezamenlijke activiteiten structureert de student. Leerlingen waarderen de werkvormen. 
 
Coaching 
Hier lijkt vooral de rol van de student van invloed. Op één na begeleiden alle studenten het proces 
met veel vragen over inhoud, context, plaatsen vraagtekens, geven regelmatig tussenstapjes en 
benoemen of vragen naar alternatieven. De studenten dagen de leerlingen uit en sporen ze aan om 
kritisch na te denken. Maar dit alles gaat alleen over de aanpak van het probleem. De studenten gaan 
niet in op het leerproces van de leerlingen en zetten niet aan tot reflectie. In de definities van 
feedback en coaching zit enige overlap. In de discussie wordt hierop teruggekomen.  
 
Kritisch verwerken 
Leerlingen proberen, veelal gestuurd door de student, verschillende gedachtegangen te volgen, 
informatie op waarde in te schatten, geven hun mening, dragen argumenten aan en gaan met elkaar 
of met de student in discussie. Veel leerlingen doen mee tijdens de werkvormen.  
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Relateren en structureren 
Tijdens de opdrachten zijn leerlingen bezig met voorkennis, proberen ze begrippen te begrijpen en 
onderling aan elkaar te relateren. Niet zichtbaar is dat leerlingen hoofd- en bijzaken zelf bepalen, en 
de oorzaak-gevolg redeneringen gaan in samenspraak met de student. Of dat komt omdat leerlingen 
het niet kunnen, of omdat de lesopzet hiertoe aanzet kan met dit onderzoek niet verklaard worden. 
 
Samenvattende conclusie 
Het maken van een ontwerponderzoek voor het vak (kunst)geschiedenis zoals gedaan door de 
studenten, leidt slechts deels tot de verwachte zichtbare aanwezigheid van de kenmerken van een 
krachtige onderwijssituatie en vormen van diepe leeractiviteiten. De verwachting dat samenwerken 
aan complexe opdrachten zou worden gezien is uitgekomen. Maar de verwachting dat authenticiteit 
(connectie met de actualiteit en belevingswereld van leerlingen) te zien zou zijn is niet tot nauwelijks 
uitgekomen. Of hier sprake is van een samenhangend verband kan met dit onderzoek niet worden 
aangetoond. Maar het is wel in lijn met bevindingen in de literatuur op dit gebied (Koopman, 2017) 
zoals onderstaande weergeeft. 
 
In het onderzoek van Koopman naar diep leren wordt geconcludeerd:  
“Een belangrijk punt dat naar voren kwam, was dat de combinatie van verschillende kenmerken die 
in de literatuur beschreven worden het verschil maakt als het gaat om het bevorderen van diep 
leren. Naast de samenhang tussen leerdoelen, opdrachten en leeractiviteiten … lijkt ook de balans 
tussen soort opdracht en mate van begeleiding een belangrijke rol te spelen. In de succesvolle cases 
waarin de opdrachten zeer authentiek en/of relevant waren, leek minder aanwezige begeleiding diep 
leren niet in de weg te staan. … In de succesvolle cases waarin de leerstof op papier misschien wat 
minder aantrekkelijk was, leek sterke begeleiding (in de vorm van coaching en feedback) juist 
noodzakelijk om diep leren te bevorderen.  ... Opvallend was de samenhang tussen de intenties van 
docenten en hun gedrag tijdens de daadwerkelijke lessen in de good practises”. (Koopman, 2017, 
pagina 82).  
 
De onderzoeksresultaten van het leeratelier-onderzoek sluiten in die zin hierbij aan. De intenties van 
de studenten en hun gedrag in de les zoals voorgaand beschreven, lijken samen te hangen met het 
wel of niet zichtbaar zijn van de kenmerken van een krachtige onderwijssituatie en vormen van diepe 
leeractiviteiten.  

