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1. Samenvatting 

Er is onderzocht waaraan een les in het VMBO moet voldoen om de leertijd zo effectief mogelijk te 

benutten en het lesrendement te verhogen. Hiertoe is literatuuronderzoek gedaan en zijn 

verschillende experts geraadpleegd. De drie belangrijkste pijlers die gevonden zijn voor effectief 

onderwijs zijn: de time-on-task, de opportunity-to-learn en de opportunity-to-teach.  

In een ontwerponderzoek is een lesontwerp gemaakt waarin geprobeerd is om de opportunity-to-

learn zo hoog mogelijk te maken. Hiertoe zijn verschillende instructievormen toegepast en is 

aandacht besteed aan de context. Ook is extra aandacht besteed aan de lesopbouw. Zo moet een les 

beginnen met een warm welkom en het benoemen van de leerdoelen, en afsluiten met een 

samenvatting van wat geleerd is, om enkele van de gevonden criteria waaraan een les moet voldoen 

te noemen.  

De ontworpen lessen zijn vervolgens ook gegeven en op video’s opgenomen. In een 

evaluatieonderzoek is nagegaan door het observeren van deze video’s in hoeverre het mogelijk was 

om het gemaakte ontwerp en de gevonden lescriteria toe te passen. 

De experts kwamen met de belangrijke pijler opportunity-to-teach. Hiermee wordt bedoeld, mag je 

van de leerlingen wel lesgeven? Of dit mag, wordt volgens hen in belangrijke mate bepaald door de 

band die een docent heeft met de klas. Daarnaast is de bekwaamheid van de docent in 

klassenmanagement ook een belangrijke parameter voor deze opportunity-to-teach. Deze 

opportunity-to-teach is een belangrijk onderzoeksresultaat van het ontwerponderzoek. Of en in 

welke mate de opportunity-to-teach aanwezig was tijdens het geven van de ontworpen lessen viel 

echter buiten het evaluatieonderzoek.  

De time-on-task is een term voor de effectieve lestijd, welk deel van de les wordt daadwerkelijk 

besteed aan het curriculum. In het lesontwerp is geprobeerd om deze time-on-task zo hoog mogelijk 

te maken en met het analyseren van video-opnamen is bepaald hoe hoog deze was. Het bleek goed 

mogelijk om de time-on-task te verhogen. Een relatieve verbetering van negen procent is 

waargenomen tijdens de ontwerplessen vergeleken met controlelessen. 

Om te kijken of het lesrendement ook hoger is geworden met deze ontworpen lessen zijn 

verschillende toetsen afgenomen en geanalyseerd van de doelgroep en een controlegroep. Hieruit 

bleek geen verbetering door de ontworpen lessen uit dit onderzoek. Dit kan verschillende oorzaken 

hebben, zoals de onervarenheid van de betreffende docent welke een leerpunt heeft op het gebied 

van klassenmanagement. 

2. Algemene inleiding 

Als beginnend docent natuurkunde op het Ds. Piersoncollege in ’s-Hertogenbosch heb ik veel klassen 

in het vmbo-t gekregen. Met vooral de derde klas vmbo-t heb ik moeite. Het is een drukke klas met 

veel leerlingen met “kapsones”. Het lijkt ook dat mijn manier van lesgeven, zeker bij het doceren van 

abstracte kennis als formules,  niet altijd even goed aansluit bij de manier waarop deze leerlingen 

leren. De cijfers zijn matig en ook op vragen die ik letterlijk in de klas heb behandeld, wordt maar 

mager gescoord. 
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Graag zou ik onderzoeken hoe ik beter les kan geven binnen het vmbo-t. Hoe ik de lestijd efficiënter 

kan benutten en het rendement van de lessen kan verhogen. Als hiermee de lessen ook in een 

prettigere sfeer kunnen verlopen, dan zou dit een mooi neveneffect zijn.  

Eerst heb ik onderzocht waar een goede les nu uit zou moeten bestaan en hiermee twee lessen 

ontworpen. Vervolgens heb ik deze lessen ook gegeven en geëvalueerd of de lessen effectiever 

waren en een hoger rendement opleverden. 

