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Samenvatting 
Bij de selectie van leermiddelen in het voortgezet onderwijs moeten diverse leermiddelen worden 

beoordeeld en kunnen worden vergeleken met elkaar.  

In deze studie is onderzocht welke criteria van belang zijn bij het selecteren van een leermiddel. 

Omdat de studie werd verricht op een school binnen het Voortgezet Montessori Onderwijs (hierna 

VMO genoemd) is de focus van het onderzoek op het VMO-karakter gericht. Daarbij is onderzocht 

welke basale selectiecriteria er zijn (criteria die ook gelden bij reguliere scholen) en welke criteria 

specifiek voor het VMO zijn.  

Doordat de beoordeling van leermiddelen per school en per docent kan verschillen is er binnen 

dit onderzoek een flexibele selectiemethode ontwikkeld, waarbij de basale en specifieke VMO-

selectiecriteria de basis vormen. Per criterium kan het relatieve belang worden bepaald en worden 

beschreven in hoeverre het leermiddel voldoet aan de wens van de beoordelaar. Het resultaat 

hiervan is een gewogen gemiddelde (een “rapportcijfer”) voor het leermiddel, dat aangeeft hoe goed 

het leermiddel voldoet aan de wens van de beoordelaar. De selectiemethode is een praktisch 

inzetbaar hulpmiddel gebleken, waarmee ook verschillende leermiddelen met elkaar kunnen worden 

vergeleken. 
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1. Inleiding 
Om de paar jaar wordt er binnen een school per sectie gekeken of de gebruikte leermiddelen nog 

voldoen aan de eisen die ze impliciet en expliciet aan het materiaal stellen. Als de conclusie is dat de 

leermiddelen niet meer voldoen kan er worden gekozen om het materiaal aan te passen of om naar 

nieuwe boeken te gaan zoeken. Om diverse redenen (niet nader uitgewerkt) wordt er meestal naar 

een complete lesmethode gezocht (complete lesmethode: folio (gedrukt papieren boeken) én een 

digitale omgeving). Er zijn dus veel verschillende leermiddelen om uit te kiezen en er moet op veel 

verschillende criteria worden gelet. Is er niet een model om de keuze voor één van die boeken beter, 

makkelijker en/of transparanter te maken? Dat was de vraag die ik me afgelopen jaar stelde toen ik 

in de positie kwam om voor 3havo nieuwe leermiddelen te kiezen.  

Na enig informeren bleek er geen standaardmodel te bestaan om hierin een keuze te 

ondersteunen. De belangrijkste reden is, dat de functie die het leermiddel moet vervullen voor 

iedere school of docent anders wordt ingevuld (Reints, 2000)(Van den Akker, 2003)(Blockhuis, 

Corbalan, Voorde & Vries, 2011).  

Ik ben werkzaam binnen het VMO en bewust van het feit dat dit op meerdere vlakken afwijkt 

van regulier onderwijs. Net als andere docenten die nieuw zijn binnen het VMO, kreeg ik na het 

eerste jaar op deze school een speciale cursus om de Montessori-filosofie te leren kennen en toe te 

passen. De filosofie is krachtig samen te vatten in kenmerken zoals “hart, hoofd en handen”, “leren 

kiezen” en “sociaal leren”. Deze termen zijn op diverse vlakken toe te passen, dus ook op de 

leermiddelen (Rubinstein, 2008). Een logische stap is dan ook om deze filosofie als basis te nemen bij 

de selectie van leermiddelen. Daarvoor is het noodzakelijk om de VMO-kenmerken te formuleren als 

criteria. Buiten de Montessori-criteria zullen er nog een aantal basale criteria worden gedefinieerd, 

omdat een selectie op basis van slechts VMO-criteria veel te krap zou zijn en mogelijk tot 

ongewenste keuzes zou leiden. Het is namelijk mogelijk dat een leermiddel volledig zou voldoen aan 

de criteria die voor het VMO gelden, maar compleet voorbijgaat aan basale criteria zoals structuur, 

taalgebruik of opmaak. 

De onderzoeksvraag is dan ook als volgt te formuleren:  

“Kan met behulp van zowel basale als VMO-specifieke selectiecriteria een onderbouwde keuze 

worden gemaakt voor een complete lesmethode (van zowel folio als een digitale omgeving) voor het 

vak natuurkunde in de bovenbouw Havo?” 

Het onderzoek valt onder te verdelen in de volgende deelvragen: 

1. Wat bepaalt de kwaliteit van leermiddelen? 

2. Welke algemene eisen worden er aan leermiddelen voor de bovenbouw Havo natuurkunde 

gesteld? 

3. Welke eisen worden er door het VMO aan leermiddelen voor de bovenbouw Havo natuurkunde 

gesteld? 

4. Is een selectiemethode met behulp van wegingen geschikt om leermiddelen te beoordelen? 

Deelvraag 1 wordt beantwoord met behulp van een literatuuronderzoek. Deelvragen 2 en 3 

worden beantwoord door het afnemen van interviews en een analyse daarvan. Deelvraag 4 wordt 

beantwoord door een selectiemethode te ontwikkelen en deze vervolgens te beoordelen. 

Als de deelvragen 2 en 3 zijn uitgewerkt, zijn de meeste criteria die er aan leermiddelen gesteld 

worden bekend. De verwachting is, dat indien de VMO-criteria worden gecombineerd met de basale 

criteria, de keuze voor een leermiddel duidelijk kan worden onderbouwd met behulp van deze 

selectiemethode. 

Maar op basis van op zichzelf staande criteria uit deelvragen 2 en 3 is nog geen weloverwogen 

keuze te maken. Het doel van het onderzoek is dan ook een model waarmee de gebruiker 
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leermiddelen op de verschillende criteria gestructureerd en transparant kan beoordelen. Met dit 

model wordt meegenomen in hoeverre het leermiddel voldoet aan de wens van de gebruiker, maar 

ook hoeveel waarde er aan de verschillende criteria wordt gehecht. Met dit model kan deelvraag 4 

worden beantwoord.  

In dit onderzoek zijn de externe factoren (zoals de wens van een doorlopende leerlijn, kosten, 

technische ondersteuning vanuit de uitgever, enzovoorts) niet meegenomen, omdat deze per 

situatie verschillen en geen invloed op de beoordeling van de kwaliteit van de leermiddelen hebben.  
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2. Theoretisch kader 
In deze paragraaf wordt het theoretische kader geschetst waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd.  

Om de eerste deelvraag (“Wat bepaalt de kwaliteit van leermiddelen?”) te kunnen beantwoorden zal 

worden begonnen met het toelichten van de begrippen leren, diep leren, leermiddelen, de rol en de 

functie van leermiddelen en leersituatie. Aansluitend kan de kwaliteit van leermiddelen worden 

besproken. De karakteristieken van het VMO worden beschreven om zodoende een theoretische 

basis te hebben voor het kunnen afnemen en interpreteren van de interviews over de specifieke 

Montessori-criteria (zie deelvraag 3). Het hoofdstuk wordt afgesloten met een introductie van de 

selectiemethode. 

2.1 Leren en diep leren 

Er wordt gesproken van leren wanneer iemand meer kennis heeft verworven, een regel heeft leren 

toepassen, een vaardigheid heeft verworven, iets van buiten heeft geleerd, vooruitgang heeft 

geboekt en/of een andere houding heeft aangenomen (Boekaerts & Simons, 1995). Er is geleerd als 

er een relatief stabiele verandering in het gedrag van de leerling of in een gedragsdispositie te 

constateren is, die het gevolg is van leeractiviteiten en tevens een zekere mate van wendbaarheid 

heeft (Boekaerts & Simons, 1995). 

Een meer algemene definitie is: “Leren is het verwerven van nieuwe, of het aanpassen van bestaande 

kennis, gedrag, vaardigheden of waarden en kan synthetiseren van verschillende soorten informatie 

inhouden” (https://nl.wikipedia.org/wiki/Leren). 

Leren sluit goed aan bij het begrip diep leren. Diep leren is geen leertheorie, maar een 

omschrijving van eigenschappen. De omschrijving die goed bruikbaar lijkt is beschreven door Chin en 

Brown (2000). Zij zien diep leren als de intrinsieke motivatie en de interesse in de materie, de focus 

op het willen begrijpen van de materie en pogingen die worden ondernomen om verbanden met 

bestaande en nieuwe kennis en het alledaagse leven te leggen. De leerling probeert zich de opdracht 

eigen te maken, zodat het betekenisvol wordt en aansluit bij de beleving van de wereld om hem 

heen. Dit criterium zal worden opgenomen in de lijst met basale selectiecriteria. 

2.2 Leermiddelen 

Om het begrip leermiddel te kunnen gebruiken en leermiddelen te kunnen beoordelen zal eerst 

moeten worden bepaald wat leermiddelen zijn. De volgende definitie zal in dit onderzoek worden 

gehanteerd, omdat deze definitie algemeen en daarmee ook breed toepasbaar is: 

“Leermiddelen zijn teksten en/of beelden die bedoeld zijn om het leren te faciliteren, in de zin dat 

de leerinhouden geselecteerd en geordend zijn met het oog op de te bereiken leerdoelen, en die 

aanzetten tot het uitvoeren van leeractiviteiten en van activiteiten die het leerproces reguleren.” 

(Reints, 2008, p. 30). 

De rollen van leermiddelen zijn heel verschillend. Als voorbeeld wordt aan de hand van 

verschillende leertheorieën de rol van een leermiddel uitgelegd. Er zijn diverse leertheorieën, die de 

rol van leermiddelen allemaal anders invullen. Volgens Kimpeler, Georgrieff en Revermann (2007) 

zijn de belangrijkste leertheorieën het behaviorisme, het cognitivisme en het constructivisme.  

Volgens Dijk en Verheul (2008) ondersteunt bij het behaviorisme het leermiddel de docent 

vooral bij de letterlijke kennisoverdracht.  

Bij het constructivisme is de rol van het leermiddel veel minder sturend dan bij het behaviorisme 

omdat de leerling volgens deze theorie een veel grotere sturende functie heeft.  

Bij het cognitivisme heeft het leermiddel vooral de rol om kennis te structureren. 
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Het VMO heeft veel kenmerken van de constructivistische leertheorie door de ontwikkeling van 

de leerling vanuit de leerling zélf te laten komen, waarbij de docent de leerling begeleidt in het 

leerproces. Hiermee zullen de leermiddelen binnen het VMO dus ook geen sterk sturende rol 

hebben. 

Leermiddelen zijn door een docent geselecteerd en worden ingezet omdat ze bijvoorbeeld 

gestructureerd de kennis overdragen, of omdat het goed aansluit bij de belevingswereld van de 

leerling of docent. Ze worden dus geselecteerd op basis van functies die het leermiddel vervult. 

Functies van leermiddelen kunnen worden ingedeeld in primaire functies (de leerfuncties) en 

secundaire functies (Reints, 2000). Het gaat bij de primaire functie van leermiddelen om doelgericht 

te laten leren van zowel kennis, vaardigheden, attitudes en competenties (Reints & Wilkens, 2012). 

Leerfuncties maken leren mogelijk en/of ondersteunen het leren. Naast de primaire functie zijn er 

nog andere functies (de secundaire functies) die een leermiddel kan vervullen. Eén hiervan is het 

ondersteunen van de visie op leren (Reints, 2000). De visie op het leren is van belang voor het 

onderzoek, omdat het VMO zich juist met de visie op het leren onderscheidt van reguliere scholen. 

2.3 Leersituatie 

Het leren, en daarmee ook de leerfuncties, zijn niet los te zien van de leersituatie waarin het leren 

plaatsvindt. Reints (2002) deelt de leersituaties in vijf verschillende onderdelen op, namelijk: 

1. Leerdoelen: soort leerdoelen, de complexiteit van leerdoelen en de mate waarin deze 

zelfstandig behaald kunnen of moeten worden. 

2. Docenten: doceerstijl en de ervaring van de docent. 

3. Leermiddelen: interactiviteit, de representatiemodaliteiten van de leerstof en de 

overzichtelijkheid van de leermiddelen. 

4. Lerenden: leeftijd, de leerstijl en het leervermogen. 

5. Mede-lerenden: heterogeniteit van de groep, wat de groepsgrootte is en wat voor affiniteit de 

mede-lerenden met elkaar hebben. 

Deze factoren zijn te vergelijken met het spinnenweb-model van Van den Akker (2003, zie Figuur 

1). Ook uit dit model blijkt dat het niet voldoende is om alleen te kijken naar de leermiddelen (in dit 

model materiaal en bronnen genoemd), maar dat er nog meer aspecten zijn die invloed hebben op 

het leren, namelijk locatie of plek, tijd, toetsing, leerdoelen, inhoud, leeractiviteiten, rol van de 

leerkracht en de groep. De keuze voor een spinnenweb is ook gemaakt om aan te geven dat als er 

onevenredig veel aandacht aan een van de onderdelen wordt besteed (er wordt dan te hard aan een 

van de draden van het web getrokken) het spinnenweb kapot zal gaan. 

 

 

 

 Figuur 1: spinnenweb-model van Van den Akker (2003) 
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Het spinnenweb-model ondersteunt het idee van Reints (2000) dat de secundaire functie van 

leermiddelen een belangrijke relatie hebben met de visie van de school en niet teveel mogen 

afwijken van deze visie. Behalve de leermiddelen zijn er dus veel meer factoren die van invloed zijn 

op het leren (Reints, 2002; Van den Akker, 2003). Deze factoren vallen echter buiten het onderzoek, 

omdat dit onderzoek zich alleen richt op het selectieproces van leermiddelen. 

2.4 De kwaliteit van leermiddelen 

Een goede kwaliteit van leermiddelen is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs (Boer & Leurink, 

2008). Maar waar bestaat die kwaliteit uit? Daarover is geen eenduidig antwoord te geven, zoals in 

deze paragraaf wordt beschreven. 

Er kan worden gesteld dat leermiddelen een belangrijke factor vormen in het ondersteunen van 

leerprocessen. Teunissen (1998) onderscheidt vijf functies waaraan een leermiddel moet voldoen. 

De eerste functie is de oriëntatiefunctie en heeft als doel de leerling te oriënteren op de leertaak. De 

tweede functie is de presentatiefunctie: op welke manier wordt de inhoud gepresenteerd of 

geordend? De derde functie is de ontsluitingsfunctie: hoe wordt de inhoud toegankelijker gemaakt 

(zoals met behulp van plaatjes of schema’s)? De vierde functie is de verwerkingsfunctie: de inhoud 

moet kunnen worden verwerkt. De vijfde functie is de reguleringsfunctie: een leermiddel moet de 

leerling uitnodigen tot zelfregulatie van hun leren. Hoe goed ondersteunt het leermiddel deze 

verschillende functies? 

Een andere manier om de kwaliteit van leermiddelen te beoordelen is te kijken naar de 

leerfuncties van het leermiddel. Volgens Reints (2002) kan de kwaliteit van onderwijsmateriaal 

namelijk worden afgemeten aan het vermogen van onderwijsmateriaal om leerprocessen te 

ondersteunen; het faciliteren van leren. 

Maar waarom is er dan geen standaardmodel dat de kwaliteit van een leermiddel gewoon kan 

meten?  

Het begint al met de verschillen tussen belanghebbenden. Voor leerlingen, docenten en 

uitgeverijen hebben leermiddelen namelijk allemaal een andere functie. Daarnaast kunnen deze de 

waarde die ze aan de kwaliteit van het leermiddel toekennen heel anders beoordelen (Dingemans, 

2011).  

Zoals Van den Akker (2003) aangaf is de visie van de school belangrijk. De keuzes voor 

leermiddelen staan altijd direct in verband met de onderwijsvisie van de school (Blockhuis, Corbalan, 

Voorde & Vries, 2011). Daarnaast is de visie van de docent van invloed op de manier waarop de 

docent gebruik maakt van de lesmethode (Fennema, Peterson, Carpenter & Lubinski, 1990). 

Volgens Reints (2005) is het maken van standaard beoordelingsinstrumenten voor leermiddelen 

niet gelukt, omdat er nog geen objectief instrumentarium is gevonden om de kwaliteit van 

leermiddelen te bepalen. Met andere woorden: het is nog niet gelukt een universeel 

instrumentarium te ontwikkelen dat geldig is voor alle leermiddelen, alle gebruikssituaties, alle visies 

op leren en alle rollen die leermiddelen moeten vervullen. Ook is er onvoldoende duidelijkheid over 

de verschillende functies die leermiddelen moeten vervullen. Als je niet weet welke functies een 

leermiddel moet vervullen, dan kan ook de kwaliteit ervan moeilijk worden beoordeeld. De kwaliteit 

van een leermiddel kan dus pas goed worden beoordeeld als men weet welke functies het 

leermiddel behoort te vervullen en als het perspectief van de belanghebbende bekend is. 

Enkele jaren later doet het Leermiddelen Adviescentrum (het CLU), waar Reints aan verbonden 

is, toch een poging om een model te ontwikkelen dat een poging doet om leermiddelen te kunnen 

beoordelen (Reints & Wilkens, 2012). Het is het “MeetInstrument LeermiddelenKwaliteit” (MILK) dat 

werkt met een classificeringssysteem dat in hoofdlijnen onderscheid maakt tussen de kwaliteit van 
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de inhoud, de pedagogisch-didactische kwaliteit en de kwaliteit van het ontwerp en de presentatie. 

Deze worden ieder in drie groepen verder opgesplitst. 

• Kwaliteit van de inhoud: de selectie van de inhoud, de ordening van de inhoud, de keuze van de 

modaliteiten (de ‘verpakking’ van de inhoud); 

• Pedagogisch-didactische benadering: de keuze van de leeractiviteiten, de keuze van de 

instructie-strategieën, reguleren van het leerproces; 

• Kwaliteit van ontwerp en presentatie: begrijpelijke teksten, de beelden zijn primair begrips-

ondersteunend, de vormgeving. 

Binnen deze onderdelen geeft het model nog verdere onderverdelingen weer. Zo wordt 

bijvoorbeeld de instructie-strategie aan de hand van de taxonomie van Bloom (1956; Anderson & 

Krathwohl, 2001) verder onderverdeeld in presentatie (“herinnering”), interactie (“begrijpen”) en 

opdrachten (“toepassen, analyseren, evalueren en creëren”). Voor verdere uitwerking, zie paragraaf 

“3.2.2 Fase van interviews”. 

2.5 Voortgezet Montessori Onderwijs 

2.5.1 Montessori-onderwijs - algemeen 

Maria Montessori (1870-1952) is de grondlegger van het Montessori-onderwijs. Vanuit de positie als 

directeur van de opleidingsschool van docenten voor verstandelijk gehandicapten ontwikkelde ze, 

vooral op basis van het werk van de Franse arts Séguin (1812-1880) de denkbeelden, die nu als het 

Montessori-onderwijs bekend zijn.  

Het uitgangspunt bij de Montessori-gedachte is dat een kind een natuurlijke, noodzakelijke drang tot 

zelfontplooiing heeft. Opvoeding en onderwijs moeten onderkennen wat de behoeften van een kind 

zijn en moeten daarop inspelen door de juiste omgeving en materialen te bieden. (Vrij naar: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Montessorionderwijs). 

Het is de leerling die centraal staat in het leerproces. De leraar richt de omgeving in om het leren 

mogelijk te maken en de leerling zo goed mogelijk te begeleiden. Binnen het onderwijs worden er 

voor het kind drie doelen geformuleerd (Rubinstein, 2010): 

1. Het zich kunnen ontwikkelen tot een onafhankelijke persoonlijkheid; 

2. Het verwerven van bekwaamheden om in studie, werk en samenleving te kunnen functioneren; 

3. Het op een verantwoordelijke wijze leren vervullen van een maatschappelijke rol. 

De eerste Montessori-scholen werden in Nederland rond 1920 opgericht. Na de eerste lichting 

scholieren was er behoefte aan een vervolg. Daardoor is er sinds 1928 ook VMO, maar het heeft niet 

zo’n sterk gedefinieerde karakteristiek. Dit komt doordat én Maria Montessori hier niet veel van 

heeft uitgewerkt (ze vond dat de leeftijdscategorie van middelbare scholieren niet echt “gevoelig” 

was voor haar filosofie) én het aantal middelbare scholen nooit heel groot is geworden. 

2.5.2 Voortgezet Montessori Onderwijs 

Een manier om het VMO te beschrijven is volgens de zes karakteristieken van het VMO, zoals deze 

zijn beschreven door Rubinstein (2008). Het zijn karakteristieken, deze geven dus een algemeen 

beeld. Individuele scholen zijn vrij hier een eigen invulling aan te geven (Rubinstein, 2008). Hieronder 

volgt een samenvatting van deze karakteristieken volgens Rubinstein: 

1. Hoofd, hart en handen: het onderwijs biedt een bredere vorming aan dan alleen onderwijs dat is 

gericht op cognitieve doelen (”hoofd”) en streeft naar verdieping van het leren door de 

integratie van hoofd, hart en handen. Hierbij worden dus ook emotionele, morele, sociale 

(“hart”) en creatieve (“handen”) doelen bedoeld zoals de emotionele ontwikkeling, het 

stimuleren van de intrinsieke motivatie door bijvoorbeeld de leerling te verwonderen of het 
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aanspreken van een leerstijl waarbij leren vooral door tactiele ervaringen plaatsvindt. De 

bedoeling is, dat leerlingen zich breed ontwikkelen in de drie eerder genoemde doelen (zie 

paragraaf 2.5.1) die voor het kind geformuleerd zijn.  

Deze karakteristiek leidt tot een dieper begrip. Dit hangt nauw samen met het geformuleerde 

diep leren uit de paragraaf “2.1 Leren en diep leren”. Deze karakteristiek blijkt tegenwoordig 

wetenschappelijke onderbouwing te krijgen door hersenonderzoek (onder andere Sousa, 2006) 

en de theorie van de meervoudige intelligentie (Gardner, 1983). 

2. Leren kiezen: leren kiezen wordt gezien als een voorwaarde voor de identiteitsontwikkeling en 

de ontwikkeling van de zelfstandigheid van leerlingen. Autonomie, samen met relationele 

verbondenheid en competentie worden gezien als een algemeen menselijke behoefte (Ryan & 

Deci, 2002). Keuzevrijheid wordt binnen het VMO gezien als synoniem van autonomie. Indien er 

geen grenzen aan de keuzevrijheid worden gesteld is de keuze te groot en verliest de leerling 

het overzicht. Deze keuzevrijheid is dus een vrijheid binnen gestelde grenzen, ook wel “vrijheid 

in gebondenheid” genoemd. 