7.2 Discussie 
Betrouwbaarheid 
Als student-leeratelier-onderzoeker heb ik alle fragmenten meerdere keren onder ogen gehad. Om 
te beginnen de waarneming in het echt. Daarna bij het opknippen van het videomateriaal, en 
tenslotte bij het beoordelen van de fragmenten. Daarbij heb ik gemerkt dat de toenemende ervaring 
mij als beoordelaar heeft beïnvloed. In het begin, zonder ervaring, zag ik weinig kenmerken in een 
fragment. Door veel te kijken, de lessenreeks beter te begrijpen en de kenmerken meer in detail te 
kennen, ging ik meer en meer (delen van) kenmerken zien. De kwaliteit van de interpretatie, in de zin 
van waargenomen details, hangt daarmee af van de ervarenheid van de onderzoeker en de 
bekendheid met de materie die onderzocht wordt. Waarschijnlijk is dit ook de reden waarom de 
andere beoordelaars lagere scores hebben dan de student-leeratelier-onderzoeker. Zij hebben 
slechts één keer een fragment bekeken en direct beoordeeld. Desondanks, door meerdere 
beoordelaars filmfragmenten te laten beoordelen, zijn er kwantitatieve data ontstaan waarmee de 
kwalitatieve interpretaties een bredere basis krijgen.  
 
Zichtbaar versus “mate waarin zichtbaar” 
Het leeratelier-onderzoek heeft zich beperkt tot het wel of niet zien van een kenmerk in een 
lessituatie. Daarmee is tegelijkertijd een beeld ontstaan van de mate waarin deze kenmerken gezien 
zijn in de fragmenten en zo ook de cases. In de literatuur heb ik getracht gegevens te vinden over 
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deep learning, meaningful learning, dialogic teaching en scaffolding in de klas, waarmee de 
gevonden verhoudingen niet/wel gezien te vergelijken zijn. Helaas heb ik geen bruikbare gegevens 
hierover kunnen vinden. Ter vergelijking: over het effect van positieve en negatieve feedback zijn 
diverse onderzoeken gedaan waarbij gekeken is naar een goede verhouding tussen positieve en 
negatieve feedback (Voerman & Faber, 2016). Als good practise wordt aangehouden een verhouding 
van 3:1 (positief:negatief). Het is evident dat een les, of lessenreeks, geen 100% score kan hebben op 
de aanwezigheid van alle kenmerken van een krachtige onderwijssituatie en diepe leeractiviteiten 
gedurende de hele les. Maar als deze kenmerken nastrevenswaardig zijn, vind ik het interessant om 
te weten wanneer het goed gevonden mag worden. Verder onderzoek hiernaar raad ik aan.  
 
Het leeratelier-onderzoek heeft bij de student-leeratelier-onderzoeker diverse vragen opgeroepen: 

 De definities van coaching en feedback (tabel 5.2 pagina 12) overlappen elkaar. In onze 
interpretatie is feedback meer genomen als gericht op  het leerproces van de leerlingen en  
coaching als gericht op vragen stellen over de inhoud. Maar dat had eerlijk gezegd ook 
andersom kunnen zijn. Hattie & Timperley geven aan dat specifieke feedback kan gaan over 
de inhoud, het leerproces, de zelfregulatie en de persoon zelf (Hattie & Timplerley, 2007). 
Voerman & Faber zien coaching voor een belangrijk deel als feedback geven over inhoud of 
taak, leerstrategie van de leerling, de modus van leerling (emoties die de leerling ervaart), en 
de persoonlijke kwaliteiten van de leerling (Voerman & Faber, 2016). Zij zien feedback geven 
als een belangrijk onderdeel van coaching. Bij vervolgonderzoek wordt een scherpere en 
onderscheidende definiëring van de begrippen feedback en coaching wenselijk geacht. 

 Zijn de meer zichtbare kenmerken van een krachtige onderwijssituatie zoals nu gezien in het 
algemeen meer zichtbaar dan de andere kenmerken? Dus bijvoorbeeld ook als het 
lesontwerp op andere werkvormen gericht is dan in dit ontwerponderzoek? 