In een onderwijskundig ontwerponderzoek (research design) moet onderscheid gemaakt worden 

tussen een ontwerponderzoek en een evaluatieonderzoek (Akker, 2013). Dit verslag is om dit 

onderscheid goed te kunnen presenteren daarom in twee delen opgedeeld: 

A. Ontwerponderzoek met als doel het ontwerpen en ontwikkelen van een effectieve les. 

B. Evaluatieonderzoek met als doel het bepalen en evalueren van de effectiviteit van de 

ontwikkelde les. 

Na de beschrijving van de twee onderzoeken zal met een algemene conclusie worden afgesloten. 

3. De onderzoeken 

A. Ontwerponderzoek 

A1. Inleiding 

In dit ontwerponderzoek, deelonderzoek A, wordt onderzocht waar een les aan moet voldoen om 

het rendement ervan te verhogen. Hiervoor wordt de literatuur geraadpleegd en worden experts 

geïnterviewd. Het beoogde resultaat van dit onderzoek zijn ontworpen lessen waarmee de 

effectiviteit van kennisoverdracht van formules aan het vmbo-t kan worden verhoogd. 

A2. Theorie 

A3.1. VMBO-T 

Dit onderzoek vindt plaats binnen het vmbo-t. Het vmbo staat voor voorbereidend middelbaar 

beroepsonderwijs. De t staat voor theoretische leerweg, een van de vier stromen binnen het vmbo. 

De theoretische leerweg  is voor leerlingen die relatief weinig moeite hebben met studeren en nog 

geen specifieke beroepsopleiding willen kiezen (Ministerie van onderwijs, 2014).In figuur 1 is 

schematisch weergegeven hoe het vmbo-t geplaatst is binnen het voortgezet onderwijssysteem van 

Nederland. 
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Figuur 1: Plek VMBO binnen het voortgezet onderwijs [Bron 2] 

Het vmbo duurt vier jaar en bereidt leerlingen voor op het mbo of de havo.  

A3.1. Lesrendement 

Er is geen standaard definitie van het lesrendement. Voor dit onderzoek gebruiken we daarom de 

volgende definitie voor het lesrendement:  

Het percentage geeft weer hoeveel van de punten door de klas als geheel behaald zijn in een 

categorie (uit het RTTI-model) ten opzichte van het totaal aantal punten in die categorie mogelijk 

(maximum aantal punten maal aantal leerlingen). Zo loopt het percentage echt van nul tot honderd 

procent, terwijl cijfers altijd van een één tot een tien lopen. Als een leerling alles fout heeft, krijgt hij 

altijd nog een één, terwijl in dit geval nul procent goed is.  
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A3.2. Opportunity-to-learn 

Opportunity-to-learn, ofwel de mogelijkheid tot leren, is een containerbegrip waar veel onder te 

schuiven valt.  

Het wordt vaak gemeten als het aantal pagina’s van het totale curriculum dat doorlopen is (Muis, 

2000). Deze definitie is echter niet zo bruikbaar, aangezien we binnen het vmbo-t op mijn school het 

gebruik hebben om alle pagina’s uit het boek te behandelen. Daar is tijd genoeg voor. Ofwel de 

opportunity-to-learn zou 100 procent zijn, dit is niet de definitie waar we in dit onderzoek iets mee 

kunnen. 

Het begrip opportunity-to-learn is voor het eerst geïntroduceerd door John Caroll (Caroll, 1963). 

Hierbij wordt uitgezet hoeveel tijd (time-on-task) de leerlingen besteden aan het leren van het 

onderwerp ten opzichte van hoeveel tijd ze nodig hebben om het onderwerp te beheersen. Deze 

benodigde tijd hangt sterk af van de individuele leerling, zijn capaciteiten en zijn omstandigheden, en 

daarnaast van  hoe het lesmateriaal wordt aangeboden in termen van context en vorm. 

 

Figuur 2. Opportunity-to-learn, benoeming van enkele aspecten 

In figuur 2 zijn enkele van de aspecten benoemd die van invloed zijn op de mogelijkheid tot leren 

waar in dit onderzoek nader op ingegaan wordt. Het schema is niet bedoeld om een complete 

afbakening van het begrip te bereiken. Maar is louter bedoeld om enkele van de mogelijke aspecten 

te benoemen en te kijken op welke we invloed uit kunnen oefenen. 