3. Reflecteren: reflectie op het leren vormt voor de leerkracht en leerlingen de basis om vast te 

stellen waar een leerling staat in zijn of haar ontwikkeling en om daar vervolgens naar te 

handelen. Reflecteren op het leren is een vaardigheid waarbij leerlingen in staat zijn naar hun 

eigen werk te kijken, zowel naar de inhoud als naar het proces; dit is een individueel proces. 

Reflecteren kan tevens met een leraar of in een setting met meerdere leerlingen plaatsvinden. 

Dan spelen ook andere vaardigheden mee, zoals het geven en ontvangen van feedback. 

4. Sociaal leren: middelbare scholieren zijn erg gericht op het sociaal functioneren met 

leeftijdsgenoten (het zogenaamde “van en met elkaar leren”). Onder sociaal leren valt zowel het 

incidenteel als het intentioneel (gepland samen leren) samen leren. Een leermiddel kan hiertoe 

aanzetten. Binnen het VMO wordt het sociaal leren in drie niveaus onderscheiden:  

1. het leren in de school binnen een maatschappelijke context (hierbij worden relaties gelegd 

tussen de leerstof en de wereld om de leerling heen),  

2. de school als leer- en leefgemeenschap (de school is als een afspiegeling van de maatschappij 

en er worden op school daardoor ook veel sociale en emotionele vaardigheden ontwikkeld) 

en  

3. het samenwerken van leerlingen onderling.  

Sociaal leren krijgt onder andere vorm in heterogene groepen, iets dat bij het middelbaar VMO 

meestal beperkt blijft tot de keuzewerktijd en alternatieve werktijd.  

5. Samenhang in leerstof: leerlingen moeten werkelijkheidsgebieden (de relatie tussen de les/de 

theorie uit het boek en de werkelijkheid) onderzoeken. Met dat onderzoek worden de grenzen 

tussen de traditionele vakken overschreden. Hiermee hangt ook de verschuiving van aanbod 

gestuurd naar een meer vraag- of probleemgestuurd onderwijs. 

De samenhang in leerstof is erop gericht leerlingen in de gelegenheid te stellen de werkelijkheid 

zoveel mogelijk als een geheel te onderzoeken. De samenhang komt op de volgende manieren 

in het onderwijs tot uiting: 

1. De mogelijkheid aanbieden om leerstof zowel vanuit grote gehelen als vanuit details en in 

een pendel daartussen te onderzoeken en verwerken; 

2. Horizontaal aanbod: vakken en leergebieden worden inhoudelijk verbonden; 

3. Longitudinaal aanbod: doorlopende leerlijnen; logische ontwikkeling in tijd en opeenvolging 

naar inhoud; 

4. Samenhang in methodiek: zowel ten aanzien van het horizontale als longitudinale aspect 

wordt een samenhangend geheel aan didactische vormen aangeboden; leerlingen krijgen de 
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gelegenheid in verschillende contexten te oefenen; de didactische context verloopt cyclisch, 

naar een steeds hoger niveau. 

6. Binnen en buiten school: het leren van bekwaamheden en het verwerven van een plek in de 

maatschappij vindt binnen en buiten de school plaats. Analoog aan de “oefeningen voor het 

dagelijks leven” van de Montessori basisscholen, schenken VMO-scholen aandacht aan 

oefeningen binnen het maatschappelijk leven. Voordelen van de “betekenisvolle leeromgeving” 

zijn de grotere wendbaarheid en transfer die de leeromgeving daarmee krijgt. 

“Binnen en buiten school” kan in drie contexten worden aangeboden: 

1. Oefenen ín school: de school als microkosmos; 

2. “Van binnen naar buiten”: vanuit de school naar de buitenwereld, zoals stages, brede school 

projecten, etc.; 

3. “Van buiten naar binnen”: de buitenwereld de school binnen halen: het leggen van relaties 

met van buiten opgedane kennis en leerstof. 

2.6 Selectiemethode 

Als aan het eind van het onderzoek de selectiecriteria bekend zijn, zal er een analyse van een 

lesmethode worden gemaakt. Om een goede analyse van leermiddelen te kunnen maken is een 

systematiek noodzakelijk, hierna de selectiemethode genoemd. Na een interview met een 

deskundige op dit gebied (mw. B. Pepin; leerstoel STEM education) is duidelijk geworden dat er geen 

kant-en-klare selectiemethode is, maar dat deze per onderzoek naar wens moet worden 

opgebouwd. Dit komt overeen met de bevindingen in paragraaf “2.4 De kwaliteit van leermiddelen”. 
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3. Methode 

3.1 Onderzoeksdoelgroep 

Voor dit onderzoek zijn vier mensen benaderd waarbij een interview is afgenomen. Deze vier 

mensen zijn geselecteerd op basis van diverse criteria. Ze moesten voldoen aan (bijna) alle van de 

volgende criteria:  

1. ze moeten lesgeven in een biologie, natuurkunde of scheikunde-vak (BINASK-vak),  

2. al langere tijd werkzaam zijn binnen het VMO,  

3. lesmateriaal ontwikkeld hebben en  

4. de Montessoriaanse leertheorie onderschrijven.  

Als aan het laatste criterium niet werd voldaan, zouden ze geen toegevoegde waarde hebben 

met betrekking tot het bepalen van de specifieke Montessori-criteria uit deelvraag 3 (“Welke eisen 

worden er door het VMO aan leermiddelen voor de bovenbouw Havo natuurkunde gesteld?”).De 

geïnterviewden zijn allen geanonimiseerd doordat ze een pseudoniem hebben gekregen: Ilse, Bert, 

Frank en Koen. 

Ilse:  Ten tijde van het interview was Ilse lerares biologie en scheikunde in de bovenbouw van een 

VMO-school in het zuiden van Nederland en 41 jaar oud. Ze gaf er al 18 jaar les en heeft 

ruime ervaring met het selecteren van lesmateriaal en het ontwikkelen ervan. Daarvoor had  

ze drie jaar lesgegeven op het gebied van uiterlijke verzorging. Haar interesse lag met name 

op het didactische en pedagogische vlak van het lesgeven. Ik heb haar destijds benaderd 

omdat ze een directe collega is en volledig voldeed aan de gestelde criteria. 

Bert:  Ten tijde van het interview was Bert 56 jaar oud, docent natuurkunde, en gaf voornamelijk 

les op de bovenbouw. Zijn carrière is begonnen aan de UVA waar hij heeft gewerkt als 

ontwikkelaar van lesmateriaal voor werkcolleges en als begeleider ervan. Hij was 

redacteur/ontwikkelaar bij de Commissie Vernieuwing Natuurkundeonderwijs havo/vwo 

(Commissie NiNa). De laatste 22 jaar was hij werkzaam op een VMO-school in het westen van 

het land. Voor die school heeft hij al veel lesmateriaal ontwikkeld en hij is een aantal jaren 

geleden gepromoveerd op het ontwikkelen van een “learning path” bij leerlingen. Binnen het 

VMO zit hij momenteel nog in een werkgroep die zich bezighoudt met het schrijven over 

Montessoriaans lesmateriaal. Met de quote "differentiatie is gezien vanuit de docent, 

keuzemogelijkheid is gezien vanuit de leerling" geeft hij het belang en de nuance rond 

differentiëren aan. Via een relatie op de TU/e is contact gelegd met Bert. Hij was zeer 

enthousiast en erg behulpzaam en via hem heb ik diverse namen van andere contacten 

gekregen. Uit die lijst heb ik ook Frank en Koen geselecteerd. 

Frank:  Ten tijde van het interview was Frank 50 jaar oud en gaf biologie en algemene natuurweten-

schappen (ANW) in de onderbouw. Hij heeft lang lesgegeven in het regulier onderwijs in 

diverse vakken (ANW, wiskunde, verzorging en biologie). Hij werkte sinds 6 jaar op dezelfde 

school als Bert. Daar ontwikkelde hij veel lesmateriaal zelf, met name digitaal lesmateriaal. 

Frank liet zich minder makkelijk overhalen tot een interview dan de andere geïnterviewden. 

Het argument dat hij zowel een BINASK-vak doceerde als het argument dat hij veel met het 

ontwikkelen van nieuw lesmateriaal bezig was heeft hem waarschijnlijk overgehaald.  

Koen:   Ten tijde van het interview was Koen  64 jaar. Hij was lange tijd docent Engels op een VMO in 

het midden van het land geweest. Hij legde zich al 15 jaar toe op het schrijven als ZZP’er, met 

name voor de Montessori Vereniging en de Vrije School. Hij had dus veel kennis over het 

Montessoriaanse denkbeeld, maar heeft daarmee al lange tijd geen praktische zaken zoals 

methode-selectie meer gedaan. Daarom kon hij ook niet op alle vragen antwoord op geven. 
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Met de quote "baas in eigen boek" legde hij uit hoe hij over het didactische karakter van een 

lesmethode denkt. 

Doordat de geselecteerden al vroeg waren gevraagd voor een interview, was het inplannen 

ervan geen probleem. Een burn-out van een van de geïnterviewden heeft wel voor wat vertraging 

gezorgd omdat het in meerdere fasen is afgenomen: tussen de tweede en derde fase was er een 

enorme tijdsperiode. De overige interviews zijn dan ook bewust in één keer afgenomen. 

3.2 Procedure, instrumenten en analyse 

Het onderzoek bestond in hoofdlijnen uit drie opeenvolgende fases: een literatuuronderzoek, de 

interviews en de analyse. Deze onderdelen zullen hieronder in diezelfde volgorde worden toegelicht. 

3.2.1 Fase van literatuuronderzoek 

Het onderzoek is gestart met een literatuuronderzoek om vast te kunnen stellen wat de theorie is 

rondom leren, diep leren, de rol en functie van leermiddelen en de kwaliteit van leermiddelen. Dit 

komt overeen met deelvraag 1 (“Wat bepaalt de kwaliteit van leermiddelen?”) en is beschreven in 

hoofdstuk 2. Theoretisch kader”. Hier zijn ook de zes karakteristieken van het VMO besproken die de 

basis vormen onder deelvraag 3 (“Welke eisen worden er door het VMO aan leermiddelen voor de 

bovenbouw Havo natuurkunde gesteld?”). 

3.2.2 Fase van interviews 

Voor deze fase is er gekozen om met behulp van interviews de gevonden informatie uit diverse 

eerder genoemde literatuur concreet te maken en aan te vullen. Hiermee werd deelvraag 1 verder 

vormgegeven en geconcretiseerd en de deelvragen 2 en 3 uitgewerkt. 

Door de aard van de vragen, werd het een kwalitatief onderzoek op basis van een 

semigestructureerde interviewleidraad (Emans, 2007).De interviewleidraad bestond uit drie delen.  

In het eerste deel stonden de algemene vragen die betrekking hadden op de situatie van de 

geïnterviewde, zoals leeftijd en relevante werkervaring. Op voorhand was niet te bepalen of deze 

gegevens van invloed zijn op de uitkomsten van het onderzoek, maar het was mogelijk dat er relaties 

bleken te zijn tussen de situatie en de criteria die diegene belangrijk vond. Voorbeelden van vragen 

waren: “Heeft de geïnterviewde al eerder leermiddel-selectie gedaan?” en “Wat is de ervaring van de 

geïnterviewde (zowel binnen als buiten VMO)?”.  

Het tweede deel van het interview had als doel de meningen van de geïnterviewden over de 

basale algemene kenmerken van een leermiddel te achterhalen. Dit zijn kenmerken die voor ieder 

schooltype kunnen gelden. In dit deel werden de verschillende leermiddelen (boek, nakijkboek, 

toetsen, etc.) op zowel vakinhoudelijke als didactische en pedagogische kwaliteiten geanalyseerd. 

Voorbeelden van vragen waren: “Hoe belangrijk zijn relaties die worden gelegd met andere delen 

van de stof (bijv. electr. energie vs warmte vs bewegingsenergie)?” en “Moet uitleg simpel zijn?”. 

Het derde deel bestond uit vragen rondom de karakteristieken die beschreven staan in het werk 

van Rubinstein (2008), zoals hart/hoofd/handen, leren kiezen en reflecteren (zie: 2.5 Voortgezet 

Montessori Onderwijs). Vragen zoals “Hoe spreekt een leermiddel het beste het "hart" aan?” en (bij 

Reflectie:) “Helpt RTTI? Andere manieren (observatie, ….)/middelen?” zijn vragen zoals ze in dit 

laatste deel van het interview werden gesteld. De volledige interviewleidraad is terug te vinden in 

Bijlage 1. 

Het Meet Instrument Leermiddelen Kwaliteit (MILK) van het CLU (Reints & Wilkens, 2012) is 

gebruikt om te controleren of de interviewleidraad geen hiaten bevatte in de breedte van het 

onderzoek. Met andere woorden: werden er geen belangrijke vragen vergeten? Het is echter niet 
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bruikbaar voor toepassing op het VMO en is slecht toegankelijk (informatieverstrekking over het 

model) voor mensen buiten het CLU. In Bijlage 4 is een overzicht van de MILK bijgevoegd.  

Tijdens een interview werd verteld dat vanuit de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) een 

boekje in de maak is dat de eigenschappen beschrijft die Montessoriaanse leermiddelen zouden 

moeten bezitten. Uit dat boekwerk is een (voorlopige) lijst met VMO-criteria verstrekt. Deze lijst met 

VMO-criteria is niet meer met behulp van de MILK gecontroleerd: de eerste interviewleidraad 

voldeed al aan de breedte en werd door de nieuwe gegevens alleen maar verder verdiept. De lijst die 

was gecontroleerd met behulp van de MILK en de lijst met VMO-criteria zijn samengevoegd tot één 

nieuwe interviewleidraad. 

De interviews duurden gemiddeld twee uur. Één interview is op locatie gedaan, de overige drie 

zijn via Skype of telefoon afgenomen. Ze zijn allemaal met geluids-opnameapparatuur vastgelegd en 

later uitgewerkt in een rekenblad-programma. De verslaglegging werd aan de geïnterviewden 

teruggekoppeld, waarbij de vraag werd gesteld om het verslag te controleren (membercheck; Boeije, 

2012) en eventueel aan te vullen. 

3.2.3 Fase van analyse 

3.2.3.1 De samenvatting 

De analyse begon toen de interviews waren uitgewerkt. Om het overzicht te verkrijgen van de 

verschillende interviews is er een overzicht van gemaakt. Dit overzicht is toegevoegd in bijlage 2. Per 

onderdeel, zoals Practica of vakinhoudelijk-boek, werd gekeken welke antwoorden overeenkwamen. 

Deze vormden de basis van de samenvattingen. 

In enkele gevallen waren er twee verschillende meningen over een onderwerp, zoals het gebruik 

van taal in een boek. Deze verschillende meningen zijn niet samengevoegd, maar apart benoemd als 

een “verschil in visie”. Een voorbeeld: het overgrote deel van de geïnterviewden geeft aan dat de 

“taligheid” van de boeken (of er veel woorden zijn gebruikt om de stof op de opgave uit te leggen) 

beperkt zou moeten zijn, omdat de natuurkunde leerling vaak minder goed in taal danwel dyslectisch 

is. De leerling wordt dan niet meer getoetst op zijn natuurkundig inzicht, maar op zijn 

leesvaardigheden. Een andere mening is dat de leerlingen daarom juist een “talige” methode zouden 

moeten krijgen, zodat ze daarin beter getraind worden. Het eindexamen is namelijk behoorlijk 

“talig”. 

Deze samenvatting vormde de basis van de criteria die zijn opgesteld in de selectiemethode (zie 

“3.2.3.2 De selectiemethode”). Er werd echter per criterium gekeken of het criterium relevant is, of 

dat deze herschreven moet worden. De interview-vragen “waaraan voldoet een goede toets, 

gekeken naar vakinhoud/didaktiek/pedagogiek” werden bijvoorbeeld omgeschreven naar vier 

verschillende criteria “summatieve toetsen”, “diagnostische toetsen”, “formatieve toetsen” en 

“alternatieve toetsen”.  

3.2.3.2 De selectiemethode 

Omdat niet alle criteria als even belangrijk werden ervaren, moest per criterium worden bepaald wat 

het relatieve belang was (Hammond, 1999). Het lesboek werd door de geïnterviewden bijvoorbeeld 

als veel belangrijker ervaren dan de docentenhandleiding.  
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Door in de selectiemethode een boomstructuur (zie Figuur 2) te gebruiken, was vanaf de eerste 

verdeling iedere keer een afweging te maken hoe belangrijk de verschillende onderdelen van de  

verdeling ten opzichte van elkaar zijn.  

Door dit voor iedere onderverdeling te doen is uiteindelijk voor ieder criterium een relatieve weging 

te bepalen. Hiermee is dus voor ieder criterium bepaald hoe belangrijk het is ten opzichte van de 

andere criteria. De gebruiker kan vervolgens met een score aangeven hoe goed het criterium voldoet 

aan de wens van de gebruiker. De relatieve wegingen worden vermenigvuldigd met de scores en 

levert een gewogen gemiddelde (https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewogen_gemiddelde). Dit kan 

worden beschouwd als een soort rapportcijfer. 

Door de wegingen vast te leggen voordat de scores gegeven moeten worden, werd voorkomen 

dat achteraf de wegingen (bewust of onbewust) niet transparant en wellicht ook inconsistent werden 

bijgestuurd, omdat bijvoorbeeld een onderdeel uit methode X beter werd gevonden dan die van 

methode Y. 

De score kon worden ingegeven met een cijfer van 1 t/m 10, waarbij 10 betekende dat de 

lesmethode volledig aan de wens voldeed. Het was bewust gedefinieerd als “wens”, omdat de wens 

altijd het maximaal haalbare zou representeren en inhoudelijk niet was vastgelegd. Voor ieder kon 

het maximaal haalbare iets anders zijn. 

Om de selectiemethode zelf te kunnen ontwikkelen, praktische hanteerbaar en voor een brede 

groep gebruikers toegankelijk te maken, is er voor gekozen om het in het rekenblad-programma 

Excel te maken. Op die manier kunnen wegingsfactoren makkelijk naar eigen inzicht of wens worden 

aangepast en scores worden ingevuld. Het resultaat werd dan automatisch berekend. In hetzelfde 

rekenblad konden de gegevens en scores van meerdere methodes worden ingevoerd, waardoor ze 

onderling te vergelijken waren. 

Figuur 2: selectiemethode – gedeelte van de boomtak-structuur 
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Direct na het eerste gebruik van het rekenblad zijn er een aantal kleine wijzigingen gedaan. Er is 

een kolom toegevoegd om (kwalitatief) te kunnen opschrijven in hoeverre het leermiddel aan het 

criterium voldeed. Ook bleek het risico dat scores erg genuanceerd werden bepaald door te werken 

met decimalen. Maar omdat de meest duidelijke/geprononceerde eindcijfers voortkwamen uit 

scores die met een wijde spreiding gegeven werden was het dus wenselijk om niet met decimalen te 

werken. Scores op basis van natuurlijke getallen dwingen de gebruiker zijn scores met een grotere 

spreiding te bepalen. Om die reden is een categorisering geïntroduceerd (zie Tabel 1). 

Tevens waren een aantal criteria toegevoegd omdat deze waren vergeten, of omdat de criteria 

te algemeen geformuleerd waren (zoals de criteria als aansprekendheid van de practica en de 

hoeveelheid practica). 

De methode die zou worden geanalyseerd was Pulsar 3 HAVO (3e editie) van Noordhoff 

Uitgevers, omdat deze methode vanaf het volgend schooljaar gebruikt zal gaan worden op de VMO-

school. Dat de selectiemethode pas werd ingezet ná de keuze voor een methode, kwam voort uit de 

ongelijke planningen van het onderzoek en de keuze van een nieuwe lesmethode.  

Doordat de school de lesmethode al gebruikte (2e editie) en de nieuwe editie zou aanschaffen 

was het niet moeilijk om toegang te krijgen tot de docentenhandleiding, practica-werkbladen van 1 

hoofdstuk, het nakijkboekje en twee toetsen. De ICT-omgeving was in hoofdlijnen bekend doordat in 

hogere leerjaren deze al in gebruik was. Er is nog getracht om van andere lesmethoden diverse 

leermiddelen te krijgen, maar uitgeverijen willen buiten het lesboek en nakijkboek vaak niet veel 

prijsgeven. Voor dit moeizame en onzekere traject is niet gekozen, omdat er al een goed alternatief 

lag.  

Tabel 1: categorisering van leermiddelen 

score omschrijving 

0 niet aanwezig 

1 zeer slecht 

2 zeer slecht/slecht 

3 slecht 

4 slecht/matig 

5 matig 

6 redelijk 

7 redelijk/goed 

8 goed 

9 goed/zeer goed 

10 zeer goed 

 



  16 

4. Resultaten 
Onderstaand worden de resultaten van het onderzoek per deelvraag besproken. 

4.1 Deelvraag 1 
Deelvraag 1 (“Wat bepaalt de kwaliteit van leermiddelen?”) is op basis van de literatuurstudie 

beschouwd en staat beschreven in hoofdstuk 2. Theoretisch kader”. Hieronder zal worden 

samengevat wat bepalend is voor de beoordeling van de kwaliteit: 

De rol die het leermiddel vervuld is binnen de verschillende leertheorieën zoals behaviorisme, 

cognitivisme of constructivisme is heel anders. Het leermiddel is ontwikkeld vanuit een leertheorie 

en zal daarmee ook een eigen rol zijn toebedacht. Bij het behaviorisme ondersteunt het leermiddel 

de docent vooral bij de letterlijke kennisoverdracht (Dijk & Verheul, 2008).  

Bij het constructivisme is de rol van het leermiddel veel minder sturend dan bij het behaviorisme 

omdat de leerling volgens deze theorie een veel grotere sturende functie heeft. Bij het cognitivisme 

heeft het leermiddel vooral de rol om kennis te structureren. Hoe goed vervult het leermiddel de rol 

die het beoogt (bijvoorbeeld ondersteunend, structurerend of sturend)? Hoe beter deze rol wordt 

vervuld, hoe hoger de kwaliteit zal worden beoordeeld.  