 Wordt de score op de zichtbaarheid van diepe leeractiviteiten hoger als het lesontwerp 
volledig hierop is gericht? Zijn dan alle kenmerken dan frequent(er) zichtbaar? 

 Hoe kan de mate waarin de kenmerken zichtbaar zijn betrouwbaar en valide gemeten 
worden?  

 Is er een optimale balans op het niveau van een les (of lessenreeks) waarin de kenmerken 
van een krachtige onderwijssituatie en vormen van diepe leeractiviteiten wel en niet 
zichtbaar zijn? En zo ja: Waar ligt die balans? Waar hangt die balans mee samen?  

 Zou het vinden van een optimum/balans praktisch vertaald kunnen worden in een 
instrument waarmee docenten hun lesvoorbereiding kunnen onderbouwen? Of, gebruikt 
kunnen worden om algoritmen op te baseren waarmee lesprogramma’s kunnen worden 
gemaakt? 

 
De vertaling naar de praktijk, naar een instrument waarmee docenten hun lesvoorbereiding zouden 
kunnen onderbouwen vind ik interessant en relevant. Graag draag ik mijn vragen over aan de 
geïnteresseerde onderzoeks-professionals in het onderwijs.  
De werkwijze met video-opnames die achteraf online middels een spreadsheet beoordeeld kunnen 
worden door meerdere beoordelaars hebben wij als praktisch en prettig ervaren. Voor 
vervolgonderzoek wordt deze werkwijze van harte aanbevolen. 
 
Tenslotte wil ik afsluiten met een bijzondere spin-off van dit onderzoek. Tijdens het beoordelen van 
de videofragmenten worden de studenten zich zeer bewust van hun focus op de inhoud, en zien ze 
de reactie in gedrag bij de leerlingen. Dat leidde tot een discussie met de ervaren docent binnen het 
leeratelier hoe het anders had gekund met aandacht voor het proces. Achteraf gezien benoemen de 
studenten dit als zeer verrijkende leermomenten. Er is sprake van een gedetailleerde concrete 
interactie die een grote mate van veiligheid vereist. Iets wat mijns inziens verbonden is aan het 
karakter van het leeratelier, een leeromgeving waar ervaren en minder ervaren mensen samen met 
elkaar intensief leren.  
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Bijlage 1 Beoordelingsinstrumenten bij waarneming van de lessen 
 
Gebruikt tijdens de waargenomen lessen. 

 
Figuur B-1.1.: observatieformulier. 
 
 
Voorbeeld van spreadsheetmodel gebruikt bij de beoordeling van de videofragmenten achteraf. 
 

 
Figuur B-1.2.: spreadsheet model ter beoordeling van videofragmenten 
 
Per case is in MS-Excel© een werkblad gemaakt. Alle beoordelaren hebben records-gewijs de 
gegevens genoteerd.  

In welke mate was het kenmerk te zien in het betreffende framgent.

2 Zichtbaar zoals gedefinieerd in kenmerkenlijst; 1 zichtbaar anders dan in lijst; 0 Niet gezien

Film 

fragment

Initiaal 

beoorde

laar

Leerdoelen: kennis, 

vaardigheden én 

houdingen

Vakoverstijgend 

werken

Authentieke 

opdrachten 

en taken

Complex 

leren

Coaching: 

begeleiding 

leerproces

Feedback: inzicht 

geven in kwaliteit 

leren Zelfsturing

Relateren en 

structureren

Kritisch 

verwerken

Concreet 

verwerken

Beknopte samenvatting les: Bron analyse, lln leren informatie van verschillende bronnen met elkaar te vergelijken

kenmerken krachtige onderwijs situatie diep leren leerlingen
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Bijlage 2 Retrospectief interviewprotocol met leerlingen 
 

Interviewprotocol 

Het protocol is afkomstig uit het diep leren onderzoek van Koopman (Koopman, 2017) en aangepast 
aan de  situatie voor dit onderzoek. 
 