Op de omgevingsvariabelen hebben we als docent meestal geen invloed. Deze hebben uiteraard wel 

hun impact, bijvoorbeeld een les tijdens het achtste lesuur van de dag. De meeste docenten kunnen 

beamen dat dit een moeilijk uur is om de leerlingen nog iets bij te brengen. Je kunt aan het uur niets 

veranderen, hooguit kun je met behulp van de andere aspecten proberen om er toch het beste van 

te maken. 

Waar we als docent wel invloed op hebben, zijn de overige drie aspecten. Daarom gaan we hier ook 

wat nader op in. 

A2.2.1. Time-on-task 

Time-on-task, effectieve leertijd, wordt gedefinieerd als de hoeveelheid tijd dat leerlingen 

daadwerkelijk bezig zijn met het curriculum. Een belangrijke factor voor de time-on-task is 

klassenmanagement. Een effectieve docent is in staat om zijn klas zo te sturen dat leeractiviteiten 

vlot verlopen, overgangen kort zijn en weinig tijd verloren gaat aan organisatie of weerstand vanuit 

de klas (Muijs, 2000). 
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In de theoretische modellen over leren op school is de instructietijd en het efficiënt gebruik ervan 

een belangrijke bron voor het leren op school. Het verband tussen de time-on-task en de resultaten 

van leerlingen is in een groot aantal empirische onderzoeksprojecten aangetoond (Houtveen, 2004). 

Hier wordt time-on-task als onderdeel van opportunity-to-teach weergegeven. Dit is echter niet per 

se correct, deze factoren beïnvloeden elkaar wederzijds. Zorg je niet voor de een, dan komt er van de 

ander ook weinig terecht, en vice versa. 

A2.2.2. Context 

Een stuk tekst, een cartoon, een videofragment waarover (gesloten) vragen worden gesteld, zijn in 

beginsel allemaal voorbeelden van een context met een ‘ankerfunctie’: het bakent de lesstof af.  

Welke betekenis men ook geeft aan een context, in de dagelijkse schoolpraktijk is een context vaak 

een middel om leerlingen (vak-)kennis aan te leren of aangeleerde (vak-)kennis toe te passen (Welp, 

2009).  

Contexten kunnen erg nuttig zijn om concepten over te brengen. Een concept is een mentaal 

raamwerk: een geheel van (denkbeeldige) lijnen die elkaar (al dan niet) verbinden, die (al dan niet) 

vakspecifiek zijn en die het mogelijk maakt dat iemand een verklaring kan geven voor bijvoorbeeld 

het verschijnsel dat de aarde om de zon cirkelt. De lespraktijk waarbij context en concept 

samenkomen, wordt ook wel een context-concept benadering genoemd. De context wordt dan als 

hulpmiddel gebruikt om en vakspecifiek concept over te brengen (Welp, 2009). 

Het blijkt dat het zeer effectief kan zijn om zogenaamde authentieke context te gebruiken bij deze 

benadering. Een authentieke context moet een context zijn die leerlingen aanspreekt. Bijvoorbeeld 

omdat het over een sport gaat die zij beoefenen of een beroep dat ze uit zouden kunnen voeren. 

Belangrijk is dat de leerlingen de context herkennen. Dit kan ze een stimulans geven om te leren. Je 

probeert een gedachte op te roepen als: “Nu snap ik waarom ik dit moet leren.” (Dierdorp, 2013). 

Het gebruik van authentieke context kan zo het gebruik van het diep leren stimuleren (Koopman, 

2010). 

Naast de voorbeelden als een stuk tekst of een cartoon zijn er vooral binnen het bètaonderwijs nog 

een aantal specifieke vormen die als context worden gebruikt om een concept aan te bieden. Een 

aantal wil ik hier nog benoemen. 