Ook is belangrijk wie de belanghebbende is. Dus wie vraag je het leermiddel te beoordelen? 

Voor leerlingen, docenten en uitgeverijen hebben leermiddelen allemaal een andere rol en ze zullen 

daardoor het leermiddel ook anders beoordelen.  

Daarnaast heeft een leermiddel ook een functie. De primaire functie is het doelgericht laten 

leren van zowel kennis, vaardigheden, attitudes en competenties. Hoe beter het leermiddel voldoet 

aan deze functie hoe beter de kwaliteit zal zijn. 

Een van de secundaire functies van een leermiddel is het ondersteunen van de visie van de 

school of docent. Hoe goed sluit het leermiddel aan bij de visie van de school of docent? 

De manier waarop een leermiddel moet worden ingezet bepaald ook hoe goed het zal voldoen 

aan die situatie. Moeten de leerlingen volledig zelfstandig kunnen werken, of is er een docent-

gestuurde les? Dit laat zien dat een leermiddel bij docent X bijvoorbeeld prima zal voldoen, terwijl 

docent Y het waardeloos vindt. 

Veel van de bovengenoemde aspecten hebben onderlinge relaties. De manier waarop het 

leermiddel wordt ingezet is bijvoorbeeld sterk verbonden met de visie van de school of docent. Door 

al deze verschillende aspecten is het niet mogelijk om te zeggen dat bijvoorbeeld methode A beter is 

dan methode B. Er kan hooguit geconstateerd worden dat methode A beter aan de wens van de 

gebruiker voldoet.  

4.2 Deelvraag 2 
De interviews onder vier ervaren VMO-docenten gaven inzicht in deelvraag 2 (“Welke algemene 

eisen worden er aan leermiddelen voor de bovenbouw Havo natuurkunde gesteld?”). Omdat het 

aantal vragen en daarmee ook het aantal criteria groot is, worden hieronder alleen de meest 

opvallende criteria benoemd. Deze zullen worden onderverdeeld in grote gemene delers en 

discussiepunten. De volledige uitwerkingen van de interviews zijn terug te vinden in Bijlage 2. 

 

Grote gemene delers: 

Ervaren docenten, zo zeggen de geïnterviewden, willen meestal de vrijheid hebben om de 

didaktiek en pedagogiek zelf te bepalen, de methode moet hierin dus niet dwingend zijn. De 

geïnterviewden waren zich ervan bewust dat dit voor iedere docent anders is en dat het 
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waarschijnlijk ook met de ervaring van de docent te maken heeft hoe duidelijk deze didaktiek en 

pedagogiek moet of mag zijn.  

De docenten geven ook aan dat de manier waarop les wordt gegeven sterk bepalend is voor de 

keuze van een leermiddel. Docenten die leerlingen veel zelfstandig laten werken verwachten van een 

boek veel meer kwaliteit (duidelijkheid, structuur, leerdoelen, onderlinge samenhang, compleetheid, 

enzovoorts). Het boek geeft de leerlingen houvast en vervangt dan min of meer de uitleg van de 

docent, zodat de docent bijvoorbeeld de tijd heeft om de individuele leerling te ondersteunen. Bij 

docenten die de theorie zelf uitleggen zijn er veel meer mogelijkheden om de genoemde kwaliteiten 

aan te vullen. 

Als een boek niet de complete stof, foutjes of inconsequenties bevat is dat in de bovenbouw 

heel ernstig. Allereerst moet de docent het boek volledig controleren op de compleetheid en foutjes, 

hetgeen veel tijd kost. En hoe corrigeer je dan vervolgens de gevonden afwijkingen bij de leerlingen? 

Het examen wordt, grotendeels zelfstandig, voorbereid vanuit deze boeken... Naast de fouten door 

de uitgever heeft het ook impact op de leerlingen, deze het vertrouwen van de leerling in zichzelf, 

maar ook in de methode ernstig ondermijnen. De volledigheid en correctheid van het lesboek wordt 

dan ook als basiseis gezien (quote Ilse: “als je van een correcte inhoud niet meer uit kan gaan, dan 

kan je er maar beter mee stoppen”). In de onderbouw wordt dit allemaal als minder ernstig 

beschouwd. 

Relaties met andere delen van de lesstof zouden veel vaker moeten worden belicht. Het idee is 

dat dit de relevantie van het vak duidelijker maakt en tevens de motivatie van de leerlingen vergroot. 

De motivatie van leerlingen kan namelijk worden vergroot door de leerlingen te verwonderen 

(momenten waarop relaties met andere vakken worden gelegd, zijn mogelijk momenten van 

verwondering).  

Vanuit het belang van de leerling moet differentiëren op zoveel mogelijk vlakken mogelijk 

gemaakt worden (bijvoorbeeld op niveau, verwerking, onderwerp, enzovoorts). Ook de overheid 

verwacht dat het middelbaar onderwijs meer op differentiatie inzet. Helaas weet niemand van de 

geïnterviewden hoe dat doel praktisch bereikt moet worden. Bert en Ilse gaven aan dat er gekeken 

zou kunnen worden hoe dit op de basisscholen wordt aangepakt, omdat deze veel meer ervaring met 

differentiëren hebben.  

Als laatste gemene deler kan de presentatie van het leermiddel worden genoemd. Het 

leermiddel moet er verzorgd uitzien, zodat de leerlingen het leermiddel en daarmee ook de leerstof 

serieuzer nemen en worden uitgenodigd het leermiddel te gebruiken. Een bijkomend voordeel is ook 

dat leerlingen zuiniger zullen zijn op mooie boeken. 

 

Er zijn ook discussiepunten: 

Over de “taligheid” (hoeveel tekst wordt er gebruikt om iets uit te leggen?) van de leermiddelen 

zijn de meningen verdeeld. Frank is van mening dat je de leerlingen moet trainen in die taligheid, 

omdat het eindexamen “talig” is. De andere docenten zijn daar minder stellig in: leerlingen die 

BINASK-vakken kiezen, kiezen dat vaak omdat ze taalkundig niet sterk zijn. Bestraf deze leerling dan 

niet met veel taligheid. Het gaat in eerste instantie om het inzicht en niet om de taal. De taligheid van 

het examen is dus niet belangrijk genoeg om de leerlingen daar lange tijd mee lastig te vallen.  

Op het gebied van de practica staat de mening van Frank haaks op de mening van Bert. Frank is 

van mening dat je de leerdoelen van de practica (bijvoorbeeld kennis van de apparatuur, kennis van 

het doen van onderzoek, practicumvaardigheden, conceptverkenning) zoveel mogelijk moet 

combineren, omdat dit meer de werkelijkheid van onderzoek weergeeft. Bert is van mening dat deze 
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leerdoelen in gescheiden practica zouden moeten worden geoefend omdat het dan veel duidelijker is 

en daardoor beter beklijfd. 

De inzet van ICT laat ook twee kampen zien. Zo zijn Ilse en Koen van mening dat leerlingen een 

aantal computerprogramma’s goed zouden moeten kunnen gebruiken (bijvoorbeeld het software-

programma Coach). Frank en Bert zijn van mening dat de leerling moet worden geleerd de ICT-

omgeving in te zetten voor eigen doelen. Dus naast het gewoon kunnen toepassen moeten ze de 

software kunnen inzetten voor eigen onderzoekjes. Bert gaat nog een stapje verder: door de inzet 

van ICT kan je dieper op de materie ingaan, zonder dat het daarmee ook complexer wordt (je kan 

namelijk een aantal rekenstappen overslaan, je kan bijvoorbeeld de standaard deviatie gebruiken, 

die hoef je met software niet meer met de hand uit te rekenen). 

4.3 Deelvraag 3 
De interviews hebben ook inzicht gegeven in deelvraag 3 (“Welke eisen worden er door het VMO aan 

leermiddelen voor de bovenbouw Havo natuurkunde gesteld?”). Omdat het aantal vragen en 

daarmee ook het aantal criteria groot is, worden hieronder alleen de meest opvallende criteria 

benoemd. Deze zullen ook weer worden onderverdeeld in grote gemene delers en discussiepunten. 

De volledige uitwerkingen van de interviews zijn terug te vinden in Bijlage 2. 

 

Grote gemene delers per VMO-karakteristiek: 

Bij het kenmerk hart vonden de geïnterviewden dat het leermiddel moet uitdagen om er mee te 

gaan werken. Het moet interessant zijn of tot de verbeelding spreken. Dit kan door de discussie te 

hebben over dingen waar de leerling ófwel in hun persoonlijke leven mee te maken hebben (gehad), 

óf waar ze al een (gedeeltelijke) mening over hebben geformuleerd. Het ideale boek geeft meerdere 

leerroutes ten behoeve van verschillen in affiniteit of leerstrategie van de leerling. Bij het vak 

natuurkunde is de meest duidelijke relatie met het kenmerk handen het doen van practica, maar je 

kan leerlingen bijvoorbeeld ook praktische werkvormen geven (bijvoorbeeld een luidspreker maken) 

of dingen laten voelen. Als voorbeeld bij het voelen werd een leerlinge genoemd die begrippen pas 

leerde nadat ze het op haar been geschreven had (door de tactiele ervaring). Het kenmerk hoofd 

heeft een direct verband met cognitie en didactische kwaliteiten. In die zin is het dus niet echt een 

wezenlijk Montessori-kenmerk, maar samen met hart en handen vormt het een herkenbare VMO-

karakteristiek. 

Binnen het kenmerk leren kiezen is het belangrijk dat leerlingen wat te kiezen hebben (dit kan 

onder andere door een gedifferentieerd aanbod), dat ze weten wat ze kunnen kiezen en dat ze 

daarin zelfsturend zijn. Er geldt nadrukkelijk ook “vrijheid in gebondenheid” (vrij vertaald: leerlingen 

mogen van alles kiezen, maar wel binnen, door leerdoelen begrensde, keuzemogelijkheden). 

Belangrijk is dat de leerling de leerdoelen kent, zodat hij weet wat zijn minimale kennis zal moeten 

zijn. Een leerling moet bijvoorbeeld kunnen kiezen met wie hij wil samenwerken, in welke volgorde 

hij iets wil doen en op welke manier hij dat wil doen. Maar er moet ook gedifferentieerd kunnen 

worden, het liefst op zoveel mogelijk vlakken (op niveau, verwerking, onderwerp, enzovoorts). Het 

probleem met differentiëren is echter, dat niemand weet hoe dit praktisch moet worden 

aangeboden. Differentiëren vraagt veel inzet en overzicht van de docent, vraagt om verschillend 

lesmateriaal, maar is ook erg tijdsintensief en heeft daarmee ook financiële consequenties. 

Differentiëren staat ook benoemd onder de basale kenmerken omdat de overheid verwacht dat 

iedere school een gedifferentieerd lesaanbod kan bieden. Maar het VMO heeft dit als onderdeel van 

kenmerk leren kiezen opgenomen, vandaar dat het dubbel wordt benoemd. Zelfsturendheid van 

leerlingen is binnen het VMO zeer gewenst. Dit is bij taalvakken goed te realiseren, maar omdat 
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natuurkunde een gestapelde kennisopbouw kent, is differentiatie in kennisopbouw slechts beperkt 

mogelijk.  

Reflecteren is belangrijk voor het leerproces. Er zijn verschillende soorten reflectie, bijvoorbeeld 

zelfreflectie, reflectie door docent, reflectie door medeleerling (peer-teaching), reflectie op kennis of 

op het handelen. Het is goed om meerdere reflectievormen in te zetten. Bij zelfreflectie kunnen 

reflecterende onderdelen worden opgenomen in de stof, practica of toetsen. Maar reflectie door de 

docent is minstens zo belangrijk. Leerling-vraaggesprekken, determinatie-hulpmiddelen (zoals 

bijvoorbeeld RTTI) en bijvoorbeeld formatieve toetsen kunnen hierbij ondersteunen. Peer-teaching 

wordt gezien als een goede manier van reflecteren, maar geen van de geïnterviewden ziet dit als 

onderdeel van een leermiddel. 

Het kenmerk sociaal leren is vanuit de VMO-visie erg wenselijk, maar hoe dit bereikt moet 

worden is de vraag. Er zijn diverse samenwerkingsvormen en welke voldoen het beste? Proces-

/product-/vraag-/opdracht- of bijvoorbeeld probleemgestuurd onderwijs? Deze 

samenwerkingsvormen zijn allemaal redelijk tijd-intensief en lesmethodes hebben daar geen 

toepassingen voor, zo is de verwachting. Kleinere samenwerkingsvormen, zoals onderling overleg of 

elkaars werk nakijken, zijn werkvormen die makkelijker toepasbaar zijn, maar die net zo goed onder 

bij reguliere scholen toegepast worden. 

Het kenmerk samenhang in leerstof moet zowel binnen het vak (maar dat is al afgedekt onder 

de didaktiek in de algemene criteria) als tussen meerdere vakken bereikt worden. Als het gaat om de 

samenhang tussen meerdere vakken, wordt dit ook wel transfer genoemd (transfer is de mate 

waarin de geleerde kennis, vaardigheden en attitudes effectief ingezet worden in een andere 

context). Het leermiddel moet duidelijke relaties leggen met andere vakgebieden en moet daarbij 

ook het verschil in terminologie/vocabulaire overbruggen. In de huidige leermiddelen gebeurt dit 

veel te weinig. Ook moet het materiaal authentiek zijn om aan te kunnen sluiten op het 

werkelijkheidsgebied (zie ook paragraaf “2.5.2 Voortgezet Montessori Onderwijs”) en de 

belevingswereld van de leerling. 

Het kenmerk binnen/buiten is voor de leerling belangrijk om meer inzicht in het grotere geheel 

te krijgen door een groter werkelijkheidsgebied of het aansluiten bij andere vakgebieden: de leerling 

moeten zien waar het vak natuurkunde belangrijk voor is. Het laten zien van de werkelijkheid of het 

aansluiten bij een bekende werkelijkheid heeft vooral een didactisch leerdoel; het maatschappelijke 

aspect is meer pedagogisch van aard. Er is een wisselwerking tussen binnen>buiten en 

buiten>binnen die het beste werkt als je beide stappen kan doorlopen, ongeacht de volgorde. De 

voorwaarde daarbij is, dat er daarbij denkstappen gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld: je 

bestudeert een fenomeen (buiten), je laat daar de theorie op los (binnen) en probeert daarmee een 

voorspelling te doen (buiten). Het heeft weinig nut om een scheiding tussen binnen>buiten en 

buiten>binnen te maken, omdat beiden zo dicht bij elkaar liggen en beiden noodzakelijk zijn.  

 

Er zijn ook discussiepunten: 

Mag je hart, hoofd en handen als losse onderdelen beschouwen, of moet het als geheel worden 

beschouwd? Drie docenten hebben de losse termen apart besproken tijdens het interview, omdat ze 

ook als aparte vraag werden gesteld. Koen was daar expliciet op tegen en onderbouwde zijn 

standpunt als volgt: Bij hart, hoofd en handen gaat het juist om de samenhang van die onderdelen 

die samen het leren bevorderd. Het uitsplitsen in leren voor het een of het ander gaat voorbij aan 

het begrip hart, hoofd en handen. Het meest ideaal zou zijn als hart/hoofd/handen in evenwicht is, 

ook over de tijdsspanne van een les. 
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Het begrip buiten wordt door de meeste geïnterviewden niet altijd letterlijk genomen. Dit zou 

volgens hen ook m.b.v. bijvoorbeeld video’s kunnen worden bereikt. Ilse vindt dit te “gemakkelijk” en 

geeft als voorbeeld (een van meerdere voorbeelden) dat als jezelf vlinders moet vangen, je opeens 

heel andere problemen tegen kan komen dan dat je zou hebben verwacht. Deze problemen zou je 

niet hebben ervaren als je niet echt de natuur in was gegaan. 

4.4 Deelvraag 4 
De laatste deelvraag “Is een selectiemethode met behulp van wegingen geschikt om leermiddelen te 

beoordelen?” wordt onderzocht door het ontwikkelen en testen van een selectiemethode, zoals is 

beschreven in “3.2.3 Fase van analyse”. De ontwikkelde selectiemethode bestaat uit een rekenblad 

waarin per criterium een weging en een score kan worden ingevoerd. Met deze selectiemethode kan 

een soort “rapportcijfer” van het leermiddel worden bepaald. Na het eerste ontwerp van deze 

selectiemethode is het getest. Deze testfase heeft een aantal aanpassingen tot gevolg gehad (zie ook 

paragraaf “3.2.3 Fase van analyse”). Deze deelvraag wordt beantwoord op basis van de 

selectiemethode van ná deze aanpassingen, zoals is terug te vinden in Bijlage 3. 

Er is een kolom met “opmerkingen/notities” toegevoegd. Dat heeft als voordeel dat je alle 

relevante argumenten naast elkaar ziet voordat je een score bepaalt. Tevens kan je achteraf weer 

teruglezen op basis van welke argumenten je de score hebt bepaald. Ook het overleg met anderen 

(bijvoorbeeld collega’s) wordt hiermee ondersteund. 

Met de categorieën 0 tot en met 10 (zie Tabel 1) kan de gebruiker samenvatten hoe goed het 

criterium aan de wens van de gebruiker voldoet, bijvoorbeeld “redelijk goed” (de score die hier bij 

hoort is een 7, zie paragraaf “3.2.3 Fase van analyse”). Dit blijkt prettig te werken en geven een 

bruikbaar “rapportcijfer”, omdat deze wel met decimalen kan worden weergegeven. Andere 

schaalverdelingen zijn in dit onderzoek niet verder onderzocht. 

Door met dezelfde weging een andere lesmethode te analyseren kunnen de lesmethoden 

onderling worden vergeleken. Bij een verschil in rapportcijfer tussen beide methodes kan dan 

worden gezegd dat de methode met het hoogste rapportcijfer het beste aansluit bij de wensen van 

degene die de analyse doet. 

Toch kleeft er nog een nadeel aan de selectiemethode. Dit wordt toegelicht met behulp van een 

voorbeeld: bij de didaktiek van het lesboek staan een aantal criteria over ingangsniveau, reflectie en 

differentiëren (de criteria stonden onder het lesboek omdat dat de verwachtte en gewenste plek 

was). De criteria werden binnen het leermiddel wel behandeld, maar niet in het lesboek. Er zijn dan 

twee keuzes: je past het rekenblad aan, zodat de criteria voor deze methode op de juiste plaats staan 

en bepaald opnieuw de wegingen; of je laat ze staan en beoordeeld de criteria op de onjuiste locatie. 

Met behulp van de kwalitatieve omschrijvingen kan je hier dan melding van maken (zie ook Bijlage 

3). Deze laatste manier voorkomt wel dat het vergelijken met andere methodes binnen hetzelfde 

werkblad bemoeilijkt wordt. 

Bert, Ilse en twee collega’s zijn gevraagd de selectiemethode te beoordelen. (Omdat Frank niet 

was te motiveren en Koen geen recente ervaring had de selectie van een methode heb ik twee 

andere collega’s om feedback op de selectiemethode gevraagd.) Van Bert, Ilse en een collega heb ik 

reactie gehad. De reacties waren allemaal ongeveer hetzelfde: de criteria zijn goed en bruikbaar, de 

manier waarop het gepresenteerd wordt is overzichtelijk en het rekenblad is goed bruikbaar. Bert en 

Ilse gaven wel aan dat ze voor de bruikbaarheid liever minder criteria zouden willen hebben: het  

beoordelen van de leermiddelen op alle criteria kost veel tijd. Bert gaf daarnaast in overweging om 

een andere beoordelingsschaal te gebruiken om een meer uitgesproken “rapportcijfer” te krijgen. 
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Maar of de hoeveelheid criteria, de plaats van de criteria of de inhoud ervan zou moeten 

worden aangepast of niet, de selectiemethode is flexibel. De gebruikers kunnen de criteria zelf 

verwijderen (of de weging van het criterium op 0% te zetten), of verplaatsen of kopiëren naar een 

andere plaats in het rekenblad. Op die manier is de bruikbaarheid voor iedere gebruiker te 

optimaliseren. Voorwaarde hierbij is wel, dat de gebruiker enige kennis van het gebruikte rekenblad-

programma Excel heeft. 
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5. Conclusie 
Dit hoofdstuk is opgedeeld in paragraven met conclusies, een brede discussie, aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek en het leerproces. 

5.1 Conclusies 
De onderzoeksvraag (“Kan met behulp van zowel basale als VMO-specifieke selectiecriteria een 

onderbouwde keuze worden gemaakt voor een complete lesmethode (van zowel folio als een 

digitale omgeving) voor het vak natuurkunde in de bovenbouw Havo?”) is opgedeeld in meerdere 

deelvragen. 

De belangrijkste conclusies van deelvraag 1 (“Wat bepaalt de kwaliteit van leermiddelen?”) 

waren dat de kwaliteit vooral afhangt van hoe goed de rol (Dijk & Verheul, 2008) en de functie 

(Reints, 2000; Reints & Wilkens, 2012) van het leermiddel (Reints, 2008) worden vervuld, gezien 

vanuit de visie van de school (Blockhuis, Corbalan, Voorde & Vries, 2011) of de docent (Fennema, 

Peterson, Carpenter & Lubinski, 1990). Daarbij is ook belangrijk wie er beoordeeld (docent, leerling, 

of bijvoorbeeld een uitgeverij; Dingemans, 2011). Als er dus een keuze voor een leermiddel wordt 

gemaakt, zal deze binnen een beperkte context geldig zijn. In het geval van dit onderzoek is de 

context het vak natuurkunde in de bovenbouw van het VMO. En zelfs daarbinnen zijn er verschillen 

van inzicht tussen verschillende docenten. 