Duur: 30 minuten 

Planning: Aansluitend na geobserveerde les 

Doel: Achterhalen of de observaties overeenkomen met de beleving bij de 
leerlingen over het leerproces 

Werkwijze: Leerlingen bevragen over aanpak, leeractiviteiten en gedachten 
tijdens het leren. I.t.t. Koopmans protocol zijn leerlingen niet 
geconfronteerd met videomateriaal 

Benodigdheden: Voice of videorecorder, interviewprotocol, aantekeningen observatie 

 Voorbereiding: 1 of 2 leerlingen per contactmoment 

Tabel B-2.1.: protocol leerling interview 

 

Procedure vooraf: selecteren van gebeurtenissen 

- Noteer tijdens de observatie gebeurtenissen die in relatie gebracht kunnen worden met het 

leergedrag van de leerlingen en in het interview aan de orde gesteld kunnen worden. 

 

Interviewprotocol: 

Ik doe een onderzoek naar kenmerken van de les en naar hoe leerlingen leren. Daarom wil ik jullie 

graag interviewen over je aanpak en manier van leren. Ik heb enkele gebeurtenissen in deze les 

genoteerd en stel je daar vragen over. Er zijn geen goede of foute antwoorden: het gaat me om hoe 

jij te werk bent gegaan. Wat je hier zegt en in de rapportage over het onderzoek worden geen namen 

van leerlingen genoemd. Ik wil per vraag steeds van ieder van jullie weten wat je antwoord is; dat kan 

hetzelfde zijn als van iemand anders maar ik wil het ook heel graag weten als jij het anders aanpakt. 

1. Hoe heb je geleerd tijdens deze les? Omschrijf je eigen aanpak eens. 

2. Hoe zelfstandig vond je jezelf tijdens deze les? (Had je veel hulp nodig? Moest de leraar je 

steeds aan het werk houden? 

3. Beschrijven van de situatie waarover de vraag gesteld wordt. Wat was je hier aan het doen? 

Beschrijf dat eens. 

Doorvragen: 

 Waarom deed je [het] op deze manier?  

 Is dit jouw eigen aanpak of moet het zo van de leraar? 

 Pak je [het] altijd zo aan? 

 Wat vond je van dit stuk van de les? Leerde je er veel van? Waarom wel/niet? 

 Was je gemotiveerd tijdens dit stuk van de les? Waardoor wel/niet? 

 Stuurde je hier zelf je leren aan (was je zelf verantwoordelijk voor je leren)? Was er 

voldoende (of juist teveel) begeleiding van de leraar? 

 

Afsluiting 

4. Hoe tevreden ben je, terugkijkend, over hoe je hebt geleerd tijdens deze les? 

5. Bedanken en gesprek beëindigen  
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Bijlage 3 Retrospectief interviewprotocol met studenten 
 
Dit protocol is afkomstig uit het diep leren onderzoek van Koopman (Koopman, 2017). 
 
Interviewstrategie 

Om inzicht te krijgen in de beweegredenen van de studenten tijdens het geobserveerde 

contactmoment, zijn ze geconfronteerd met hun aanpak tijdens de les. De nadruk ligt op situatie-

specifieke informatie (geen algemene onderwijskundige opvattingen).  

 

Interviewprotocol 

Ik heb een les bij je geobserveerd en zou graag meer inzicht willen krijgen in waarom je de les zo hebt 

aangepakt: wat waren je overwegingen tijdens het voorbereiden en uitvoeren van de les? Daar heb 

ik een aantal vragen over. Het interview duurt ongeveer een half uur. Er zijn geen goede of foute 

antwoorden; ik wil alleen je beweegredenen weten. In de rapportage over het onderzoek worden je 

antwoorden geanonimiseerd: niemand zal resultaten naar jou kunnen herleiden. 

Dan beginnen we nu met het interview. Ik zal je per kenmerk van de les een aantal vragen stellen.  