 Analogie 

Bij analogieën wordt het fysisch concept dat met aan de leerlingen wil doceren, vergeleken 

met een andere situatie die een vergelijkbaar gedrag vertoont. Voorwaarde is dat de 

leerlingen deze situatie eventueel na toelichting volledig kunnen begrijpen. Een bekend 

gevaar van het gebruik van analogieën is dat er een kans bestaat op het creëren van 

misconcepten (Muldoon, 2006). Een bekend voorbeeld van het gebruik van een analogie, dat 

een misconcept kan creëren, is het gebruik van kabouters bij de uitleg van elektriciteit in de 

onderbouw van het voortgezet onderwijs. In deze analogie moeten kabouters, die rondlopen 

met marsrepen, elektronen voorstellen die energie kunnen leveren. Deze analogie loopt 

echter spaak wanneer leerlingen later in de bovenbouw zich verder in elektriciteit moeten 

specialiseren. 

 Visualisatie 
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Visualisaties kunnen filmpjes, foto’s, tekeningen of applets1 zijn die het concept nader 

toelichten en de mondeling uitleg sterk kunnen ondersteunen. Visualisaties geven vaak wel 

een sterk vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Als je spreekt over een lijn en 

tegelijk een lijn tekent op het bord, dan ondersteunt dit simpele voorbeeld al de gesproken 

taal.  

 Demonstratie  

Demonstraties zijn experimenten die vaak op het bureau van de docent worden uitgevoerd. 

Het laat de werking van een vakinhoudelijk aspect zien. Doordat de demonstratie 

bijvoorbeeld het verband laat zien tussen grootheden die overeenkomt met de theorie 

hierover, ondersteun je hiermee de theoretische uitleg.  

A2.2.3. Vorm 

De vorm, hoe een les aan wordt geboden, kan veel betekenissen hebben. Ik beperk mij hier tot de 

instructievorm of het instructiemodel. Het geeft een structuur voor de indeling van de les. 

Het  meest toegepaste model is het directe instructiemodel. Dit is een lesmodel dat uitgaat van de 

verschillende leervermogens van de kinderen. Er zit veel structuur in de lessen, want elke les is 

opgebouwd uit een aantal fasen: terugblik, oriëntatie, instructie, begeleid inoefenen, controle, 

verwerking en afronding. De leerkracht controleert in grote mate het leerproces. Dit model is vooral 

effectief bij kinderen die veel begeleiding en een actieve instructie nodig hebben (Wij-leren, 2014). 

Binnen het directe instructiemodel is de instructievorm voor-samen-na een van de meest gebruikte 

vormen. Deze vorm is erg recht toe recht aan en kennen we eigenlijk allemaal wel van onze eigen 

middelbare school. De docent doet een som voor op het bord. Daarna gaan de leerlingen samen 

oefensommen maken en deze worden met de gehele klas nagekeken, ook hiervan doet de docent er 

nog een paar op het bord voor. Ten slotte zit in het huiswerk de component ‘na’ besloten. Tijdens het 

huiswerk gaan de leerlingen zelfstandig de geleerde aanpak na proberen te doen. 

Een minder bekende instructievorm, maar zeker voor het bètaonderwijs een niet onbelangrijke vorm 

is de predict-observe-explain (voorspel–observeer-verklaar). De predict-observe-explain 

instructievorm is ontwikkeld door White en Gunstone (1992) om individuele voorspellingen over een 

onderwerp en de beredenering hierachter van leerlingen te achterhalen. 

Deze instructievorm kan vooral goed toegepast worden bij demonstraties, maar soms ook bij 

bijvoorbeeld het gebruik van applets. Voordat je de demonstratie uitvoert, ga je in discussie met de 

leerlingen uit de klas over wat zij verwachten dat er zal gebeuren, het predict gedeelte. Dan voer je 

de demonstratie uit, de leerlingen kijken of er ook echt gebeurt wat zij dachten dat er zou gebeuren, 

dit is het observe gedeelte. Ten slotte ga je met de leerlingen bespreken waarom de demonstratie 

het gedrag vertoonde dat het deed, dit heet ten slotte het explain gedeelte. 

                                                           
1
 Een applet is vaak een klein, interactief programma op het internet waarmee je een experiment kunt 

visualiseren zonder het experiment ook echt in de klas uit te voeren. 
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A3. Ontwerpvragen 

Het doel van dit onderzoek is om een les te ontwerpen om het lesrendement voor vmbo-t klassen te 

verhogen. Ontwerpvragen die hierbij geformuleerd zijn, zijn: 

Waar moet een les aan voldoen om een formule als de vereenvoudigde gaswet op een effectieve 

wijze over te dragen aan een derde klas vmbo-t? 