De tweede deelvraag (Welke algemene eisen worden er aan leermiddelen voor de bovenbouw 

Havo natuurkunde gesteld?”) betrof het onderzoek naar de algemene eisen die er aan leermiddelen 

op de bovenbouw Havo natuurkunde worden gesteld. Daaruit zijn, door middel van interviews, per 

onderdeel van een lesmethode op zowel vakinhoudelijk, didactisch en pedagogisch vlak diverse 

criteria gedefinieerd. Een aantal opvallende criteria worden kort benoemd. De pedagogische en 

didactische vrijheid die het leermiddel de docent geeft, de mate waarin leerlingen zelfstandig 

werken, de compleetheid van het boek of het voorkomen van inconsequenties of foutjes, relaties 

met andere delen van de lesstof en het differentiëren op diverse vlakken. Toch kwamen in het 

onderzoek ook meningsverschillen aan het licht, zoals hoe er omgegaan moet worden met de 

“taligheid”, het inzetten van de leerdoelen in de practica en de inzet van ICT. Deze criteria zijn 

uitgebreid beschreven in ”4.2 Deelvraag 2”; de volledige lijst met bevindingen zijn terug te vinden in 

Bijlage 2 en Bijlage 3. 

De derde deelvraag (“Welke eisen worden er door het VMO aan leermiddelen voor de 

bovenbouw Havo natuurkunde gesteld?”) betrof het onderzoek naar de eisen die vanuit de VMO-

visie binnen diezelfde doelgroep gesteld worden. Deze bevindingen zijn gecategoriseerd naar de 

indeling die binnen het VMO gehanteerd worden, namelijk hart/hoofd/handen, leren kiezen, 

reflecteren, sociaal leren, samenhang in de leerstof en binnen/buiten. De criteria die hieruit 

voortvloeien laten zich niet simpel samenvatten, omdat het begrippen zijn met daaraan gekoppeld 

de VMO-denkbeelden. Om die reden verwijs ik hiervoor naar de criteria zoals die zijn beschreven in 

paragraaf “4.3 Deelvraag 3”; de volledige lijst met bevindingen zijn terug te vinden in Bijlage 2 en 

Bijlage 3. 

De laatste deelvraag (“Is een selectiemethode met behulp van wegingen geschikt om 

leermiddelen te beoordelen?”) kan positief worden beantwoord. De selectiemethode die binnen het 

onderzoek is ontwikkeld, geeft de gebruiker de mogelijkheid om per criterium het relatieve belang 

ten opzichte van andere criteria aan te geven. Dit moet per criterium worden gecombineerd met een 

score, zodat er gewogen deelbeoordelingen en een eindbeoordeling wordt gegenereerd. Dit maakt 

het mogelijk om ook meerdere lesmethodes met elkaar te vergelijken. Het is belangrijk hierbij op te 

merken dat de gebruiker de wegingen naar eigen inzicht (visie) invult en de score bepaalt (de mate 
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waarin het criterium voldoet aan de wens die de gebruiker bij het criterium heeft, bepaalt de score). 

Tevens is de selectiemethode geen eindproduct, maar een structurerend hulpmiddel. Het zal door de 

gebruiker naar wens moeten worden aangepast. Met basiskennis van het rekenblad-programma zijn 

deze aanpassingen eenvoudig te maken. Omdat de weging, de scores en misschien ook de criteria 

per gebruiker anders zullen worden ingevuld, zijn de uitkomsten van dit middel nadrukkelijk geen 

algemeen geldende uitkomsten, maar slechts betekenisvol voor de gebruiker zelf.  

5.2 Discussie 
Dit onderzoek kent op het gebied van de theorie geen andere conclusies dan ander gevonden 

onderzoek: er is geen selectiemethode voor leermiddelen dat zomaar ingezet kan worden in een 

onderzoek naar het meest geschikte lesboek. Er zal namelijk eerst bepaald moeten worden wat er 

van het leermiddel wordt verwacht en hoe het gebruikt gaat worden. Wat wel nieuw is bij het 

beoordelen van leermiddelen, zijn de structuur waarin heel flexibel verschillende criteria opgenomen 

of weggelaten kunnen worden en de beoordeling (hoe de criteria worden beoordeeld hangt in dit 

model af van de wens van de gebruiker en is daarmee niet vooraf vastgelegd). 

De ontwikkelde selectiemethode geeft docenten de kans om een leermiddelen beter te 

selecteren. Beter houdt in dit verband in, dat het keuzeproces meer gestructureerd is, dat 

leermiddelen beter vergeleken kunnen worden en dat er beter onderbouwd kan worden hoe de 

keuze tot stand is gekomen. Hiermee kan de docent voor zichzelf, maar vooral ook naar anderen, 

onderbouwen waarom de keuze is gemaakt. Dit onderzoek heeft zich gericht op een klein 

onderzoeksgebied (VMO, natuurkunde, 3havo), maar verder onderzoek kan wellicht de 

bruikbaarheid buiten dit onderzoeksgebied aantonen. 

De betrouwbaarheid van het onderzoek kent beperkingen. Zo is de interviewleidraad na het 

eerste interview aangevuld met extra vragen. Ook zijn door de semigestructureerde manier van 

interviewen soms niet alle onderwerpen even compleet behandeld. De interviews zijn echter 

allemaal op dezelfde wijze en door dezelfde persoon afgenomen. 

Er is geprobeerd de validiteit zo hoog mogelijk te krijgen door de geïnterviewden de uitgewerkte 

interviews te laten controleren (member validation). Daarnaast is de selectiemethode besproken 

met meerdere docenten en hun opmerkingen zijn meegenomen in het onderzoek. 

Er zijn een aantal beperkingen aan de selectiemethode. Zo is de VMO-gedachte niet altijd 

eenduidig; het betekend niet voor iedereen hetzelfde. Ook zijn externe factoren (extern aan het 

leermiddel), zoals een doorlopende leerlijn, financiële aspecten, ongedefinieerde persoonlijke 

voorkeuren, enzovoorts niet opgenomen. Tevens is het selecteren van een lesmethode op basis van 

onder andere toetsen, ICT-omgeving en dergelijke wellicht niet haalbaar, omdat uitgevers deze niet 

graag prijsgeven in verband met kopieer-gevoeligheid. 

Er is enige flexibiliteit van de gebruiker gevraagd bij het gebruik van de selectiemethode. De 

selectiemethode is een structurerend hulpmiddel. Dat wil dus zeggen dat het aan de wensen van de 

gebruiker is aan te passen. Sommige gebruikers zullen misschien andere of meer criteria wensen, een 

aantal heeft aangegeven voor de bruikbaarheid juist een beknoptere lijst te willen. De gebruiker kan 

de methode naar eigen wens aanpassen. Soms komt de uitwerking van een criterium niet op de 

verwachte plaats in de lijst voor en zal de waardering/score daar op moeten worden aangepast. 

Het is verstandig om meerdere methodes te analyseren, omdat er dan referenties zijn: wat goed 

lijkt aan een methode is in een andere methode misschien nog beter. Of het is anders. Er wordt 

beantwoord in hoeverre het criterium voldoet aan de verwachting, maar wat is de verwachting? 

Deze verwachting wordt meer expliciet door voorbeelden te zien, zeker als je nog weinig ervaring 

hebt en weinig verschillende methodes hebt gezien. 
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Uiteindelijk blijkt dat sommige geïnterviewden waardevoller voor het onderzoek zijn dan 

anderen. Toch heeft ieder interview zijn positieve inbreng gehad, al was het maar om de breedte van 

het speelveld (of nog steeds slechts een gedeelte ervan) te belichten met verschillende visies die 

over eenzelfde onderwerp kunnen bestaan. 

5.3 Aanbevelingen 
Het onderzoek kent zijn beperkingen. Een aantal onderdelen zijn niet verder uitgewerkt en zouden in 

een vervolgonderzoek nog onderzocht kunnen worden: 

• In dit onderzoek is de basisstructuur van de selectiemethode opgezet. Zou een andere 

beoordelingsschaal beter zijn? Zijn er criteria vergeten of zou de lijst met criteria verkort kunnen 

worden? Is er een andere output gewenst? 

• De validiteit van de criteria kan worden verbeterd door de hoeveelheid geïnterviewden te 

vergroten. 

• Is het mogelijk om met deze selectiemethode een duidelijk en onderbouwde keuze te maken 

tussen meerdere lesmethoden? Zijn de verschillen tussen de methode significant en waardoor 

zouden de verschillen overtuigender kunnen worden? 

• Is de selectiemethode breder inzetbaar (dus ook bruikbaar buiten het vak natuurkunde, de bèta-

sectie, het VMO, enzovoorts)? 

5.4 Leerproces 
Het onderzoek heeft over langere tijd plaatsgevonden. Al in een vroeg stadium was de 

onderzoeksvraag in hoofdlijnen duidelijk, want de lesmethode in mijn klassen moest vervangen 

worden. De termijn waarop die keuze gemaakt moest worden was voor mij niet realistisch, waardoor 

ik een jaar uitstel kreeg. In dat jaar heb ik het onderzoek wel opgestart, maar was ik niet zo ver dat ik 

de opgedane kennis al kon toepassen bij de keuze voor een lesmethode. Waar ik al bang voor was 

gebeurde: de keuze voor een lesmethode werd, weliswaar samen met andere collega’s, vooral 

gebaseerd op gevoel. Gelukkig is door ervaring met lesgeven dit gevoel al gebaseerd op diverse 

ervaringen en gaat de onderbouwing daarmee verder dan “het boek ziet er mooi uit”. Dit 

keuzeproces heeft extra duidelijk gemaakt dat een beoordelingsmethode erg nuttig kan zijn. 

Van heel praktisch nut was de kennis die rondom de VMO-karakteristieken is opgedaan. Het feit 

dat docenten deze karakteristieken verschillend interpreteren was me al bekend, maar werd nu met 

voorbeelden duidelijk. Deze zoektocht naar het Montessoriaanse denkbeeld heeft nogmaals laten 

ervaren hoe goed het is om vroegtijdig mensen te informeren en te vragen of ze geïnterviewd willen 

worden. Het feit dat het onderzoek over langere tijd is uitgespreid is hierin duidelijk een voordeel 

geweest. Dat dit ook een nadeel kan zijn, bleek toen een interview dat in delen werd afgenomen (er 

was toch voldoende tijd), plots niet afgemaakt leek te kunnen worden omdat de geïnterviewde een 

burn-out kreeg. Het onderzoek heeft nieuwe contacten en inzichten opgeleverd en is de wens 

ontstaan om op bezoek te gaan bij andere VMO-scholen.  

En natuurlijk bleek het schrijven van een wetenschappelijk onderzoeksverslag een tijdrovende 

verzoeking. Maar mede dankzij het goede contact met mijn begeleidster van de lerarenopleiding sluit 

ik dit onderzoek met een goed gevoel af. 
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Bijlage 1 – Interviewleidraad 



Vragenlijst (deelvraag 2 en 3 uit: Een onderzoek naar algemene en VMO-specifieke selectiecriteria bij de selectie van nieuwe leermiddelen)

Introductie: aanleiding onderzoek: leermiddelselectie 3H

doel onderzoek: onderbouwde selectie op basis van montessori-kenmerken

doel van interview: bepalen van de selectie-criteria

uitgangspunten interview:

diep-leren (*1) moet worden bevorderd

opbouw van het interview: introductie, algemene vragen, algemene kenmerken, vmo-kenmerken, verdere procedure

opnemen gesprek: ivm uitwerken, controle

anoniem onderzoek: de naam van de docent wordt nergens genoemd. Mag de school wel worden benoemd?

Doel Thema's Deelaspecten Kijkpunten, vragen, stellingen Eventueel aanvullende vragen Antwoord

Gewenste 

weging (*4)

Correcties/ commentaar 

door geinterviewde

mag gesprek (alleen geluid) worden 

opgenomen t.b.v. het uitwerken 

van het interview?

ja

mag de school worden benoemd in 

het onderzoeksverslag?

0

datum 0

man/vrouw 0

ervaring (binnen en buiten 

Montessori)

0

huidige school 0

welke vakken worden momenteel 

onderwezen?

0

welk leermiddel (*1) wordt 

momenteel gebruikt?

om welke redenen is dit leermiddel geselecteerd? Zijn 

dit vmo-criteria?

0

heeft geinterviewde al eerder 

leermiddel-selectie gedaan?

0

hoe belangrijk is de vakinhoud in de methode?

hoe belangrijk is correcte vakinhoud?

hoe belangrijk is een natuurkundig-correct taalgebruik?

hoe belangrijk is een volledige compleetheid van de 

stof (denk ook aan keuze-onderwerpen)?

hoe belangrijk is didaktiek in methode?

hoe belangrijk is een simpele uitleg? moet uitleg simpel 

zijn?

1.1 vmo: Er is een gestructureerde opbouw van de stof; 

deze is zo nodig geëxpliciteerd.

1.2 vmo: Leerdoelen zijn bewust geselecteerd en op 

elkaar afgestemd.

1.3 vmo: Leerdoelen zijn helder voor de leerling.

1.8 vmo: Het materiaal reikt middelen aan ter reflectie 

op de inhoud van de leerstof en controle van de fout.

1.10 vmo: Het is voor de leerling zichtbaar wat het 

ingangsniveau van het materiaal is.

hoe belangrijk zijn relaties die worden gelegd met 

andere delen van de stof (bijv. electr. energie vs 

warmte vs bewegingsenergie)?

hoe belangrijk zijn plaatjes? Mogen plaatjes ook tbv 

opleuking zijn?

moeten er in het leermiddel mogelijkheden tot 

differentiatie zijn?

mag een boek "talig" zijn? (denk bijv. aan dyslecten)

Hoe belangrijk is pedagogiek in methode?

2.3 vmo:  het materiaal zet aan tot zelfstandig 

onderzoeken.

2.1 vmo: de vormgeving van het materiaal is 

aantrekkelijk. Mooi? Leuk?

2.2 vmo:  het materiaal is uitdagend, het zet aan tot 

verbeelden en/of denken.

hoe belangrijk zijn: uitgewerkte 

antwoorden, foutloos, ...?

antwoorden/uitwerkingen in boek of separaat?

didaktisch

pedagogisch

vakinhoudelijk waaraan voldoet een goede toets, 

gekeken naar vakinhoud?

didaktisch waaraan voldoet een goede toets, 

gekeken naar didaktische 

kwaliteiten?

pedagogisch waaraan voldoet een goede toets, 

gekeken naar pedagogische 

kwaliteiten?

vakinhoudelijk waaraan voldoen goede practica, 

gekeken naar vakinhoud?

didaktisch waaraan voldoen goede practica, 

gekeken naar didaktische 

kwaliteiten?

pedagogisch waaraan voldoen goede practica, 

gekeken naar pedagogische 

kwaliteiten?

algemeen hoe belangrijk is een ICT-omgeving?

vakinhoudelijk waaraan voldoet goede ICT, 

gekeken naar vakinhoud?

didaktisch waaraan voldoet goede ICT, 

gekeken naar didactische 

kwaliteiten?

pedagogisch waaraan voldoet goede ICT, 

gekeken naar pedagogische 

kwaliteiten?

algemeen is een docenten-handleiding 

noodzakelijk?

vakinhoudelijk waaraan voldoet een goede 

docenten-handleiding, gekeken 

naar vakinhoud?

didaktisch waaraan voldoet een goede 

docenten-handleiding, gekeken 

naar didactische kwaliteiten?

pedagogisch waaraan voldoet een goede 

docenten-handleiding, gekeken 

naar pedagogische kwaliteiten?

diversen/ 

algemeen

Is er iets dat geinterviewde zou 

willen toevoegen of aanpassen?

Nakijkboek

ICT

docenten 

handleiding

didaktisch waaraan voldoet een goed lesboek, 

als je het hebt over didactische 

kwaliteiten?

Diversen

Toetsen

Practica

Boek vakinhoudelijk

Notitie: Onderstaande vragen gaan over de  algemene kenmerken waaraan een leermiddel zou moeten voldoen. Hierbij is het dus niet noodzakelijk dat montessori-kenmerken worden genoemd.

vakinhoudelijk

Algemeen:

het leermiddel bestaat uit een complete set van boek, toetsen, practica, ICT, lerarenhandleiding. De vragen zijn op basis van onderdelen van de set, maar er moet bij de 

beantwoording van de vragen worden bedacht dat het geen losstaande leermiddelen zijn.

waaraan voldoet een goed lesboek, 

als je het hebt over vakinhoud?

deelvraag 1:                                                 

Wat kenmerkt goede 

leermiddelen (ongeacht vmo-

kenmerken)?                 

Uitgangspunten zijn: dat het 

leermiddel diep-leren  (*2) 

bevorderd en dat het bestaat 

uit een complete set van 

boek, toetsen, practica, ICT, 

lerarenhandleiding. De 

vragen moeten ook als 

zodanig worden beschouwd.                         

Het doel van de vragen is om 

de belangrijkste algemene 

selectie-criteria (*3)  te 

kunnen onderscheiden.

waaraan voldoet een goed lesboek, 

als je het hebt over pedagogische 

kwaliteiten?

pedagogisch



Doel Thema's Deelaspecten Kijkpunten, vragen, stellingen Eventueel aanvullende vragen Antwoord Gewenste 

weging

Correcties/ commentaar

Hoe spreekt een leermiddel het 

beste het "hart" aan?

spreekt het leermiddel tot de verbeelding van de lln? 

moet het leermiddel verwonderingsitems bevatten?

Is er een relatie met diep-leren?

Is er iets dat geinterviewde zou 

willen toevoegen?

Hoe spreekt een leermiddel het 

beste het "hoofd" aan?

Hoe zijn relaties met doelen leerlingen: ontwikkeling 

tot onafhankelijke persoonlijkheid; verwerven 

bekwaamheden tot functioneren; leren vervullen 

maatschappelijke rol?

Is er een relatie met diep-leren?

Is er iets dat geinterviewde zou 

willen toevoegen?

Hoe spreekt een leermiddel het 

beste het "handen" aan?

Worden practica gezien als onderdeel van "handen"?

Is er een relatie met diep-leren?

Is er iets dat geinterviewde zou 

willen toevoegen?

Is er iets dat geinterviewde zou 

willen toevoegen?

Hoe spreekt een leermiddel het 

beste "Leren kiezen" aan?

Autonomie, samen met relationele verbondenheid en 

competentie worden gezien als een algemeen 

menselijke behoefte (Ryan & Deci, 2002). Kan in 

leermiddel autonomie worden ingesloten zitten en zo 

ja, hoe zou dat dan het beste kunnen (kans op teveel 

vrijheid?)? 

1.4 vmo: Het materiaal is 

zelfsturend en biedt mogelijkheid 

tot plannen voor de leerling.

3.1 vmo:  Het materiaal biedt -door 

leerdoelen begrensde- 

keuzemogelijkheden: niveau

3.2 vmo:  Het materiaal biedt -door 

leerdoelen begrensde- 

keuzemogelijkheden: verwerking

3.3 vmo:  Het materiaal biedt -door 

leerdoelen begrensde- 

keuzemogelijkheden: onderwerp

Is er iets dat geinterviewde zou 

willen toevoegen?

Hoe spreekt een leermiddel het 

beste "zelfreflecteren" aan?

diagnostische toetsen? Diagnose+specifieke oplossing?

1.9 vmo: Het materiaal reikt 

middelen aan ter reflectie op de 

manier van werken van de leerling 

en controle van de fout.

helpt RTTI? Andere manieren 

(observatie, ….)/middelen?

1.5 vmo: Het materiaal biedt 

ruimte voor observatie en 

begeleiding door de docent.

reflectie door 

medeleerling

Hoe spreekt een leermiddel het 

beste "reflecteren door 

medeleerlingen" (peers) aan?

Is er iets dat geinterviewde zou 

willen toevoegen?

Hoe spreekt een leermiddel het 

beste "Sociaal leren" aan?

5.1 vmo: Het materiaal reikt 

middelen aan tot leren van elkaar

5.2 vmo: Procesgericht 

samenwerken

5.3 vmo: Productgericht 

samenwerken

Is er iets dat geinterviewde zou 

willen toevoegen?

1.6 vmo: Het materiaal sluit aan bij 

het ontwikkelingsstadium van de 

leerling.

1.7 vmo: Vormgeving en 

taalgebruik zijn afgestemd op het 

ontwikkelingsstadium van de 

leerling.

4.1 vmo: In het materiaal is 

verband met andere vakken 

zichtbaar

4.2 vmo: Het materiaal sluit aan bij 

een groter werkelijkheidsgebied

Is er iets dat geinterviewde zou 

willen toevoegen?

Hoe sluit een leermiddel het beste 

aan bij "van Binnen naar Buiten"?

4.3 vmo: Het materiaal sluit aan bij 

de ‘buitenwereld’

Buiten>binnen Hoe sluit een leermiddel het beste 

aan bij "van Buiten naar Binnen"?

Is er iets dat geinterviewde zou 

willen toevoegen?

Algemeen Is er iets dat 

geinterviewde zou 

willen toevoegen?

Afsluiting:

vervolg 

procedure:

verklarende woordenlijst

*1: leermiddel

*2: diep-leren

*3: selectiecriteria

*4: weging

bedankt voor de tijd en moeite

Binnen>buiten

reflectie door 

docent

zelfreflectie (door 

leerling)

Hoofd, hart en 

handen

Leren kiezen

Reflecteren

Sociaal leren

Samenhang in 

leerstof

hart

Notitie: Onderstaande vragen gaan over de specifieke vmo-kenmerken  waaraan een leermiddel zou moeten voldoen. Hierbij moet worden bedacht of de kenmerken in het reguliere onderwijs ook worden gebruikt. Is dit het geval, dan is het geen specifiek vmo-

kenmerk.

handen

hoofd

Binnen en 

buiten school

gehele getallen met een getalswaarde van 0 t/m 10, waarbij 10 het zwaarst gewogen wordt/het meest belangrijk wordt geacht.

dit zijn de eigenschappen waarop een leermiddel wordt beoordeeld. In dit onderzoek wordt onderzocht welke criteria van belang zijn voor het beoordelen van een leermiddel op basis van met name montessori-

kenmerken.

Chin en Brown (2000) associëren diep leren met de intrinsieke motivatie en de interesse in de materie, de nadruk (de focus) op het willen begrijpen van de materie en pogingen die worden ondernomen om 

verbanden met bestaande en nieuwe kennis en het alledaagse leven te leggen. De leerling probeert zich de opdracht eigen te maken, zodat het betekenisvol wordt en aansluit bij de beleving van de wereld om 

hem heen.

alle hulpmiddelen die door de leerkracht en/of de leerling in de onderwijsleersituatie kunnen worden gebruikt om leeractiviteiten op gang te brengen; ze bevorderen en ondersteunen het leren. Algemener kan 

worden gezegd: leermiddelen faciliteren het leren.

het gesprek wordt uitgewerkt, retour gestuurd met verzoek te beoordelen of de weergave overeenstemt met de intentie van de geinterviewde en het verzoek de weging in 

te vullen. Dit geheel graag retour sturen.