1. Ik heb gekeken naar de aard van de leerdoelen die je met leerlingen wilde bereiken. Mij viel op dat [kort samenvatten wat je 

zag] 

a. Klopt dat? 

b. Waarom heb je voor dit doel / deze doelen gekozen? 

c. Wat beoog je daarmee? 

d. Was je tevreden hierover? 

2. Ik heb gekeken of je vakoverstijgend werkte. Mij viel op dat [kort samenvatten wat je zag] 

a. Klopt dat? 

b. Waarom heb je voor deze stof en aanpak gekozen? 

c. Wat beoog je daarmee? 

d. Was je tevreden hierover? 

3. Ik heb gekeken naar het type opdrachten dat je leerlingen geeft. Mij viel op dat [kort samenvatten wat je zag] 

a. Klopt dat? 

b. Waarom heb je voor deze opdracht(en) gekozen? 

c. Wat beoog je daarmee? 

d. Was je tevreden hierover? 

4. Ik heb gekeken naar hoe wilde dat leerlingen zouden leren in deze les. Mij viel op dat [kort samenvatten wat je zag] 

a. Klopt dat? 

b. Waarom streefde je naar deze manier van leren? 

c. Wat beoog je daarmee? 

d. Was je tevreden hierover? 

5. Ik heb gekeken naar hoe je leerlingen coachte in deze les. Mij viel op dat [kort samenvatten wat je zag] 

a. Klopt dat? 

b. Waarom coachte je op deze manier? 

c. Wat beoog je daarmee? 

d. Was je tevreden hierover? 

6. Ik heb gekeken naar hoe je leerlingen feedback gaf tijdens deze les. Mij viel op dat [kort samenvatten wat je zag] 

a. Klopt dat? 

b. Waarom gaf je op deze manier feedback? 

c. Wat beoog je daarmee? 

d. Was je tevreden hierover? 

7. Ik heb gekeken naar welke leeractiviteiten leerlingen uitvoerden tijdens deze les en hoe zelfstandig ze leerden. Mij viel op dat 

[kort samenvatten wat je zag] 

a. Klopt dat? 

b. Waarom leerden je leerlingen op deze manier? 

c. Was je tevreden hierover? 
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Bijlage 4 Scores per case per kenmerk per beoordelaar 
 
De tabel geeft het totaal aantal keren dat een 0, 1 of 2  gescoord is per case per beoordelaar. 

 
Tabel B-4.1.: totaal overzicht scores per case per kenmerk per beoordelaar. 
 

Brn-s1-k1-3 Brn-s2-k2-3 Brn-s4-2 Brn-s4-3 Arg-s2-2 Arg-s3-3

Kolomlabels Kolomlabels Kolomlabels Kolomlabels Kolomlabels Kolomlabels

Rijlabels eb hc sd hc eb hc sd hc hc hr hc hr rs tvk

Leerdoelen

0 21 21 7 25 16 21 16 17 24 17 44 4 20 14

1 2 2 0 5 0 3 0 2 7 2 2 4 0 0

2 0 0 1 2 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0

Vakoverstijgend

0 22 22 8 31 18 25 18 20 28 18 44 8 20 14

1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Authentieke opdrachten

0 10 22 6 30 18 25 18 19 31 19 46 8 20 14

1 12 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0

2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Complex lerend

0 10 13 6 17 11 17 11 7 25 19 45 8 20 14

1 13 10 2 3 3 2 3 7 7 1 1 0 0 0

2 0 0 0 12 4 6 4 6 0 0 0 0 0 0

Coaching

0 12 4 7 19 9 8 9 6 5 5 38 7 19 12

1 9 18 1 1 5 16 5 13 18 9 8 0 1 2

2 2 1 0 12 4 1 4 1 9 6 0 1 0 0

Feedback

0 22 11 7 28 14 16 14 7 12 6 41 7 19 14

1 1 11 1 1 4 8 4 13 8 9 5 1 1 0

2 0 1 0 3 0 1 0 0 12 5 0 0 0 0

Zelfsturend

0 23 20 8 29 18 18 18 16 27 19 46 8 20 14

1 0 3 0 3 0 6 0 4 5 1 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Relateren/structureren