 Wat zijn voorwaarden aan deze les om … 

o … het lesrendement, en de cijfers, te verhogen? 

o … de effectieve leertijd, de time-on-task, te verhogen? 

o … de mogelijkheid tot leren, opportunity-to-learn, te bevorderen? 

 Welke vorm  van instructie is effectief in het vmbo-t? 

 Welke vorm van overdracht past binnen in het vmbo-t? 

 Welke algemene do’s en don’ts zijn er voor het lesgeven aan het vmbo-t? 

 

Een schematische weergave van de onderzoeksvraag en de hypothese die eigenlijk al in de subvragen 

besloten ligt, wordt weergegeven in figuur 3. 

 
Figuur 3. Schematische weergave onderzoeksvraag 

A4. Methode 

A3.1. Respondenten 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn voor dit onderzoek zijn vier respondenten 

geïnterviewd, de experts genoemd. Voorwaarde om in dit onderzoek als expert benoemd te worden, 

is een ruime ervaring (van meer dan 10 jaar) in het lesgeven binnen het vmbo-t. Verder dienen de 

respondenten voornamelijk binnen het vmbo-t les te geven en dit met plezier te doen. Al de 

respondenten staan in de wandelgangen bekend als een goede vmbo-t docent, dit was voor mij een 

belangrijke aanvullende vereiste. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de respondenten met 

enkele typische kenmerken. 

Experts Geslacht Ervaring Vak Bijzonderheden 

A Man 20 jaar Geschiedenis Leerlingbegeleider 3e 
klassen  

B Man 27 jaar Aardrijkskunde  

C Man 34 jaar Natuurkunde Decaan vmbo-t 

D Vrouw 10 jaar Onderwijskunde Specialisatie vmbo-t 
Tabel 1. Kenmerken van de respondenten 
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Experts A tot en met C zijn docenten op het Ds. Piersoncollege in ’s-Hertogenbosch en geven 

voornamelijk aan het vmbo-t les. Zij zijn ook ingedeeld in de vmbo-t afdeling van de school omdat 

daar dus het zwaartepunt ligt van hun werk.  

Als universitair docent aan de Eindhoven School of Education valt expert D niet onder de eerder 

genoemde voorwaarden. Zij geeft het vak onderwijskunde en met haar promotie heeft zij zich 

gespecialiseerd in het vmbo-t. Haar adviezen zijn daarom ook meegenomen in dit onderzoek. 

A3.2. Instrumenten 

Als instrument voor het onderzoek is het interview gekozen met open vragen om zoveel mogelijk 

feedback te genereren. Met gesloten vragen stuur je het interview teveel richting kennis die al 

beschikbaar is. Om echt nieuwe informatie naar boven te kunnen krijgen, is vooral het open 

interview geschikt (Baarda, 2005). 

De aanleiding van en motivatie voor het onderzoek wordt toegelicht en er wordt een eerste open 

vraag gesteld. Aanvullende vragen zijn vooral om een stilgevallen gesprek weer op gang te helpen of 

om eenzelfde vraag op een andere manier nog eens te stellen. In bijlage 1 is het gebruikte 

interviewschema opgenomen.  

A3.3. Analyse 

A3.4.1. Analyse interviews 

De interviews zijn opgenomen en op een later tijdstip volledig uitgeschreven. Uit deze uitgeschreven 

tekst zijn de tips gehaald en opgenomen in een Excel sheet, zie hiervoor bijlage 2. Om structuur te 

geven aan de tips, zijn ze onderverdeeld in de verschillende lesonderdelen en SBL competenties2. 

Ook is er een mindmap gemaakt van de tips waarbij ze gestructureerd zijn op lesonderdeel.  

A3.4.2. Lesontwerp 

Met behulp van de best practises die in de theorie wordt beschreven en de tips van de experts 

worden twee lessen ontworpen.  Hiervoor is een lesvoorbereidingsformulier gebruikt waarin de 

inhoud van de lessen uiteen wordt gezet. Verder is voor elke les een notebook3 bestand voorbereid 

om tijdens de les te kunnen gebruiken.  