Deelvraag 2:                               

Welke selectiecriteria/ eisen 

worden er door het vmo aan 

leermiddelen voor de 

bovenbouw Havo 

natuurkunde gesteld?        

Uitgangspunten zijn: dat het 

leermiddel diep-leren (*2) 

bevorderd en dat het bestaat 

uit een complete set van 

boek, toetsen, practica, ICT, 

lerarenhandleiding. De 

vragen moeten ook als 

zodanig worden beschouwd.                         

Het doel van de vragen is om 

de belangrijkste montessori-

criteria te onderscheiden.



Bijlage 2 – Uitwerking interviews 
  



nicknames: Ilse Bert Frank Koen

Doel Thema's

Deel-

aspecten Kijkpunten, vragen, stellingen Eventueel aanvullende vragen Samenvatting

w
e

g
in

g

Antwoord w
e

g
in

g

Antwoord w
e

g
in

g

Antwoord w
e

g
in

g

Antwoord w
e

g
in

g

mag gesprek (alleen geluid) 

worden opgenomen t.b.v. het 

uitwerken van het interview?

ja 0 ja 0 ja 0 ja ja

mag de school worden 

benoemd in het 

onderzoeksverslag?

denk ik wel 0 geen bezwaar, maar officieel zou het kunnen zijn dat het een 

middelbare montessorischool in Den Haag zal moeten heten. Kies 1 

lijn.

0 anonymiseren 0 n.v.t. 0

datum 4-2-2016 0 28-4-2016 0 11-5-2016 0 25-5-2016 0

man/vrouw vrouw, 43 jaar 0 man, 56 jaar 0 man, 49 jaar 0 man, 64 jaar 0

ervaring (binnen en buiten 

Montessori)

3 jaar les gegeven (mbo) uiterlijk verzorging (geen 

montessori-veel pedagogiek/weinig didaktisch), 18 jaar 

MCE

0 UVA - ontwikkelaar van courseware, ontwikkelen/begeleiden 

lesmateriaal werkcollege,

NINA - redacteur/ontwikkelaar,

Promotieonderzoek - ontwikkelingsonderzoek leerlijn modelleren 

bovenbouw havo/vwo,

ANW (ontwikkelen boekloos curriculum).

0 nu 6 jaar vmo, daarvoor regulier onderwijs (heel diverse niveau's 

en vakken, ANW/wiskunde/verzorging/biologie/

0 vmo, cvmo (centrum voor vmo) opgezet, ZZP 

op m.n. vmo, beetje Middelbare Vrije School, 

veel leermiddelen ontwikkeld

0

huidige school MCE (Montessori College Eindhoven) 0 Haags Montessori College 0 Haags MontessoriLyceum 0 ZZP bij vmo en Vrije School - geen OP 0

welke vakken worden 

momenteel onderwezen?

Biologie (master): H345

Scheikunde: H5

NASK2: M3

0 natuurkunde, in 3e ook gecombineerd met scheikunde 0 biologie en ANW (alg.natuurwetenschappen), komend jaar extra 

vak "science" in OB (in ontwikkeling): samenvoeging van 

natuurwetenschappen BINASK, samenvoegen met 21st century 

skills (omgaan met computers, programmeren, …). Minder een 

zaakvak als bio in brugklas.

0 n.v.t. (vroeger: docent Engels) 0

welk leermiddel (*1) wordt 

momenteel gebruikt?

om welke redenen is dit 

leermiddel geselecteerd? Zijn dit 

vmo-criteria?

Biologie overal in alle leerjaren mavo en havo. Pulsar in 

mavo 3 voor nask 2, Chemie overal in havo 3 en Chemie in 

havo 4 en 5.

0 OB: eigen materiaal ( goede methode werd niet meer uitgegeven, 

ben toen zelf gaan ontwikkelen omwille van optimalisatie voor eigen 

school, onafhankelijk maken methode, beter materiaal willen 

hebben).

BB: Nova+Hier en Daar+beetje eigen materiaal (op grond van 

aanbevelingen van experts, + ken sommige auteurs).

0 schoolmethode en digitale methode (beiden zelf geschreven), 

"Biologie voor jou" is BB en 1e en 3e klas.

0 n.v.t. 0

heeft geinterviewde al eerder 

leermiddel-selectie gedaan?

ja, ook zelf leermiddelen ontworpen 0 ja, slechts 2 x (voor de rest zelf ontwikkelen) 0 0 Ja, echter lang geleden 0

hoe belangrijk is de vakinhoud in 

de methode?

Compleetheid vakinhoud is in BB belangrijker dan kwalititeit Als je zelf stof ontwikkeld: de onderwerpen moeten aan bod 

komen, kwaliteit is minder belangrijk. Als lln zelfstandig moeten 

werken: in BB moet het boek volledig zelfstandig kunnen werken: 

compleet, etc.

6 Kern (gecomprimeerde kennis) van de 

vakinhoud staat in de methode. Het 

oefendeel/uitwerkingen/ illustraties is meer 

terug te vinden in documenten die door 

docenten worden aangeleverd. 

8

hoe belangrijk is correcte 

vakinhoud?

correcte vakinhoud is heel belangrijk, want fouten ondermijnen het 

vertrouwen van de lln in boek en in zichzelf

Vaak wordt werkelijkheid versimpeld omdat het anders niet 

te begrijpen is. Waar ligt de grens tussen nog wel 

goede/niet meer goede weergave? Dat is moeilijk! Verschil 

in versimpeling geeft ook mogelijkheid tot differentieren...

10 heel belangrijk: alle fouten vallen op, goed formuleren, taalfouten 

ondermijnen het vertrouwen in de stof

3 Compleetheid makkelijker te corrigeren dan 

correctheid.

8

hoe belangrijk is een natuurkundig-

correct taalgebruik?

correct natuurkundig taalgebruik is heel belangrijk, want fouten 

ondermijnen het vertrouwen van de lln in boek en zichzelf.

Heel belangrijk: docent moet er van uit gaan dat het klopt 

wat er staat. Lln moeten er van uitgaan dat ze moeten 

weten wat er in het boek staat. Fouten zijn "dodelijk".

10 7 Is randvoorwaarde. 3 Belangrijk. Het is fijn als het taalgebruik er 

goed in staat.

8

hoe belangrijk is een volledige 

compleetheid van de vakinhoud 

(denk ook aan keuze-

onderwerpen)?

Compleetheid vakinhoud is in bovenbouw heel belangrijk: lln gaat 

examens leren vanuit boeken. Veel kennis is gestapeld, hiaten 

zorgen voor verkeerd begrip/onbegrip bij lln. Indien docent OB 

leidend is: compleetheid vakinhoud minder belangrijk.

Belangrijkheid afhankelijk van de klas. 

BB: 4h/5h moet het boek compleet zijn.

OB: mag dat anders zijn, docent moet vrijheid tot flexibiteit 

hebben.

10 Als je weet waar de hiaten zitten is het voor de docent niet 

belangrijk: hij maakt het zelf compleet (uiteindelijk moet 

orientatiebasis volledig zijn). Maar hoe is de afstemming? De stof 

wordt opgebouwd (stapelen) er moeten dus geen hiaten in zitten. 

Als lln zelfstandig met de stof moeten werken is compleetheid heel 

belangrijk.      Compleetheid is tweeledig: veel fouten in 

boeken/nemen schrijvers van elkaar over. Vaak geen grote fouten, 

soms leiden ze tot misconcepties. Anderzijds zijn vragen niet 

compleet: dit kan remmend werken, maar het kan ook helpen om de 

lln goed te laten nadenken.

8 Als lln zelfstandig moeten werken is compleetheid noodzakelijk. 

Maar veel docenten vullen boek aan met bijv. Powerpoints, ed.

3 Antwoord week af van de vraag: geen 

antwoord op deze vraag…

8

hoe belangrijk is didaktiek in 

methode?

Indien docent leidend is: vakdidaktiek niet dwingend/uitgewerkt om 

docent vrijheid te geven. "Baas in eigen boek" (vgl. met "baas in 

eigen buik"). Indien lln zelfstandig aan het werk moet: redelijk strak 

omschreven didaktiek wenselijk. Vrijheid tot individuele ontwikkeling 

leerstrategie gewenst. 

Is de didaktiek vanuit de docent gegeven of vanuit het 

boek? Hoe duidelijker didaktiek in boek is uitgewerkt, hoe 

minder docent de vrijheid/flexibiliteit heeft om eigen 

didaktiek te gebruiken. Didaktiek is afhankelijk van de 

vakinhoud, maar ook van externe factoren zoals de 

veschillende klassen o.i.d.

Als d.m.v. zelfstudie wordt gewerkt is risico van strakke 

didaktiek ook dat lln weinig kansen krijgen om eigen 

leerstrategie te ontwikkelen. Worden lln dan wel echt 

uitgedaagd en snappen ze het dan wel goed? Strak 

omschreven didaktiek is dus "gevaarlijk".

Nauwelijks-omschreven didaktiek heeft ook risico's: 

onduidelijke structuur/koppelingen (bijv. geen relatie 

practicum met lesstof) of gevaar dat altijd zelfde gedaan 

wordt (altijd standaard proefjes).

6 Als klassikale uitleg wordt gegeven is boek bijna niet meer relevant: 

de lln leest de tekst nauwelijks meer. Als d.m.v. zelfstudie: dan moet 

het in balans zijn: niet te moeilijk/compleet (overvragen), niet te 

simpel (laat lln in waarde). Bij zelfstudie is structuur materiaal erg 

belangrijk.

10 Dat de methode ruimte geeft aan de docent, de didaktiek moet 

dus niet te ver uitgewerkt zijn (dit is zoals geinterviewde het ziet, 

maar het is afhankelijk van de docent).

3 Zie lijst van nieuw boekje van vmo over 

leermiddelen (nog te publiceren boekwerk 

over montessoriaans lesmateriaal. Indeling 

in: Didactische structuur; Activering; 

Keuzemogelijkheden; Samenhang in leerstof; 

Sociaal leren). Deze items vinden we binnen 

vmo allemaal belangrijk. Alleen zijn sommige 

zaken minder vertegenwoordigd in 

methodes. Het boek is een basis, de docent 

maakt er van wat hij belangrijk vindt. Echter, 

in de afgelopen 20 jaren is de didaktiek van 

de methoden erg leidend geworden, 

waardoor de docent minder (montessoriaans-

) sturend is. Voorbeeld: "baas in eigen boek" 

(vgl. met "baas in eigen buik"). Iedere variant 

heeft voor- en nadelen. Een keuze voor 

veel/weinig vastgelegde methode kan niet 

worden gemaakt omdat het te lang geleden 

is dat geinterviewde voor de klas stond.

7

hoe belangrijk is een simpele 

uitleg? moet uitleg simpel zijn?

Uitleg moet aansluiten bij ontwikkelingsfase lln of zone naaste 

ontwikkeling: neem de lln serieus! Opmerking: 3Havo is transitiejaar 

en dus lastig om bij de diverse ontwikkelingsfases lln aan te sluiten.

Uitleg moet aansluiten bij ontwikkelingsfase lln of zone 

naaste ontwikkeling.

8 Uitleg moet afgestemd zijn op het niveau van de lln, maar wel zo 

compleet als maar mogelijk is. Draai niet om de moeilijkheden heen, 

maar benoem ze. Geef vereenvoudigingen aan. Een uitdagende 

opbouw kan wonderen doen. Taal: niet te moeilijk, maar ook niet te 

kinderachtig maken, neem lln serieus door serieus te schrijven.

8 Het taalgebruik moet haalbaar zijn maar ook wel uitdagingen 

hebben. (ik:)Zone van naaste ontwikkeling?

3 Uitleg moet aansluiten bij behoefte van lln.

DiversenAlgemeen:

Boek vakinhoud

elijk

Notitie: Onderstaande vragen gaan over de  algemene kenmerken waaraan een leermiddel zou 

moeten voldoen. Hierbij is het dus niet noodzakelijk dat montessori-kenmerken worden genoemd.

waaraan voldoet een goed 

lesboek, als je het hebt over 

vakinhoud?

deelvraag 

1:                                                 

Wat 

kenmerkt 

goede 

leermiddel

en 

(ongeacht 

vmo-

kenmerke

n)?                 

Uitgangsp

unten zijn: 

dat het 

leermiddel 

diep-leren 

(*2) 

bevorderd 

en dat het 

bestaat uit 

een 

complete 

set van 

boek, 

toetsen, 

practica, 

ICT, 

lerarenha

ndleiding. 

De vragen 

moeten 

ook als 

zodanig 

worden 

beschouw

d.                         

Het doel 

van de 

vragen is 

om de 

belangrijk

ste 

algemene 

selectie-

criteria 

(*3)  te 

kunnen 

onderschei

den.

didaktisch waaraan voldoet een goed 

lesboek, als je het hebt over 

didactische kwaliteiten?
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1.1 vmo: Er is een gestructureerde 

opbouw van de stof; deze is zo 

nodig geëxpliciteerd.

M.n. als lln zelfstandig aan het werk gaat, moet de structuur helder 

en liefst niet complex zijn. De lln moet makkelijk en snel zijn 

informatie kunnen vinden.

Misschien wel meest belangrijkste. Samenhang maakt het 

betekenisvol. Methode moet geen samenhang erbij zoeken 

die er niet is. Concept-context is prima, maar wel met 

echte/goede contexten. Daarnaast moet een vakstructuur 

aanwezig zijn (de sylabus zou daar in kunnen ondersteunen, 

notitie: dit is niet de methode ).         I.v.m. lage 

tolerantiegrens moeten lln snel iets kunnen vinden: 

duidelijke structuur. 

9 Als klassikaal wordt lesgegeven, dan geeft docent de structuur (boek 

dan nauwelijks relevant).

Als d.m.v. zelfstudie, dan is structuur en consistentie van structuur 

enorm belangrijk. Een te complexe structuur werkt afschrikwekkend, 

waardoor lln niet eens meer begint met werken. Lln moet makkelijk 

de weg in het boek kunnen vinden.

9 Voor de meeste lln is het heel wenselijk om duidelijke structuur te 

krijgen. Voor sommige lln is het heel goed als ze zelf de structuur 

moeten opbouwen. Er hoeft niet altijd een standaard structuur te 

worden neergelegd, kan ook ogenschijnlijk  structuurloos zijn 

(voorbeeld: thematisch ipv onderwerp-gerelateerd werken).

4 I.v.m. eigenaarsschap mbt zelfstandig leren 

zal structuur helder moeten zijn.

8

1.2 vmo: Leerdoelen zijn bewust 

geselecteerd en op elkaar 

afgestemd.

Op elkaar afgestemde leerdoelen geven structuur en zijn daarmee 

ook zeer belangrijk, omdat vmo-lln geacht worden met enige mate 

van zelfstandigheid/autonomie te kunnen studeren.

8 Zeer belangrijk! 10 Het stellen van leerdoelen zou al voldoende kunnen zijn voor 

zelfstandig werkende lln. Lln heeft recht op de leerdoelen. De 

docent of methode moet hierin wel kunnen voorzien/duidelijk in 

zijn.

7 Belangrijk. Past ook bij montessori 

opvattingen over leren.

8

1.3 vmo: Leerdoelen zijn helder 

voor de lln.

Leerdoelen zijn zeer belangrijk omdat vmo-lln geacht worden met 

enige mate van zelfstandigheid/autonomie te kunnen studeren. 

Leerdoelen geven hierbij houvast.

8 Belangrijk, maar leerdoelen hoeven niet in alle gevallen vooraf 

bekend te zijn, soms kan achteraf ook.

8 Duidelijke leerdoelen zijn belangrijk voor lln te weten wat van ze 

verwacht wordt.

7 Als lln doelen kennen helpt dat bij het leren 

en zorgt voor meer autonomie.

8

1.8 vmo: Het materiaal reikt 

middelen aan ter reflectie op de 

inhoud van de leerstof en controle 

van de fout.

Inhoudelijke reflectie is heel belangrijk en kan door leermiddel 

worden voorzien (bijv. starttoets, diagnostische toets, …)

7 Zeer belangrijk. 10 Reflecteren (coachend bedoeld) zou vooral door docent moeten 

worden gedaan, niet zozeer door het boek. Hoeft dus niet in het 

boek.

8 Het nadenken over de stof is ook een vorm 

van reflecteren (vb: lln proberen zelf de 

gramatica-regels te ontdekken).

8

1.10 vmo: Het is voor de lln 

zichtbaar wat het ingangsniveau 

van het materiaal is.

Belang van ingangsniveau is afhankelijk van vak en onderwerp. Rol 

van leermiddel is hierin minder noodzakelijk (docent kan deze rol 

vervullen). 

6 Is meestal niet zo'n probleem, de docent heeft hier ook een rol in. 5 Belang hiervan is afhankelijk van vak. Bij natuurkunde stapel je de 

kennis en is het veel belangrijker dan bv bij biologie.

8 Als lln doelen kennen helpt dat bij het leren 

en zorgt voor meer autonomie.

8

hoe belangrijk zijn relaties die 

worden gelegd met andere delen 

van de stof (bijv. electr. energie vs 

warmte vs bewegingsenergie)?

Relaties met andere delen van de stof, andere vakgebieden, maar 

ook met vaardigheden (omgaan met formules, grafieken, veel 

gebruikte apparatuur, structuren van problemen, ...) zijn belangrijk 

voor beter inzicht en grotere motivatie lln.

Als lesboeken thematisch werken schieten ze daarin vaak 

tekort: daarmee is de onderlinge relatie vaak niet duidelijk 

(terwijl het CE alles door elkaar husselt (binnen een vraag 

diverse thema's)).

8 Onderlinge relaties zijn enorm belangrijk, niet alleen tussen 

onderwerpen, maar ook vaardigheden (omgaan met formules, 

grafieken, veel gebruikte apparatuur, structuren van problemen (valt 

vooral op bij modelleren)). Door koppelingen krijgen lln overzicht in 

de materie. Echter, als je het op het verkeerde moment doet of te 

complex maakt gooien lln de stof door elkaar.

8 Het is heel belangrijk. Het is jammer als dat pas in de hoogste klas 

pas gedaan wordt. De methode zou daar dus in kunnen 

ondersteunen. Het liefst zo veel mogelijk de links tussen de 

verschillend vakken (vb. BI en SK m.b.t. DNA).

6 Heel belangrijk i.v.m. grondgedachte om te 

kijken naar het grote geheel.

8

hoe belangrijk zijn plaatjes? 

Mogen plaatjes ook tbv opleuking 

zijn? Hoe belangrijk is de opmaak 

van een boek?- zie verderop vmo 

2.1

"Een boek verdient de aandacht", het is dus belangrijk dat een boek 

er mooi en verzorgd uitziet (vergelijk met tijdschriften). Bij een mooi 

boek nemen de lln de stof serieuzer en zijn zuiniger op het boek. 1 

boek maakt meer indruk dan meerdere losse bundeltjes. Plaatjes zijn 

onderdeel van de opmaak. "Nooit teveel plaatjes", maar de 

meningen zijn verdeeld over niet-functionele plaatjes. Maar als het 

plaatje niet-functioneel is, is het het beste als dit duidelijk is 

aangegeven.

Plaatjes zijn super belangrijk/noodzakelijk. Ter motivatie 

(boek moet er aantrekkelijk zijn). Bij abstracte 

onderwerpen geven plaatjes het complete beeld. Het is wel 

belangrijk dat het plaatje met het onderwerp te maken 

hebben. Plaatjes die niet functioneel zijn worden door lln 

als zodanig herkend.

7 Plaatjes zijn enorm belangrijk als ondersteuning van de stof. Goede 

plaatjes zouden de tekst grotendeels kunnen vervangen.

Plaatjes ter opleuking: plaatje mag karakter geven aan stof/plaatjes 

kunnen helpen structuur te geven/plaatjes puur om op te leuken is 

onbelangrijk en kan zelfs storend zijn.

9 Zoveel mogelijk plaatjes, het materiaal moet zo mooi mogelijk zijn, 

al is het maar uit respect voor de lezer. Gecharcheerd: als het 

alleen maar voor de mooi, dan mag het ook.

7 Plaatjes goed als het goede plaatjes zijn. Het 

moet functioneel en niet afleidend zijn.

7

moeten er in het leermiddel 

mogelijkheden tot differentiatie 

zijn?

Het is wenselijk dat er gedifferentieerd kan worden. Het liefst op elk 

niveau, leerstijl, inhoud, etc. 

Boek moet dat niet, maar zou wel gewenst zijn. Voor de 

motivatie van lln is het goed om te differtieren. 

Differentieren hoeft niet alleen op niveau, maar kan ook op 

leerstrategie, theoretisch of praktisch, van deeltjes naar 

geheel of omgekeerd (convergerend/ divergerend). 

Methode zou brede differentiatie moeten aanbrengen, 

zodat lln via eigen/gewenste leerstrategie kunnen werken. 

7 Ja, niveau en interesse 7 Ja, op elk niveau en op elke leerstijl. Maar hoe dat gedaan zou 

moeten worden is de vraag. De lln moet ten alle tijden kunnen 

wisselen in deze dingen. De lesmethode zal echter niet over 

meerdere niveau's moeten gaan (bijv. zowel Mavo als VWO in 1 

boek hebben zitten), want dan doe je de lln onrecht aan (Mavo-lln 

worden overvraagd, VWO-lln worden niet uitgedaagd.

9 Vanuit vmo-perspectief zeker belangrijk. Een 

heldere didaktische structuur is de basis van 

differentiatie. Differentiatie zit hem vooral in 

het hulpmateriaal; als de methode er niet in 

voorziet, dan moet de docent/sectie daarin 

voorzien.