0 15 7 6 13 11 10 11 5 11 5 10 3 5 8

1 6 15 1 13 3 9 3 3 12 12 36 5 15 6

2 2 1 1 6 4 6 4 12 9 3 0 0 0 0

Kritisch verwerkend

0 17 9 7 13 11 13 11 5 13 11 19 4 7 11

1 3 13 1 8 2 4 2 3 8 7 27 4 13 3

2 3 1 0 11 5 8 5 12 11 2 0 0 0 0

Concreet verwerkend

0 23 23 8 31 18 25 18 20 32 16 46 8 20 14

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Bijlage 5: Beknopte beschrijving van de onderzochte ontwerponderzoeken 
 
De RU-studenten hebben als opdracht een lesontwerp te maken met maximale aandacht voor 
effectief leren met behulp van activerende didactiek. In tweetallen is door de studenten gewerkt aan 
de lesopzet. Het betreft: 

- Onderzoek bronanalyse: “Hoe stimuleert het gebruik van een gestructureerde taakaanpak de 
bronanalyse door Havo 4 leerlingen?” 

- Onderzoek argumentatie: “Hoe bevordert het mondeling oefenen met tegenargumenten 
volgens het schema van heteroglossia de schriftelijke argumentatievaardigheid in een 
(kunst)historisch betoog bij VWO 5 leerlingen? “ 

 

5.1 Bronanalyse 
Bronanalyse als vaardigheid neemt een belangrijke rol in bij het vak geschiedenis. Uitgangspunten 
van de lessenreeks zijn: leerlingen weten niet wat een bronanalyse is en hoe ze die moeten 
aanpakken. Het metacognitieve niveau van de bovenbouwleerlingen zal niet hoog genoeg zijn om 
een complexe taak als bronanalyse zonder sturing te kunnen uitvoeren. Daarom wordt in het 
onderzoek het metacognitieve denken gestuurd door middel van een gestructureerde taakaanpak. 
Onderzocht is vervolgens in hoeverre het aanreiken van deze gestructureerde taakaanpak de 
resultaten van een individuele bronanalyse stimuleert. In een reeks van vier lessen maken leerlingen 
kennis met bronanalyse in de geschiedenisles en hoe deze uit te voeren.  

- Les 1 betreft de introductie van de lessenreeks.  
- Les 2 nadere kennismaking met bronanalyse aan de hand van verschillende bronnen waarbij 

in groepjes gewerkt wordt.  
- Les 3 kennismaking met de gestructureerde taakaanpak en toepassing ervan in een line-up, 

waarbij discussie met medeleerlingen wordt gestimuleerd over de bruikbaarheid van een 
bron voor een specifiek doel.  

- Les 4 het individueel uitvoeren van een bronanalyse in de vorm van een toets. Tevens zullen 
de leerlingen een vertaalde versie van de GSMI vragenlijst over metacognitie invullen. De 
resultaten hiervan hebben geen rol gespeeld in het leeratelier-onderzoek. 

-  
De vakdidactische principes in deze lessenreeks zijn: connectie met de actualiteit en eigen 
belevingswereld (introductie met nieuwsartikelen), zelf-ontdekkend leren (werkvorm “de diamant”), 
samenwerkend leren, belang van herhaling van lesstof en leren in stapjes (gestructureerde 
taakaanpak). In totaal hebben 68 leerlingen in drie klassen meegedaan. Vanwege ordeproblemen bij 
een klas, en een lage deelname aan de individuele bronanalyse is de betreffende klas niet 
meegenomen in het bronanalyse ontwerp-onderzoek. Voor het diep-leren-onderzoek is de 
opgenomen les bruikbaar. De verschillen qua leermethode, leerklimaat en lesonderwerp worden als 
minimaal gezien. Ten aanzien van voorkennis is er wel verschil tussen twee klassen in de 
bronanalyse-reeks. Een klas heeft in voorafgaande lessen specifieke uitleg gekregen over het 
onderwerp van de lessenreeks en een andere klas alleen tijdens de lessenreeks.  
De twaalf stappen van de gestructureerde taakaanpak zijn gecodeerd en bij het nakijken van de toets 
door de docent zodanig gemarkeerd dat ze telbaar zijn, en afgezet kunnen worden tegen de scores 
op de GSMI lijst. 
 

5.2 Argumentatie 
Argumentatie is één van de vaardigheden die historisch redeneren bevordert. Leerlingen hebben 
moeite met het geven en onderbouwen van argumenten, het afwegen en beoordelen ervan, het 
geven van tegenargumenten, het weerleggen van tegenargumenten en het gebruik van bronnen om 
claims te ondersteunen. Onderzocht is in hoeverre het aanreiken van een gestructureerde 
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taakaanpak de resultaten van een individueel betoog stimuleert. De samenwerkende studenten, 
geschiedenis en ckv, hebben het onderzoek specifiek naar hun eigen lessen vertaald. 
Uitgangspunt voor de gestructureerde taakaanpak is het heteroglossia-model zoals bij het vak 
Nederlands wordt gebruikt. Het bestaat uit drie stappen waarbij de leerlingen per les één stap uit dit 
schema zullen gaan oefenen.  

- Les 1 betreft het oefenen met het formuleren van argumenten vóór een aantal stellingen. 
Leerlingen krijgen drie stellingen aangereikt waarvan er één gekozen dient te worden om 
uiteindelijk in les vier een betoog over te schrijven. Per stelling worden de leerlingen, op 
basis van eigen voorkeur, ingedeeld in groepjes van vier.  

- In les 2 staat het formuleren van tegenargumenten centraal. Hierbij wordt leerlingen met 
behulp van de welk-woord-weg werkvorm eerst gevraagd waarom weg (voorargument), en 
vervolgens waarom toch niet weg (tegenargument).  

- Les 3 vindt plaats in de vorm van een ballondebat waarin leerlingen zowel voor- als 
tegenargumenten formuleren én oefenen met het weerleggen van de tegenargumenten.  

- In les 4 schrijven leerlingen individueel een betoog over hun stelling in de vorm van een 
toets.  

Van de debatten en betogen is per leerling geteld hoe vaak een voor- of tegenargument en een 
weerligging te zien is. Daarnaast zijn debat en betoog vergeleken op een onderverdeling van de 
scores in drie categorieën, sociaal-economisch, cultureel-mentaal en politiek (in dit diep-leren-
onderzoek verder buiten beschouwing gelaten). Tenslotte zijn per klas vier leerlingen geïnterviewd 
door de docent om te achterhalen wat de leerlingen zelf vinden dat ze geleerd hebben en hoe de 
lessenreeks ervaren is. De vakdidactische principes in deze lessenreeks zijn: connectie met de 
actualiteit en eigen belevingswereld (introductie met nieuwsartikelen), zelf-ontdekkend leren 
(werkvorm “de diamant”), samenwerkend leren, belang van herhaling van lesstof en leren in stapjes 
(heteroglossia model). 
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Bijlage 6 Diamant model 
 

 
Figuur B-6.1.: Diamant model 
 
Leerlingen leren hun argumenten te ordenen door te zeggen welk argument sterker is dan de andere 
en waarom. Eerst doen ze dit alleen, daarna vergelijken ze hun antwoorden met elkaar. Meerdere 
antwoorden zijn mogelijk.  
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Bijlage 7 Gestructureerde aanpak ontwerponderzoek bronanalyse 
 

 
Figuur B-7.1.: gestructureerde taakaanpak bronanalyse 
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Bijlage 8 Heteroglossia model ontwerponderzoek argumentatie 
 

 
 
Figuur B-8.1.: Heteroglossia model 
 
 