8

mag een boek "talig" zijn? (denk 

bijv. aan dyslecten)

Het taalgebruik moet aansluiten op het ontwikkelingsniveau van de 

lln of op de zone van naaste ontwikkeling (afhankelijk van de visie 

van de docent). De meningen over tekstueel lesmateriaal (veel tekst) 

zijn verdeeld. De meerderheid stelt dat beta-lln vaak minder talig (en 

vaker dyslectisch) zijn en met een talige stof "gepest" worden. Een 

andere mening is dat het CE het einddoel is, en dat het CE talig is. Er 

moet dus zoveel mogelijk getraint worden in die taligheid om op het 

niveau van het CE te komen. 

Ambivalent hierover: taligheid kan je oefenen, maar veel lln 

kiezen beta omdat ze minder goed in talen zijn. Het talige 

gedeelte zit m.n. in de examens, dan zou het lesboek ed. 

tot half 5H best minder talig kunnen zijn en dan het talige 

laten wennen met het oefenen voor de examens.

7 Taligheid van opgaven is voor m.n. dyslecten een probleem. Er moet 

een balans gevonden worden tussen de leerdoelen, de context, de 

taligheid van de opgaven/theorie.

Probeer lln on niveau aan te spreken, neem ze serieus. Geen Jip en 

Janneke taal, ook niet te complex. Gebruik geen namen in opgaven, 

dat vinden lln ook niet leuk. Vermijd onnodige uitwijdingen, of laat 

duidelijk zien dat een uitwijding als 'extra' bedoeld is.

8 Talige boeken zijn een goede oefening. Dyslecten hebben een 

handicap, maar de beste manier om daar mee om te gaan is te 

oefenen. Je moet dus niet de lat lager gaan leggen. Het 

eindexamen is de norm/de lat.

2 Methodes worden steeds taliger. Daar 

hebben lln steeds meer lastig van. Bij beta-

vakken zou dat best minder mogen zijn, je 

doet de lln tekort met een talige benadering. 

7

Hoe belangrijk is pedagogiek in 

methode?

Indien docent leidend is: pedagogiek niet dwingend/uitgewerkt om 

docent vrijheid te geven. "Baas in eigen boek" (vgl. met "baas in 

eigen buik"). De pedagogiek moet aansluiten bij de pedagogische 

beginselen van de school. Lln moeten gevoel hebben dat het vak (bij 

inspanning) haalbaar/te begrijpen/te doen is. Het boek moet 

aansluiten bij ontwikkelingsfase van de lln (bijv. taalniveau).

Pedagiek in methode: Bij bepaald leerjaar ontwikkeld: het 

boek moet aansluiten bij ontwikkelingsfase van de lln (bijv. 

taalniveau). Nieuwe woorden moeten dus ook wel 

uitgelegd worden (dus niet alleen de vakinhoudelijke 

woorden). Voor 3h is dat dus lastig: die zitten in de 

overgang tussen de OB en de BB, ook in bijv. het 

taalgebruik. De een is al verder dan de ander, hoe sluit je 

hier op aan?

6 Lln moeten gevoel hebben dat het vak, bij inspanning, haalbaar/te 

begrijpen/te doen is. Het boek moet dus duidelijk zijn.

9 Als een boek een uitgesproken pedagogiek heeft geeft dat weinig 

vrijheid aan docent. De pedagogiek moet wel aansluiten bij de 

pedagogische beginselen van de school.

3

2.3 vmo:  het materiaal zet aan tot 

zelfstandig onderzoeken.

Zelfstandig onderzoeken is wenselijk. De haalbaarheid van de stof en 

het materiaal moeten aansluiten bij het ontwikkelingsniveau of de 

zone van naaste ontwikkeling.

Zelfstandigheid lln: heel goed. Maar als dit teveel is 

uitgekauwd/voorgestructureerd, dan hoeft de lln eigenlijk 

niet te ontwikkelen/na te denken. Het boek moet variatie 

bevatten zodat lln wat te kiezen hebben. En om lln/docent 

te kunnen laten differentieren (bewust kiezen).

7 En er moet stof worden aangeboden waar lln soms in willen duiken. 

Echter, de stof waarbij dat gebeurt verschilt per lln.

7 Meeste methodes willen zo veel mogelijk mensen bedien (lees 

boeken verkopen) dus kiezen niet voor een aanpak met zelfstandig-

onderzoek. Voor onze vmo school willen we dit 

(ProbleemGestuurdOnderwijs) juist heel graag en dus moeten we 

zelf ontwikkelen.

9 Het vmo-kenmerk is geen pedagogisch 

kenmerk, maar draagt bij aan  het 

pedagogische doel. Natuurkunde is een vak 

dat zich daarvoor bij uitstek voor leent.

7

2.1 vmo: de vormgeving van het 

materiaal is aantrekkelijk. Mooi? 

Leuk?

zie "hoe belangrijk zijn plaatjes?" Boek moet mooi zijn, heel belangrijk: het moet 

aantrekkelijk zijn voor de leeftijdscategorie van de lln. Als 

het mooi is, dan zijn ze er zuinig op, roept nieuwsgierigheid 

op, ze vinden het fijn om ermee te werken. Boeken moeten 

duidelijke structuur hebben, plaatjes moeten relevanties 

met de tekst hebben.

8 Wie bepaald wat leuk is? Hoeft niet leuk te zijn, want lln wil zijn tijd 

ook niet verdoen met nutteloze dingen, maar je mag juist wel 

interessante kanten van vak belichten.    Mooi maakt meer indruk en 

wordt serieuzer benaderd. 1 boek maakt meer indruk dan meerdere 

losse bundeltjes.

6 Het materiaal moet respect uitstralen. Vormgeving moet goed over 

nagedacht zijn (vergelijk met tijdschriften).

9 Het vmo-kenmerk is geen pedagogisch 

kenmerk, maar draagt bij aan  het 

pedagogische doel. Het gaat bij 

aantrekkelijkheid niet om blingbling, maar 

om functionele aantrekkelijkheid. Zie bv het 

kleurgebruik van montessorimateriaal in het 

PO.

7

2.2 vmo:  het materiaal is 

uitdagend, het zet aan tot 

verbeelden en/of denken.

Het materiaal moet voor lln herkenbaar zijn, bijv. door practica met 

huis-tuin-en-keuken-spullen. Het opgebouwde begrip is vervolgens 

een kapstok voor andere onderwerpen.

Materiaal moet aansluiten bij de leefwereld van de lln, 

moet antwoord geven op vragen die lln zelf hebben en die 

vervolgens gebruikt kunnen worden om grotere eenheden 

aan op te hangen.

8 Zie "Hart". 7 Het materiaal moet herkenbaar zijn, bijv. door practica met huis-

tuin-en-keuken-spullen.

8 Het vmo-kenmerk is geen pedagogisch 

kenmerk, maar draagt bij aan  het 

pedagogische doel.

7

waaraan voldoet een goed 

lesboek, als je het hebt over 

pedagogische kwaliteiten?

pedagogisc

h
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hoe belangrijk zijn: uitgewerkte 

antwoorden, foutloos, ...?

Foutloze uitwerkingen zijn erg belangrjk. Het gevolg van foute 

informatie is, dat lln in verwarring worden gebracht en/of dat de 

docent alle uitwerkingen moet controleren en wijzigen (hoe?). De 

uitwerking moet beknopt en volledig zijn, maar wel de opgave 

volledig uitleggen.

Correcte vragen/antwoorden is een randvoorwaarde. Maar 

meestal is het een sluitstuk van de uitgever > veel fouten. 

Vervelend voor lln, maar ook voor docenten (zou alles 

moeten controleren).

8 Bij zelfstandig werken is het heel belangrijk dat 

uitwerkingen/antwoorden kloppen.

9 Het is erg belangrjk. Het gevolg van foute informatie is dat de lln in 

verwarring worden gebracht. De uitwerking moet beknopt en 

volledig zijn, maar wel de opgave volledig uitleggen.

8 Antwoorden moet volledig correct zijn.

antwoorden/uitwerkingen in boek 

of separaat?

Bij zelfstandig leren  dienen uitwerkingen voor lln beschikbaar te zijn. Liefst in los boekje Maakt niet uit, als ze er maar zijn. 1 Mag separaat, ze krijgen altijd meteen ook de uitwerkingen. Het 

verstandig hiermee omgaan wordt al vroeg geleerd.

6 geen mening over.

didaktisch De uitwerking moet beknopt en volledig zijn, maar wel de opgave 

volledig uitleggen.

Bij zelfstandig werken is het heel belangrijk dat het nakijkboek 

beschikbaar is en dat het compleet en begrijpelijk is.

9 Nee, geen didaktische kwaltiteit. 1 -

pedagogisc

h

Het nakijkboek zelf heeft geen pedagogische kwaliteiten, maar 

docent moet lln leren om verstandig om te gaan met de antwoorden 

(niet overschrijven).

Je moet lln opvoeden zodat ze goed omgaan met de vrije 

beschikbaarheid van de antwoorden.

8 Nee, geen pedagogische kwaltiteit. 1 -

vakinhoud

elijk

waaraan voldoet een goede 

toets, gekeken naar vakinhoud?

Summatieve toets: toets moet voorspelbare inhoud hebben 

(overeenkomen met inhoud boek en belang van de onderwerpen; 

systematisch terugkerende elementen; ....), geen fouten bevatten en 

(digitaal) aan de wensen van de docent zijn aan te passen.     

Diagnostische toets: wenselijkheid afhankelijk van docent/school.         

Alternatieve toets (bijvoorbeeld toetsen d.m.v. verslag, presentatie 

ed. zijn wenselijk): wenselijkheid afhankelijk van docent/school.        

(Formatieve toets: wenselijkheid afhankelijk van docent/school. 

Wordt steeds vaker toegepast. Wat wil de docent weten?)

Het moet overeenkomen met wat ze tijdens de lessen 

hebben gedaan (niveau), mogelijk wel een extra 

inzichtsvraag, het moet voorspelbaar zijn (lln zou de toest-

inhoud moeten kunnen bedenken), geen fouten in toets! 

Het moet aftoetsen wat de docent wil dat er afgetoetst 

wordt; wat wil de docent nog van de lln weten wat hij nog 

niet uit de lessen heeft kunnen weten? Regulier is een 

summatieve toets. Andere toetsvorm: Formatieve toetsen 

zijn voor andere doelen veel beter inzetbaar en zouden ook 

door de methode ingezet kunnen worden: bijv. verslag, 

mindmap, analyses, ...

9 Toets is geen item om een methode op te selecteren: veel fouten en 

je maakt uiteindelijk toch zelf de toets. Alle leerdoelen moeten in 

toets naar voren komen. Bloom's 2e taxonomie: vragen op 

verschillende niveau's van diepgang (geinterviewde geeft aan dat hij 

nauwelijks Bloom gebruikt omdat ik hem minder vind passen bij 

natuurkunde). Je kan toets op meerdere manieren gebruiken (bv 

altijd beginnen met dezelfde vraag).

5 Toetsen kunnen summatief en formatief zijn. Summatief: niet zo 

interessant.    Formatief/diagnostisch: Toets moet een uitdaging 

zijn/prikkelen, liefst een iets hoger niveau dan de stof. Dit komt 

omdat het (methode)boek niet echt op niveau is. 

6 zie hieronder

didaktisch waaraan voldoet een goede 

toets, gekeken naar didaktische 

kwaliteiten?

Toets moet evenwichtig zijn (moet een goede verhouding "RTTI" 

hebben), determinatie-mogelijkheden bezitten (zoals RTTI-methode) 

en moet niveau van de lesperiode weerspiegelen. Inzet formatieve 

toets is mogelijkheid.

Toetsen zijn ook sluitstuk. Je moet daar dus erg kritisch mee 

zijn. Vaak zijn ze heel slecht om te determineren. Toets 

moet evenwichtig zijn, moet een goede verhouding RTTI 

hebben, determinatie-mogelijkheden bezitten (zoals RTTI-

methode), moet niveau van periode weerspiegelen.

8 Verschillende doelen van toetsen (formatief en summatief). 

Formatieve toets (toets moet didaktisch zijn), dan moet toets 

diagnostische trekjes hebben, opsporen misconcepties, ook (veel) 

open vragen (om lln te leren formuleren).     (Summatieve toets: zijn 

leerdoelen behaald? Echter geen didactische kwaliteit.)

8 Het leerproces van de lln ligt voor een groot deel bij de lln. Dan 

gaat het m.n. over het maken (wat weet ik wel/niet) en het 

analyseren van een formatieve toets.

6 Toetsen i.h.a.: Toets niet teveel. Zorg dat je 

een aantal goede basis toetsen hebt - evt. 

genormeerd. Toets voor de rest formatief. Er 

zijn ook andere vormen van toetsen 

(presentaties, dialogen, etc.). Af en toe 

summatief is noodzakelijk, voor de rest 

formatief (of op andere manier). Een school 

dient een toetsbeleid hebben (een toets 

moet in dienst staan van het leerproces van 

de lln en is daarnaast belangrijk voor de 

leraren).

8

pedagogisc

h

waaraan voldoet een goede 

toets, gekeken naar 

pedagogische kwaliteiten?

Toetsen beinvloeden het leergedrag of werkgedrag (reflectievragen). 

Inzet formatieve toets is mogelijkheid.

Onverwachte toets moet je niet doen, doordat lln in de 

stress (kunnen) schieten. Als je stok achter de deur wil 

hebben, kan je ook een verwachte/"voorspelbaar-

onverwacht" SO inzetten.

7 Je kan toetsen gebruiken om het leergedrag of werkgedrag te sturen, 

bijv. d.m.v. reflectievragen. En zelfs door het uberhaupt stellen van 

bepaalde vragen.

6 Nee, geen pedagogische kwaltiteit. 2 Je moet een visie hebben (toetsbeleid) 

waarmee toetsen in dienst staan van de 

ontwikkeling van de lln.

8

vakinhoud

elijk

waaraan voldoen goede 

practica, gekeken naar 

vakinhoud?

Goede practica hebben te maken met de leerstof en leerdoelen. Er 

zijn verschillende motivaties om practica te geven: relaties praktijk 

en theorie leggen, betere begripsvorming, spreekt andere lln 

(afhankelijk van leerstijl lln) aan, interesse vergroten, ...

Vier legitieme redenen voor practicum:

1: nieuwsgierig maken/interesse wekken (met practicum 

maak je abstracte zaken conctreet; dat is fijn voor lln);

2: het moet een aanvulling zijn op de stof

3: het moet bijdragen aan de begripsvorming

4: het aanleren van vaardigheden

8 Een goed practicum is afgestemd op de lesstof. 9 Het moet te maken hebben met de lesstof en leerdoelen, de relatie 

met de stof duidelijk maken.

6 Praktische oefeningen zijn heel belangrijk. 8

didaktisch waaraan voldoen goede 

practica, gekeken naar 

didaktische kwaliteiten?

Een goed practicum heeft een introductie en een duidelijk leerdoel 

en daar moeten aan het eind (buiten practicumopstelling) vragen bij 

worden gesteld. Om het te laten beklijven moet het terugkomen in 

het schriftelijk materiaal (liefst in toets).  De meningen over 

leerdoelen van practica verschillen: integreer doelen (bijv. kennis van 

de apparatuur, onderzoeksvaardigheden of conceptverkenning) 

zoveel mogelijk, of trek doelen zoveel mogelijk uit elkaar. 

Verschillende soorten practicaals leerdoelen uit elkaar gehaald 

worden:

1: Apparatuur-practica > kookboekpracticum.

2: Onderzoekvaardigheden-practicum > conceptueel eenvoudig.

3: Conceptueel-practicum > lln moet weten hoe ze naar practicum 

moeten kijken.

4: Vaardigheden-practicum > lln moet vaardigheden ontwikkelen.

Maak aan de lln het leerdoel van het practicum duidelijk 

(een van de dre legitieme redenen).

8 Veel fouten worden gemaakt bij het geven van practica. Een goed 

practicum heeft een introductie en een duidelijk doel en daar moet je 

aan het eind (buiten practicumopstelling) vragen bij stellen. Ook 

terug laten komen in het schriftelijk materiaal, na het practicum zelf. 

Liefst terug laten komen in eindtoets om te laten beklijven.          

Apparatuur-practica > kookboekpracticum.           

Onderzoekvaardigheden-practicum > conceptueel eenvoudig.         

Conceptueel-practicum > lln moet weten hoe ze naar practicum 

moeten kijken. Practicum heeft ook rol bij leren kennen van 

verschijnselen.

9 Het practicum moet zelfstartend zijn (ze hebben niet iemand nodig 

om zelf het practicum uit te voeren). TOA houdt oogje in het zeil. 

Practicum moet geintegreerd practicum zijn, dus geen apparatuur-

pr of theoretisch prakticum

8 Het moet activerend zijn, snel aan de slag 

kunnen gaan, het moet iets opleveren. Veel 

kansen op relaties met de werkelijkheid.

8

pedagogisc

h

waaraan voldoen goede 

practica, gekeken naar 

pedagogische kwaliteiten?

Er zijn meerdere pedagogische redenen om een practicum te doen: 

het leren samenwerken, het motiveren van lln, het afwisselen van 

het lesplan (luisteren/zien/doen/….).

Het leren samenwerken is een mogelijk doel. Maar het zou 

een bijkomend voordeel moeten zijn en geen doel op zich. 

Leren samenwerken zouden ze op andere momenten 

moeten leren.

8 Afhankelijk van leerdoelen. Practicum kan stimulerend werken. 

Practicum kan leren samenwerken. Als Practicum pedagogische 

leerdoel heeft: geen moeilijk conceptueel practicum doen.

6 Het samenwerken tijdens practica is heel standaard. Liefst in 

groepjes van 3 lln. Iedereen in zijn kracht gaan zitten (ieder doet 

wat hij het beste kan/wil). Hiermee leren ze bijv. rol/taakverdeling.

2 Samenwerken is een vorm waarin dat kan. 

Maar practicum is ook een mogelijkheid tot 

afwisseling (luisteren/zien/doen/….).

8

algemeen hoe belangrijk is een ICT-

omgeving?

Het aanbod van ICT is heel breed en zal alleen maar breder worden 

en kan op verschillende manieren worden ingezet. Over de manier 

waarop het ingezet moet worden, verschillen de meningen: van 

gebruiker tot het inzetten van ICT voor eigen doelen. Je zou er in 

ieder geval goed gebruik van moeten maken om de aansluiting met 

de toekomst niet te verliezen.

Belangrijk. Methodes dragen te weinig aan (bijv. geen 

CoachLab). Docenten zouden zelf ook aan de bak moeten 

om ICT te leren gebruiken. Vanuit de positie van een 

ervaren docent (ervaren met ICT) kan je gaan lesgeven. 

Bijv. Coach. Dan kan je als docent ook lesmateriaal 

ontwikkelen en de ICT-omgeving van de methode 

aanvullen. 

7 ICT is niet noodzakelijk, maar in modern onderwijs is een goede ICT-

omgeving wel heel belangrijk en nuttig. Diverse mogelijkheden. Met 

ICT zijn de mogelijkheden vergroot en kan de aandacht verlegd 

worden naar andere dingen.

8 Er is verschil tussen consumptief en productief. Consumptief 

gebruik: interactieve omgeving is nog steeds consumptief. 

Productief gebruik: dat je ICT kan gebruiken en inzetten (bijv. 

gebtruik Google, prorgrammeren, mindmaps maken,…). 

Momenteel zijn ICT-leermiddelen (bijna) niet productief.

8 ICT kan een verrijking zijn (diverse 

mogelijkheden). Je moet hierbij wel zorgen 

voor de voorbereidde leeromgeving 

(montessoriaans begrip), om te voorkomen 

dat je verdrinkt in de onnoemelijke 

hoeveelheden.

8

vakinhoud

elijk

waaraan voldoet goede ICT, 

gekeken naar vakinhoud?

ICTpracticum en lesstof moet goed op elkaar worden afgestemd. 

Door inzet ICT kan je o.a. inzicht vergroten en dieper op de materie 

induiken zonder dat het daarmee ook complexer/dynamischer wordt 

(je kan namelijk een aantal stappen overslaan).

7 ICT-practicum-lesstof moet goed op elkaar worden afgestemd. Door 

inzet ICT kan je dieper op de materie induiken zonder dat het 

daarmee ook complexer/dynamischer wordt (je kan namelijk een 

aantal stappen overslaan, bijv. de standaard deviatie die je niet meer 

met de hand hoeft uit te rekenen).

9 Alles wat je met een boek kan, kan met ICT ook… 8 niet verder inhoudelijk op ingegaan.

Nakijkboek

ICT

Toetsen

Practica

vakinhoud

elijk
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didaktisch waaraan voldoet goede ICT, 

gekeken naar didactische 

kwaliteiten?

ICTpracticum en lesstof moet goed op elkaar worden afgestemd. Een 

mening: ICT-onderwijs is vaak een kwestie van investering in tijd om 

er later rendement van te krijgen. Lln moet leren modelleren, ze 

leren daarmee makkelijk werken met meerdere variabelen: 

complexe/dynamische systemen zijn dan mogelijk. Hiermee kan je 

beter processen gaan overzien. Met ICT veranderd eindeloos 

rekenen aan uitkomsten in het interpreteren van uitkomsten.

Lln moeten ICT (geen Word of andere Office-achtige 

software maar CoachLab o.i.d.) kunnen gebruiken en 

hopelijk ook zelf inzetten voor problemen. 

7 ICT-practicum-lesstof moet goed op elkaar worden afgestemd. ICT-

onderwijs is vaak kwestie van investering in tijd om er later 

rendement van te krijgen. Leren modelleren, makkelijk werken met 

meerdere variabelen: complexe/dynamische systemen. Hiermee kan 

je beter processen gaan overzien. Helaas zijn boeken die hiermee 

omgaan er nog niet. Met ICT veranderd eindeloos rekenen aan 

uitkomsten in het interpreteren van uitkomsten.

9 Alles wat je met een boek kan, kan met ICT ook… 8 niet verder inhoudelijk op ingegaan.

pedagogisc

h

waaraan voldoet goede ICT, 

gekeken naar pedagogische 

kwaliteiten?

Door lln bijv. Socrativ te laten inzetten kan ICT ook worden 

gebruikt om te differentieren, sociaal leren, alternatieve 

toetsing, …

7 Kinderen leren doorzetten; ICT kan heel confronterend zijn. 5 Alles wat je met een boek kan, kan met ICT ook… Ook algemener: 

hoe zit het met privacy ed. (dat ontstijgt vakgebied)?

3 niet verder inhoudelijk op ingegaan.

algemeen is een docenten-handleiding 

noodzakelijk?

Docentenhandleiding is noodzakelijk, want ondanks dat sommige 

docenten het niet lezen, lezen anderen het wel. Relevant is: is 

handleiding beknopt of uitgebreid, compleet, ….?

Het nut van de handleiding is erg relatief. Bijna niemand 

leest hem (geinterviewde i.i.g. niet). 

6 Voor optimaal onderwijs is het erg belangrijk voor diegenen die de 

handleiding gebruiken. In de praktijk wordt het echter nauwelijks 

gelezen…

1 Geen behoefte aan docentenhandleiding. 1 Afhankelijk van de docent die ermee gaat 

werken (sommigen lezen hem niet, 

sommigen uitputtend; geinterviewde zou zelf 

een beknopte handleiding willen hebben).

6

vakinhoud

elijk

waaraan voldoet een goede 

docenten-handleiding, gekeken 

naar vakinhoud?

Bijvoorbeeld planning en onderlinge samenhang worden hierin 

besproken.

6 Zaken als planning en onderlinge samenhang wordt hierin 

besproken.

3 Geen behoefte aan docentenhandleiding. 1 Algemeen deel geldt hier ook, echter te 

weinig recente praktische ervaring om dit te 

kunnen beoordelen.

6

didaktisch waaraan voldoet een goede 

docenten-handleiding, gekeken 

naar didactische kwaliteiten?

Bijvoorbeeld leerdoelen en organisatiemodellen worden hier 

besproken. (Bijv.: is de stof als klassikale stof bedoeld, of als 

practicum?)

6 Zaken als leerdoelen en organisatiemodellen vallen hieronder. Bijv.: 

is de stof als klassikale stof bedoeld, of als practicum?

5 Geen behoefte aan docentenhandleiding. 1 Algemeen deel geldt hier ook, echter te 

weinig recente praktische ervaring om dit te 

kunnen beoordelen.

6

pedagogisc

h

waaraan voldoet een goede 

docenten-handleiding, gekeken 

naar pedagogische kwaliteiten?

6 Hier heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. - Geen behoefte aan docentenhandleiding. 1 Algemeen deel geldt hier ook, echter te 

weinig recente praktische ervaring om dit te 

kunnen beoordelen.

6

diversen/ 

algemeen

Is er iets dat geinterviewde zou 

willen toevoegen of aanpassen?

Het wisselen tussen leermiddelen is lastig, bijv. tijdens een 

computerpracticum iets moeten opschrijven. Lessen worden als 

losse onderdelen gezien, een aanpak in de ene les houdt niet 

automatisch in dat ze het de volgende les ook zo doen…

7 -
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Hoe spreekt een leermiddel het 

beste het "hart" aan?

spreekt het leermiddel tot de 

verbeelding van de lln? 

Om het hart aan te spreken moet je zaken aansnijden die 

voor de lln een waarde hebben. Dingen waar ze ofwel in 

hun persoonlijke leven mee te maken hebben (gehad) of 

waar ze al een (gedeeltelijke) mening over hebben 

geformuleerd. Door dergelijke onderwerpen aan te snijden 

kun je ze ook letterlijk uitdagen door zelf de advocaat van 

de duivel uit te hangen.

Het leermiddel moet uitdagen om er mee te gaan werken. Er moet 

iets mee te doen zijn, interessant zijn. Aanbieden om iets te kunnen 

doen. Tot de verbeelding spreken. Het ideale boek geeft meerdere 

leerroutes t.b.v. verschillen in affiniteit/ leerstrategie van de lln.

8 Door ze dingen te laten doen/ervaren. Verwondering. Ja, belangrijk. Verbeelding m.n. als 

functionele verbeelding bedoeld (hoe werkt 

iets, …)

moet het leermiddel 

verwonderingsitems bevatten?

Verwonderings-items werken heel goed, je moet ze wel enthousiast 

brengen.

9 Ja. Ja, belangrijk.

Is er een relatie met diep-leren? Ja. Hart heeft te maken met affinitieit, dus volgens de gegeven 

definitie met diep-leren.

niet expliciet meer behandeld.

Is er iets dat geinterviewde zou 

willen toevoegen?

Variatie of verschillende leerroutes helpt lln beter aan te spreken. Bij hart/hoofd/handen gaat het juist om de 

samenhang die leren bevordert. Het 

uitsplitsen in leren voor het een of het ander 

gaat voorbij aan het begrip hoofd, hart en 

handen. 

Hoe spreekt een leermiddel het 

beste het "hoofd" aan?

Hoe zijn relaties met doelen lln: 

ontwikkeling tot onafhankelijke 

persoonlijkheid; verwerven 

bekwaamheden tot functioneren; 

leren vervullen maatschappelijke 

rol?

cognitieve/kennis deel.

Samenhang is belangrijk, het vergroot de transfer. Door bij 

de lln de onderlinge relaties (zowel binnen als buiten 

vakgebied) duidelijker te krijgen zullen ze de stof beter 

snappen, waardoor de intrinsieke motivatie zal toenemen.

Cognitief: je moet ze laten nadenken. 8 Zie algemene kenmerken: didaktische kwaliteiten lesboek.

Is er een relatie met diep-leren? Ja, maar minder dan bij Hart. Relatie met intrinsieke motivatie. Deze is bij iedereen aanwezig. 

Maar je moet de lln daar wel in weten aan te spreken/op het juiste 

niveau aanspreken. Dan moet je dus de lln als persoon/individu 

benaderen, keuzes laten maken, ….

Diep leren: leg de relaties met de 

werkelijkheid, met de mogelijkheid 

zelfstandig onderzoek te doen (met middelen 

die worden aangereikt), onderwijs-

leergesprekken zijn daar ideaal bij.

Is er iets dat geinterviewde zou 

willen toevoegen?

Bij hart/hoofd/handen gaat het juist om de 

samenhang die leren bevordert. Het 

uitsplitsen in leren voor het een of het ander 

gaat voorbij aan het begrip hoofd, hart en 

handen. 

Hoe spreekt een leermiddel het 

beste het "handen" aan?

Worden practica gezien als 

onderdeel van "handen"?

Bij biologie heb je bijv. het snij-practicum. Lln gaan bijv. een 

hart ontleden: ze zijn lekker en gemotiveerd bezig en 

kunnen de 3D-werkelijkheid relateren aan het 2D-boek en 

zien wat daarvan de beperkingen zijn. Werkt zeer 

motiverend - wisselwerking met "hart".

Veel laten zien, practica laten doen, demonstraties laten zien. 

Sommige lln leren veel door te doen, letterlijk, met hun handen.

7 In OB veel practica/handen werken. In BB nemen we te weinig tijd 

voor/nemen we geen tijd voor. En dat is jammer.

Practica zijn hier een goed voorbeeld van.

Is er een relatie met diep-leren?

docenten 

handleidin

g

Hart, 

hoofd en 

handen

hart

Notitie: Onderstaande vragen gaan over de specifieke vmo-kenmerken  waaraan een leermiddel zou 

moeten voldoen. Hierbij moet worden bedacht of de kenmerken in het reguliere onderwijs ook worden 

gebruikt. Is dit het geval, dan is het geen specifiek vmo-kenmerk.

Deelvraag 

2:                               

Welke 

selectiecrit

eria/ eisen 

worden er 

door het 

vmo aan 

leermiddel

en voor de 

bovenbou

w Havo 

natuurkun

de 

gesteld?        

Uitgangsp

unten zijn: 

dat het 

leermiddel 

diep-leren 

(*2) 

bevorderd 

en dat het 

bestaat uit 

een 

complete 

set van 

boek, 

toetsen, 

practica, 

ICT, 

lerarenha

ndleiding. 

De vragen 

moeten 

ook als 

zodanig 

worden 

beschouw

d.                         

Het doel 

van de 

vragen is 

om de 

belangrijk

hoofd

handen
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Is er iets dat geinterviewde zou 

willen toevoegen?

Bij hart/hoofd/handen gaat het juist om de 

samenhang die leren bevordert. Het 

uitsplitsen in leren voor het een of het ander 

gaat voorbij aan het begrip hoofd, hart en 

handen.
Is er iets dat geinterviewde zou 

willen toevoegen?

Bij hart/hoofd/handen gaat het juist om de samenhang van die 

onderdelen die leren bevordert. Het uitsplitsen in leren voor het een 

of het ander gaat voorbij aan het begrip hoofd, hart en handen. Het 

meest ideaal zou zijn als hart/hoofd/handen in evenwicht is, ook 

over de tijdsspanne van een les.

Hart: Het leermiddel moet uitdagen om er mee te gaan werken; het 

moet interessant zijn of tot de verbeelding spreken. Voer de 

discussie over dingen waar ze ofwel in hun persoonlijke leven mee te 

maken hebben (gehad) of waar ze al een (gedeeltelijke) mening over 

hebben geformuleerd. Het ideale boek geeft meerdere leerroutes 

t.b.v. verschillen in affiniteit/ leerstrategie van de lln.

Hoofd: direct verband met cognitie en didaktische kwaliteiten.

Handen: practica laten doen, demonstraties laten zien, laten voelen 

(voorbeeld: lln leerde begrip pas nadat ze het op been geschreven 

had/door de tactyle ervaring). 

In veel montessori-scholen is 

hart/hoofd/handen over de dag heen redelijk 

in evenwicht. Het zou beter zijn als het 

binnen het meerendeel van de lessen ook in 

evenwicht zou zijn.

8

Hoe spreekt een leermiddel het 

beste "Leren kiezen" aan?

Autonomie, samen met 

relationele verbondenheid en 

competentie worden gezien als 

een algemeen menselijke 

behoefte (Ryan & Deci, 2002). Kan 

in leermiddel autonomie worden 

ingesloten en zo ja, hoe zou dat 

dan het beste kunnen (kans op 

teveel vrijheid?)? 

Leren kiezen houdt expliciet in dat er iets te kiezen is.

"Vrijheid in gebondenheid": lln mogen van alles kiezen, maar wel 

door leerdoelen begrensde keuzemogelijkheden. 

Belangrijk is dat lln leerdoelen kent, zodat hij weet wat zijn minimale 

kennis zal moeten zijn. Lln moet bijv. kunnen kiezen met wie hij wil 

samenwerken, in welke volgorde hij iets wil doen en op welke 

manier hij dat wil doen.

Maar er moet ook gedifferentieerd kunnen worden, het liefst op 

zoveel mogelijk vlakken (niveau, verwerking, onderwerp, etc.). 

Differentieren wordt als steeds wenselijker/belangrijker beschouwd. 

Gelijktijdig is onbekend hoe dit moet worden bereikt. En wat moet 

worden bereikt? Differentieren is intensief en dus waarschijnlijk ook 

duur. "Differentiatie is gezien vanuit de docent, keuzemogelijkheid is 

gezien vanuit de lln"

Over autonomie de quote: "vrijheid in gebondenheid": lln 

mogen van alles kiezen, maar wel door leerdoelen 

begrensde keuzemogelijkheden. 

En keuzevrijheid is niet voor iedere lln hetzelfde. 

Keuzevrijheid d.m.v. differentiatie is slechts een van de 

mogelijkheden om te kiezen (boek geeft meestal weinig 

differentiatiemogelijkheden; het zou wel wenselijk zijn als 

er meer te differentieren viel). Keuze zit hem ook in 

wel/niet samenwerken en met wie dan, welk onderdeel van 

de stof wil je je eerst eigen maken en op welke manier doe 

je dat? Mag de lln tot op zekere hoogte zelf bepalen op 

welke manier hij zich de stof eigen maakt en ook wanneer 

hij de stof meester is.

Keuze in de manier waarop je door de stof heen gaat, keuzedelen 

aanbieden. Een lln hoeft dus niet altijd alles te doen, als ze maar de 

leerdoelen maar wel behalen. Je moet eigenlijk extra materiaal 

hebben om in bijzondere situaties mee aan de slag te kunnen.                     

Dit is belangrijk, maar ook moeilijk en duur.

8 Lln moeten kunnen kiezen, eigenlijk ook om het zonder leermiddel 

te doen (is een extreme). Dan zullen er zeer duidelijk leerdoelen 

genoemd staan. Differentieren is zeer gewenst, maar ook zeer 

moeilijk en intensief. Maar hier moet nog veel in gedaan worden 

door geinterviewde en ook vertrouwen in komen.

Een vmo-school moet erop ingericht zijn om 

lln autonoom te laten zijn, waarbij autonomie 

en samenwerken elkaar aanvullen.

8

1.4 vmo: Het materiaal is 

zelfsturend en biedt 

mogelijkheid tot plannen voor 

de lln.

Over de zelfsturendheid van het materiaal zijn de meningen 

verdeeld. Een enkeling noemt het een eis, anderen nuanceren dit: 

afhankelijk van het vak zou er meer/minder ruimte moeten zijn voor 

zelfsturing/plannen door lln. (De gestapelde vakinhoud van 

natuurkunde maakt zelfstandige planningen moeilijk).

Voor Montessori belangrijk, maar moeilijk optimaal vorm te geven. 7 het is een eis dat het materiaalmogelijkheden biedt tot plannen en 

zelf indelen. 

Het plannen was vroeger soms een doel op 

zich, maar tegenwoordig wordt het belang 

daar minder van. De vrijheid van de lln is 

afhankelijk van het vak en van de docent - 

volledige gebondenheid is niet de bedoeling.

8

3.1 vmo:  Het materiaal biedt -

door leerdoelen begrensde- 

keuzemogelijkheden: niveau

zie 2 cellen hoger… Voor Montessori belangrijk, maar moeilijk optimaal vorm te geven. 7 Dit is een realistische mogelijkheid. Erg prettig als het kan. Citeert (niet letterlijk) andere docent: 

"Differentiatie is gezien vanuit de docent, 

keuzemogelijkheid is gezien vanuit de lln". In 

principe heb je het hier dus over diffentiatie. 

Belangrijk is om aan te sluiten bij het 

ontwikkelingsstadium van de lln, en 

voldoende/goed materiaal hebben om te 

differentieren. Veel gehoord probleem bij 

beta-vakken dat ze hier te weinig speelruimte 

hebben om te differentieren.

8

3.2 vmo:  Het materiaal biedt -

door leerdoelen begrensde- 

keuzemogelijkheden: 

verwerking

zie 3 cellen hoger Voor Montessori belangrijk, maar moeilijk optimaal vorm te geven. 7 Het is veel minder realistisch om in leerstijlen te differentieren. niet expliciet meer behandeld.

3.3 vmo:  Het materiaal biedt -

door leerdoelen begrensde- 

keuzemogelijkheden: 

onderwerp

zie 4 cellen hoger Moeilijk en duur om vorm te geven. 6 Niet behandeld. niet expliciet meer behandeld.

Is er iets dat geinterviewde zou 

willen toevoegen?

-

Hoe spreekt een leermiddel het 

beste "zelfreflecteren" aan?

diagnostische toetsen? 

Diagnose+specifieke oplossing?

Zelfreflectie is belangrijk. Reflectie op kennis/op eigen handelen: 

reflecterende onderdelen opnemen in de stof, practica of toetsen. 

Let op: zet reflectie beperkt in: een overdaad aan reflectievragen is 

mogelijk. 

Reflectie op stof: neem reflecterende onderdelen op in je leermiddel: 

vraag reflectie op de stof (ook na practica).     Cognitive loadtheory: 

means-end theory, goal-free theory. Goal-free werkt bij lln beter: je 

hebt gegevens, wat kan je er mee berekenen. Lln moeten daarmee 

dus stof reflecteren.          Doelen stellen, wat uit stof vindt je 

moeilijk?                          Reflectie op eigen handelen, kan in 

boek/toets ook worden gevraagd.

9 Reflecteren is vooral iets voor in een groep. De rol van de docent is 

daarin erg belangrijk. 

Zelfreflectie is goed middel. Natuurlijke wijze 

vervlechten met het onderwijs. Het moet 

functioneel zijn,  met mate worden ingezet 

(een overkill aan reflecties kan ook). 

1.9 vmo: Het materiaal reikt 

middelen aan ter reflectie op de 

manier van werken van de lln en 

controle van de fout.

Bijna een absolute voorwaarde voor Montessori-onderwijs 10

helpt RTTI? Andere manieren 

(observatie, ….)/middelen?

Reflectie door docent is belangrijk. RTTI, formatieve toetsen ed. 

zouden daarbij kunnen ondersteunen. Er kan worden gereflecteerd 

op kennis en/of handelen

Reflectie op leerinhoud - mbv duidelijke structuur: mbv classificeren 

is het mogelijk, inzet toetsen die daar aandacht aan schenken           

Reflectie op handelen: inzet toetsen die daar aandacht aan schenken, 

onderscheid maken tussen basisstof en extra stof. Geinterviewde 

gebruikt zelf graag fast-feedback technieken.

8 Afhankelijk van de lln wil deze reflectie van peers danwel van de 

docent. Reflectie door het leermiddel is niet relevant, dit zou m.n. 

reflectie door docent moeten zijn.

Ja, kan helpen. Vanuit de methode zijn er 

mogelijkheden, als die er niet in zitten moet 

de docent die gaten vullen.

1.5 vmo: Het materiaal biedt 

ruimte voor observatie en 

begeleiding door de docent.

Essentieel voor Montessori; als lln afhankelijk zijn van de docent is 

het onmogelijk om een klas en lln behoorlijk te begeleiden.

10 Vooral vanuit de docent in te vullen

reflectie 

door 

docent

zelfreflecti

e (door lln)

Leren 

kiezen

Reflectere

n

belangrijk

ste 

montessor

i-criteria 

te 

onderschei

den.

bestand: 0834010 - vragenlijsten interviews samengevoegd printdatum: 24-7-2016 22:54 bladzijde: 5 / 7



Doel Thema's

Deel-

aspecten Kijkpunten, vragen, stellingen Eventueel aanvullende vragen Samenvatting

w
e

g
in

g

Antwoord w
e

g
in

g

Antwoord w
e

g
in

g

Antwoord w
e

g
in

g

Antwoord w
e

g
in

g

reflectie 

door 

medelln

Hoe spreekt een leermiddel het 

beste "reflecteren door 

medelln" (peers) aan?

Methode kan waarschijnlijk niet ondersteunen bij peer-teaching. Weinig ervaring mee. Boek met didaktiek die peer-teaching heeft 

opgenomen. Maar of die dan gebruikt wordt…? Peer-teaching is een 

mooie werkvorm, maar zodra er een boek is, wordt peer-teaching 

helaas bemoeilijkt; lln gaan dan opzoeken in het boek.

2 Het is vooral iets voor in een groep. De rol van de docent is daarin 

erg belangrijk. 

Niet vanuit de methode, dat moet vanuit de 

docent…

Is er iets dat geinterviewde zou 

willen toevoegen?

Reflecteren is belangrijk voor het leerproces. Het is goed om 

meerdere reflectievormen in te zetten. Reflecteren moet een 

duidelijk doel hebben: reflecteren om het reflecteren heeft geen zin.

Docent zou zelf de keuze willen hebben op welk moment en 

op welke manier er gereflecteerd kan worden. Eventueel 

middelen vanuit methode die los bijgeleverd worden en die 

vrijblijvend/ondersteunend ingezet kan worden. Deze 

middelen zouden liefst zelf te bewerken moeten zijn. 

Docent moet niet worden gebonden door de methode 

(didaktiek/pedagogiek moet niet te vast omschreven zijn).

Reflecteren an sich is heel belangrijk voor het leerproces. Reflectie 

moet niet in methode zitten. Diagnostische toets van methode 

heeft maar heel beperkte invloed. Deze toetst ook alleen 

vakinhoudelijk deel en niets anders ("kleiner niveau").

De combinatie van de drie (door lln, door 

docent, peer)  is het beste. Het moet geen 

kunstje zijn, het moet echt ergens over gaan.

Hoe spreekt een leermiddel het 

beste "Sociaal leren" aan?

Sociaal leren is belangrijk/wenselijk. Of methodes hier ook in 

voorzien is de vraag.

Het boek omschrijft bijna nooit iets over samenwerken 

(soms moet tijdens practicum de ene llln onderzoek doen 

op de andere lln). Eventueel middelen vanuit methode die 

los bijgeleverd worden en die vrijblijvend/ondersteunend 

ingezet kan worden. Deze middelen zouden liefst zelf te 

bewerken moeten zijn. Docent moet niet worden gebonden 

door de methode (didaktiek/pedagogiek moet niet te vast 

omschreven zijn).

samenwerkend leren: Practica met meerdere lln, Eduscrum (wordt in 

Nederland door verschillende mensen gebruikt. Veel taakverdeling. 

Probleem is dat lln hierin niet allemaal de leerdoelen halen. Binnen 

mijn eigen vak mag sociaal leren wel, maar het is geen item. Als lln 

goed samenwerken is dat fijn, maar als het om concentratie en 

individuele leerdoelen gaat, is alleen werken wel zo nuttig. Je kunt 

als docent samenwerking soms goed als middel inzetten, maar een 

leermiddel dat dat doet zie ik bij mijn vak niet.), …. Docent zal hierin 

moeten sturen.

3 Sociaal leren is belangrijk. Maar als dit aspect door de methode 

wordt vastgelegd is de flexibilteit weg en is het niet wenselijk.

Methode zou opdrachten kunnen formuleren 

om samen te werken, maar docent kan dat 

ook prima.

5.1 vmo: Het materiaal reikt 

middelen aan tot leren van 

elkaar

idem idem 3 De methodes zullen dit minder/niet hebben.

5.2 vmo: Procesgericht 

samenwerken

idem idem 2

5.3 vmo: Productgericht 

samenwerken

idem idem 1

Is er iets dat geinterviewde zou 

willen toevoegen?

Als het doel is om te leren samenwerken (procesgericht), hou de 

opdracht dan gemakkelijk, of waarbij vakinhoud niet belangrijk is. 

Het is de vraag of productgericht samenwerken de beste term is: 

opdrachtgestuurd cq. probleemgestuurd onderwijs (in 

groepsverband)?

Om te leren samenwerken moet je een onderwerp kiezen dat óf 

gemakkelijk is, óf niet heel belangrijk voor de vakinhoudelijke 

leerdoelen.

7 Geinterviewde kan veel meer met de termen "vraaggestuurd, 

opdrachtgestuurd, probleemgestuurd". Geinterviewde vind beste 

manier van opdrachtgestuurd onderwijs dat leidt tot 

probleemgestuurd (hoogst haalbare) onderwijs. Hij vertrouwd er 

niet op dat de methodes er in slagen om hierin te voorzien.

Er is duidelijk verschil tussen productgericht- 

en procesgericht samenwerken. Afhankelijk 

van het doel kan voor een van beiden 

gekozen worden.

4.1 vmo: In het materiaal is 

verband met andere vakken 

zichtbaar

Transfer bereik je door betere samenhang tussen de verschillend 

vakken: het leermiddel moet duidelijke relaties leggen met andere 

vakgebieden en moet daarbij ook het verschil in 

terminologie/vocabulaire overbruggen.

Samenhang is belangrijk, het vergroot de transfer. Door bij 

de lln de onderlinge relaties (zowel binnen als buiten 

vakgebied) duidelijker te krijgen zullen ze de stof beter 

snappen, waardoor de intrinsieke motivatie zal toenemen.

Samenhang tussen andere vakken moet niet gezocht zijn. 

De samenhang moet duidelijk/kloppend zijn. Context-

rijkheid en authenticiteit is wel belangrijk.

Samenhang tussen vakken: als lln relaties herkennen geeft dat 

meerwaarde.                Transfer kan je verhogen door afstemming te 

verbeteren: ken elkaars terminologie.

8 Vakoverstijgende samenhang in leerstof is heel wenselijk. Er zijn 

legio mogelijkheden, maar het gebeurd in de methoden niet.

Methode zou moeten ondersteunen bij het 

leggen van de relaties. 

7

4.2 vmo: Het materiaal sluit aan 

bij een groter 

werkelijkheidsgebied

Het materiaal moet herkenbaar/authentiek zijn om aan te kunnen 

sluiten op het interessegebied/werkelijkheidsgebied van de lln.

Mogelijke definitie Werkelijkheidsgebied: relatie tussen de 

les/de theorie uit het boek en de werkelijkheid. Duidelijke 

relatie met BB en dus ook met andere vakgebieden.

8 Stof moet authentiek zijn. Aansluiten bij de interessegebied van de 

lln.

De methode zou moeten aansluiten bij de 

werkelijkheidsgebieden. Waarschijnlijk doen 

methodes dat al enigszins.

8

Is er iets dat geinterviewde zou 

willen toevoegen?

Hoe sluit een leermiddel het 

beste aan bij "van Binnen naar 

Buiten"?

BB moet wel functioneel zijn.

Buiten is niet altijd leuk, maar dat hoort er ook bij.  Leren 

wat onderzoek/veldwerk inhoudt (ook tegenslagen, ...). En 

voor stadskinderen is buiten zijn erg goed…

Buiten is daadwerkelijk buiten zijn, geen video's ed. die dit 

vervangen. 

Voorbeelden buiten: op zoek naar vlinders gaan, op kamp 

gaan, etc.

Er is een wisselwerking tussen binnen>buiten en buiten>binnen en je 

moet beide stappen doorlopen, ongeacht volgorde. VB: 

fenomeen>theorie>voorspelling. Buitenwereld hoeft niet letterlijk 

zijn, kan ook practicum zijn. De voorwaarde is wel dat er 

denkstappen gemaakt moeten worden. Het laten zien van de 

werkelijkheid of het aansluiten bij een bekende werkelijkheid vind ik 

didaktisch  heel belangrijk.                  Lln als onderdeel van de 

maatschappij: het maatschappelijke aspect van natuurkunde zou je 

kunnen benoemen, het maatschappelijk aspect zie ik meer als 

pedagogisch .

8 Docent kan dit prima, maar boek zou het ook 

kunnen.

7

4.3 vmo: Het materiaal sluit aan 

bij de ‘buitenwereld’

Het laten zien van de werkelijkheid of aansluiten bij een bekende 

werkelijkheid vind ik didaktisch heel belangrijk, het maatschappelijk 

aspect zie ik meer als pedagogisch.

8 8

Buiten>bin

nen

Hoe sluit een leermiddel het 

beste aan bij "van Buiten naar 

Binnen"?

Voorbeelden: gastdocent, bak modder uitvlooien, etc. Er is een wisselwerking tussen binnen>buiten en buiten>binnen en je 

moet beide stappen doorlopen, ongeacht volgorde. VB: 

fenomeen>theorie>voorspelling. Buitenwereld hoeft niet letterlijk 

zijn, kan ook practicum zijn. De voorwaarde is wel dat er 

denkstappen gemaakt moeten worden.            Lln is onderdeel van de 

maatschappij: het maatschappelijke aspect van natuurkunde zou je 

kunnen benoemen.

8 Docent kan dit prima, maar boek zou het ook 

kunnen.

8

Binnen>bui

ten

Sociaal 

leren

Binnen en 

buiten 

school

Samenhan

g in 

leerstof
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Is er iets dat geinterviewde zou 

willen toevoegen?

BB is heel belangrijk en goed haalbaar met een leermiddel.

Er is een wisselwerking tussen Binnen>Buiten en Buiten>Binnen en je 

moet beide stappen doorlopen, ongeacht volgorde. De voorwaarde 

is wel dat er denkstappen gemaakt moeten worden. Voorbeeld: 

fenomeen>theorie>voorspelling. Buitenwereld hoeft niet letterlijk te 

zijn (daarover verschillen meningen, het merendeel zegt dat het niet 

letterlijk hoeft), kan ook bijv. practicum of video zijn. Het laten zien 

van de werkelijkheid of het aansluiten bij een bekende werkelijkheid 

is m.n. didaktisch; het maatschappelijke aspect is meer pedagogisch.

Het is belangrijk om inzicht in het grotere geheel te krijgen (grotere 

werkelijkheidsgebied/aansluiten bij andere vakgebieden). Lln 

moeten zien waar het vak natuurkunde belangrijk voor is. Het heeft 

weinig nut om een scheiding tussen Binnen>Buiten en 

Buiten>Binnen te maken, omdat beiden zo dicht bij elkaar liggen en 

beiden noodzakelijk zijn. 

Lln moeten zien waar natuurkunde belangrijk voor is. Lln weten dat 

het belangrijk is en hoe, maar ze denken dat het te moeilijk voor ze is 

om die dingen te maken. Je moet ze dus laten zien dat het wel 

haalbaar is.

6 Heel belangrijk, m.n. in OB. Het is belangrijk om inzicht in het 

grotere geheel te krijgen. Boek zou hier prima in kunnen 

ondersteunen.

Dit is ook vorm van activering, prima manier 

van het onderzoek naar 

werkelijkheidsgebieden. Naar buiten gaan is 

ook een goede/leuke manier om de les te 

breken. Hoeft niet zo letterlijk gezien te 

worden. Diverse andere manieren mogelijk, 

ICT kan bijv. ook mogelijkheden te bieden 

(internet, 3Dbrillen, ...).

Je weet pas of een methode werkt door het te gebruiken; maar je zal 

niemand tevreden kunnen stellen omdat iedereen iets anders doet.

Specifieke vmo-doelen: kenmerken die 

zelfstandigheid van de lln vergroten, of: het 

voegt niet zozeer kenmerken toe, het voegt 

een werkwijze toe die voor de lln ergens toe 

leidt.               vmo m.b.v. een methode: een 

reguliere methode die wordt gebruikt (voor 

15 scholen is het niet haalbaar een eigen 

methode te hebben); de docent maakt er een 

vmo-leermiddel van, door de dingen die hij 

aanvult, doet, vertelt, laat zien, etc.

1.6 vmo: Het materiaal sluit aan 

bij het ontwikkelingsstadium 

van de lln.

aparte categorie voor maken? Het 

is nl. wel montessoriaans…

Het is heel belangrijk om aan te sluiten bij de ontwikkelingsfase van 

de lln. Maar omdat deze ontwikkelingen per lln nogal verschillen, 

zeker in 3havo, zal dat moeten worden bereikt d.m.v. differentiatie.

Aansluiten bij ontwikkelingsstadium gaat vanzelf als de gewenste 

leerroute doorlopen is, maar is wel heel belangrijk. Samenhang 

binnen leerstof is ook belangrijk.

10 Dit zou differentiatie genoemd moeten worden, omdat het 

ontwikkelingsstadium van pubers erg uit elkaar liggen.

D.m.v. differentieren……. 8

1.7 vmo: Vormgeving en 

taalgebruik zijn afgestemd op 

het ontwikkelingsstadium van 

de lln.

aparte categorie voor maken? Het 

is nl. wel montessoriaans…

idem Maar wat de optimale afstemming is, daar ben ik niet zo zeker van. 8 Dit zou differentiatie genoemd moeten worden, omdat het 

ontwikkelingsstadium van pubers erg uit elkaar liggen.

Lijkt geinterviewde evident. 8

Algemeen Is er iets 

dat 

geintervie

wde zou 

willen 

toevoegen

?
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Bijlage	3	–	Selectiemethode	(folio)	
rekenblad‐bestand separaat bijgevoegd 

  	



Toelichting:

docent:

datum:

Thema's Deelaspecten Criteria score opmerkingen/notities

Totaal 100% Algemeen 100% Boek ‐ totaal 100% Vakinhoud ‐ totaal 100% 8,0

Compleetheid vakinhoud 30% 8 belangrijkste onderwerpen worden geintrod

Correctheid vakinhoud 60% 8 geen fouten ontdekt/over gehoord

Natuurkundig‐correct taalgebruik 10% 8 geen fouten ontdekt/over gehoord

…. 0%

Didaktiek ‐ totaal 100% 6,9

Didaktiek i.r.t. visie school/docent 10% 7 geheel visie: redelijk/goed. visie school: 

Didaktiek ‐ mate van uitwerking/dwingendheid 10% 7 redelijk/goed. volgordelijkheid redelijk 

Uitleg van de theorie, vragen, etc. 20% 8 op basis van ervaringen in 4 en 5H: goed

Structuur/opbouw lesstof 15% 6 goed

Leerdoelen onderling afgestemd 5% 8 goed: relevante relaties worden gelegd, gee

Leerdoelen duidelijk voor lln 5% 5 matig: leerdoelen alleen per hoofdstuk, niet

Ingangsniveau stof is duidelijk 1% 6 onduidelijk. (NIET IN BOEK: Er zouden ingan

Middelen ter reflectie op de inhoud van de leerstof en controle op de fout 7% 6 redelijk: (NIET IN BOEK: via online‐toetsen is

Mogelijkheden tot differentiëren 5% 4 zeer beperkt: (NIET IN BOEK): via online toe

Boek legt duidelijke relaties met andere delen stof 5% 1 op basis van ervaringen in 4 en 5H: geen

Taligheid boek (een "talig" boek bevat veel tekst) 7% 7 redelijk/goed, al mag het minder

Vormgeving boek 7% 8 overzichtelijk/simpele structuur kleuren, du

Bevorderd diepleren 3% 6 redelijk: lln kan door boek intrinsiek gemoti

0%

Pedagogiek ‐ totaal 100% 6,8

Pedagogiek i.r.t. visie school/docent 20% 7 geheel redelijk: mooi boek, maar niet 

Pedagogiek ‐ mate van uitwerking/dwingendheid 20% 6 redelijk:niet dwingend, om te motiveren is e

Haalbaarheid  voor lln 30% 8 goed: er is opbouw van moeilijkheid: paragr

Boek zet aan tot zelfstandig onderzoeken 15% 3 slecht: alle opgaven zijn verplichte stof, gee

Authenticiteit 15% 6 redelijk: zou veel meer relaties kunnen legg

…. 0%

Nakijkboek ‐ totaal 100% 6,9

Uitwerkingen zijn volledig/correct 60% 6 redelijk: (op basis van ervaringen met 4 en 

Uitwerkingen ‐ mate van uitwerking 40% 8 goed:  niveau van uitwerkingen is goed, niet

…. 0%

Toetsen ‐ totaal 100% 7,5

Summatieve toetsen 50% 8 goed: compleet (RTTI, nakijkmodel, word‐

Diagnostische toetsen 25% 6 redelijk: online‐oefentoetsen hebben diagn

Formatieve toetsen 20% 0 niet aanwezig

Alternatieve toetsen 5% 0 niet aanwezig

…. 0%

Practica ‐ totaal 100% 8,1

Relatie tussen practica, leerstof en leerdoelen 40% 9 goed/zeer goed

Hoeveelheid practica 20% 9 goed/zeer goed

Aansprekende practica 30% 6 redelijk

Geïntegreerde vs. gescheiden practica 10% 7 redelijk/goed: het zijn allemaal geintegreerd

…. 0%

ICT ‐ totaal 100% 6,0

Inzet ICT 40% 6 (waarschijnlijk) redelijk: (niet kunnen 

Relatie tussen ICT, leerstof en leerdoelen 60% 6 (waarschijnlijk) goed: niet kunnen testen, m

…. 0%

Docentenhandleiding ‐ totaal 100% 8,0

Handleiding ‐ mate van uitwerking 100% 8 goed: zeer beknopte handleiding, prima te 

…. 0%

Toevoegingen ‐ totaal 100% 0,0

…. 100%

…. 0%

Thema's Deelaspecten Criteria score opmerkingen/notities

Algemeen 100% HHH ‐ totaal 100% 7,1

Aanspreken Hart 20% 6 spreekt lln (denk ik) redelijk aan, slechts 1 le

Aanspreken Hoofd 30% 8 methode is goed geschikt voor cognitie Hav

Aanspreken Handen 10% 6 redelijk (zie ook practica)

HHH als samenhangend geheel I (splitsing cel tbv toelichting) 40% 7

HHH als samenhangend geheel II (splitsing cel tbv toelichting)

…. 0%

Leren kiezen ‐ totaal 100% 4,7

Keuzemogelijkheden 30% 4 slecht/matig: leerdoelen zijn alleen 

Differentiatiemogelijkheden 40% 5 matig: geen differentiatie ingebouwd, beetj

Zelfsturendheid 30% 5 matig: volgordelijkheid stof is beperking. Er 

…. 0%

Reflectie ‐ totaal 100% 7,0

Zelfreflectie (door leerling) 40% 7 redelijk/goed: inhoudelijke (lesstof) 

Reflectie door docent 55% 7 redelijk/goed: via online‐opgaven/toetsen e

Reflectie door medeleerling 5% 0 niet aanwezig

…. 0%

Sociaal leren ‐ totaal 100% 5,0

Procesgestuurd onderwijs 5% 0 niet aanwezig

Productgestuurd onderwijs 5% 0 beperkt aanwezig, bijv. praktische opdracht

Opdrachtgestuurd / probleemgestuurd onderwijs 40% 5 beperkt aanwezig: opdrachtgestuurde opdr

Het materiaal reikt middelen aan tot sociaal leren/het leren van elkaar (peer‐teaching) 50% 0 niet aanwezig

…. 0%

Samenhang in leerstof ‐ totaal 100% 6,3

Verband met andere vakken 50% 1 zeer slecht: geen bewuste relaties gelegd, 

Relatie met groter werkelijkheidsgebied 50% 7 redelijk/goed: veel voorbeelden uit de prakt

…. 0%

BB ‐ totaal 100% 8,0

Binnen > Buiten 0% 6 beperkt aanwezig: dmv praktische 

Buiten > Binnen 0% 8 goed: redelijk veel voorbeelden van buiten 

BB in wisselwerking I (splitsing cel tbv toelichting) 100% 8 goed: redelijk veel voorbeelden van buiten 

BB in wisselwerking II (splitsing cel tbv toelichting)

…. 0%

Toevoegingen ‐ totaal 100% 6,0

Sluit aan bij de ontwikkelingsfase lln 100% 6 redelijk: 3H is tussenjaar. Lln komen van 

…. 0%

…. 0%

VMO‐

specifieke

kenmerken

35%

65%Algemene

criteria

Binnen en buiten 

school

Sociaal leren

Reflecteren

Practica

Nakijkboek

Boek

20%

Algemeen/

Toevoegingen
5%

5%

Samenhang in 

leerstof
20%

Leren kiezen 15%

Hart, hoofd en 

handen (HHH)
15%

spreekt lln (denk ik) redelijk aan, wel veel 

afwisseling tussen 

20%

Docenten 

Handleiding
1%

Algemeen/

Toevoegingen
0%

14%

ICT 10%

10%

Toetsen 5%

60% Vakinhoud 35%

Didaktiek 50%

Pedagogie 15%

totaal‐ score

7,2

leermiddel I:

Jeroen van den Akker Pulsar natuurk. 3H

19 juni 2016

Selectiemethode t.b.v. lesmethode
‐ Vul eerst je naam en datum in en welke leermiddelen je wenst te gaan beoordelen.

‐ Vul dan de wegingen van al de te behandelen aspecten in. Doe dit door per kolom (van de linker naar de rechter kolom) te werken. Ga er altijd van uit dat de onderdelen 

aanwezig zullen zijn en verdeel op basis daarvan de wegingen. Zorg dat het totaal van de wegingen altijd op 100% uitkomen. Dit kan je controleren door te kijken of 

bovenaan de kolom de cel 100% aangeeft en groen gekleurd is. Is dat niet het geval, wijzig dan een of meerdere vakken totdat het totaal 100% is. Op deze manier verdeel je 

de wegingen eerlijk. Als je tevreden bent over de verdeling ga je pas de leermiddelen beoordelen.

‐ Ga dan pas over op de beoordeling van de leermiddelen. Per criterium is er een toelichting te vinden door op de cel te klikken. Er wordt dan een tekstblok zichtbaar met 

daarin achtergrondinformatie bij het criterium. Op dezelfde manier is er informatie te vinden over de manier waarop je de scores moet invullen.

‐ Van alle wegingen die niet op 0% gezet zijn moeten scores worden ingevuld. Op dit moment is hierop nog geen controle ingebouwd, zodat een vergeten score onbedoeld 

het eindcijfer kan beïnvloeden. 

‐ Deze selectiemethode is slechts een hulpmiddel en geen vaststaand gegeven. De lijst met criteria is naar eigen inzicht aan te passen. Bestaande teksten mogen worden 

aangepast, maar er is ook ruimte om criteria toe te voegen. Gebruik hiervoor de blauw‐gekleurde regels met de puntjes erin. Indien er meer criteria toegevoegd moeten 

worden, copieer deze blauw‐gekleurde regels en pas de teksten, wegingen en scores aan.

‐ Bovenaan de kolom met scores staat een gewogen eindcijfer. Dit cijfer kan als “rapportcijfer” van het leermiddel worden gezien.

‐ Betekenis celeigenschappen: blauw‐kleurige cel is cel waarin gebruiker gegevens kan invoeren; cursief  gedrukte tekst in de lijst met criteria geven aan dat er een 

toelichting bij zit (deze toelichting is te lezen door op de cel te klikken); groen‐gekleurde cellen geven aan dat de wegingen volledig verdeel zijn; rood‐gekleurde cellen 

geven aan dat het (sub)totaal van de wegingen geen 100% is.

‐ invoeren scores: de mogelijk invoerwaarden zijn 1 t/m 10 en 0, waarbij 10 "exact zoals gewenst" en 1 "volledig ongewenst" betekenen. Met 0 kan worden aangegeven dat 

niet van toepassing of niet aanwezig is.



Bijlage 4 – Meet Instrument Leermiddelen Kwaliteit (MILK) 
 

 



Voorbeeld van MILK-overzicht 

1. Kwaliteit van de content 

1A Selectie van content 

1A1 De geselecteerde leerinhoud is relevant voor het bereiken van de kerndoelen/leerdoelen 

1A2 De geselecteerde leerinhoud sluit aan bij de interesses van jongens en meisjes 

1A3 De geselecteerde leerinhoud is contextrijk 

1B Ordening van content 

1B1 De opbouw van de leerinhoud volgt die van de leerlijnen 

1B1 De samenhang tussen de verschillende leerstofonderdelen is duidelijk aangegeven 

1B1 Er is vooral gebruik gemaakt van sterke ordeningsstructuren (driehoek-spinnenweb) 

1C ‘Verpakking’ van de content (modaliteiten) 

1C1 Er worden verschillende zintuigen ingeschakeld bij het verwerken van de informatie 

1C2 Het werkgeheugen wordt zo min mogelijk onnodig belast  

1C3 Teksten en beelden staan zo dicht mogelijk bij elkaar 

2. Pedagogisch-didactische benadering 

2A Keuze van de didactische strategieën 

2A1 Voorkennis wordt geactiveerd 

2A2 De leerdoelen zijn SMART geformuleerd  

2A3 De leerdoelen hebben een logische opbouw volgens Bloom 

2B Keuze van de werkvormen 

2B1 De gekozen werkvormen passen bij het cognitieve niveau van de leerdoelen 

2B2 Er is een logische opbouw van de opdrachten naar moeilijkheidsgraad (Bloom) 

2B3 Er is rekening gehouden met individuele verschillen tussen leerlingen 

2C Reguleren van het leerproces 

2C1 ...(niet in Lightversie, zelf destilleren op basis van Van Dijk, W. & Verheul, I. (2008)) 

2C2 ... (niet in Lightversie, zelf destilleren op basis van Van Dijk, W. & Verheul, I. (2008)) 

2C3 … (niet in Lightversie, zelf destilleren op basis van Van Dijk, W. & Verheul, I. (2008)) 

3. Kwaliteit van design en presentatie 

3A Leesbaarheid van teksten 

3A1 In de tekst staan geen onnodige woorden 

3A2 Verbanden tussen zinnen worden duidelijk gemaakt door verbindingswoorden (b.v. omdat, 

want) 

3A3 Verbanden tussen tekstdelen worden duidelijk door signaalwoorden (eerst, daarna, tot slot) 

3B Functionaliteit van beelden 

3B1 De gebruikte beelden zijn vooral begripsondersteunend 

3B2 Decoratieve beelden zijn zoveel mogelijk vermeden 

3B3 Filmpjes bevatten geen onnodige geluiden en teksten 

3C Ondersteunende vormgeving 

3C1 Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van kleur als markeringstechniek 

3C2 De bladspiegel/schermindeling biedt een overzichtelijke indruk van het lesmateriaal 

3C3 Bij opsommingen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van nummeringen 

 