Bij het ontwerp is geprobeerd om zoveel mogelijk alle elementen uit de theorie naar voren te laten 

komen als de verschillende context benaderingen of de instructievormen. Ook komen de adviezen 

van de experts terug in het lesontwerp waar mogelijk.  

A5. Resultaten 

Figuur 4 geeft een mindmap waarin de tips die volgen uit de interviews met de experts zijn 

opgenomen. 

                                                           
2
 Zeven bekwaamsheidseisen waaraan een docent dient te voldoen volgens de Wet op de beroepen in het 

onderwijs (BIO) 
3
 Notebook is het computerprogramma waarmee het smartboard op deze school werkt. Hiermee kan inhoud 

voorbereid worden om op het smartboard weer te geven. 
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Figuur 4. Mindmap met de adviezen van experts 

Het resultaat van dit onderzoek zijn twee ontworpen lessen. Elke ontworpen les bestaat uit een 

lesvoorbereidingsformulier met een tijdsindeling van de les en de te behandelen stof, en een 

notebookbestand dat gebruikt kan worden op het smartboard tijdens de les. Deze lessen zijn 

opgenomen in het lesontwerp in bijlage 3. 

In het lesontwerp zijn de adviezen van de experts opgenomen waar mogelijk. Zo wordt bijvoorbeeld 

advies 2c: ‘Benoem les- en leerdoelen’ opgenomen (zie figuur 4). In de voorbereiding worden dan dit 

doel geformuleerd en in het lesontwerp wordt dan tijd ingepland om dit ook te kunnen benoemen.  

A6. Conclusie  

Om op de ontwerpvraag, ‘Waar moet een les aan voldoen om een formule als de vereenvoudigde 

gaswet op een effectieve wijze over te dragen aan een derde klas vmbo-t?’, antwoord te geven is in 

de literatuur gezocht naar best practices. Verder zijn interviews afgenomen met experts met ruime 

ervaring in het vmbo-t.  
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Het bleek heel goed mogelijk om de best practises uit de literatuur op te nemen in het lesontwerp. 

Vrijwel alle genoemde componenten in de theorie komen in het lesontwerp terug en konden ook 

heel nuttig worden ingezet. Er is één component bewust niet opgenomen en deze is de analogie. 

Enerzijds omdat niet een geschikte analogie beschikbaar was voor dit onderwerp, anderzijds omdat 

het gebruik van analogieën toch altijd het gevaar van het creëren van misconcepten met zich 

meebrengt.  

Uit de interviews met experts kwam heel veel nuttige adviezen met do’s en don’ts voor het lesgeven 

in het vmbo-t. Waar mogelijk zijn deze adviezen in het lesontwerp verwerkt.  

Uit de interviews met de experts komt verder duidelijk nog een derde factor naar voren die een grote 

invloed heeft op de effectieve leertijd naast de time-on-task en de opportunity-to-learn. Volgens de 

experts is een belangrijke derde component het mogen lesgeven, ofwel: staan de leerlingen er wel 

voor open om naar jouw verhaal te luisteren en zijn ze bereid om voor jou actief aan het werk te 

gaan. Ik noem deze factor in het kort de opportunity-to-teach, de mogelijkheid tot lesgeven. De titel 

van dit onderzoek, Mag ik lesgeven?, is op deze factor gebaseerd. 

Alle experts verzekeren mij, dat voor vmbo leerlingen dit een hele belangrijke factor is. Volgens de 

epxerts hebben vmbo leerlingen over het algemeen weinig intrinsieke motivatie, en dan moet de 

motivatie dus vooral van de docent afkomen. Belangrijke factoren voor de opportunity-to-teach zijn: 

leiding met adequaat klassenmanagement, een band met de klas door respect en interesse te tonen, 

en emotionele balans of rust in de groep. 

De factoren die genoemd worden voor de opportunity-to-teach zijn niet even in een of twee lessen 

te bereiken, ze kunnen ook niet in een lesontwerp opgenomen worden. Dit is iets wat moet groeien 

met de klas door het schooljaar heen. Het is ook sterk afhankelijk van de docent. Is de docent wel in 

staat om de leiding te nemen, is hij goed in klassenmanagement? 

In figuur 5 is een mindmap weergegeven van de aangepaste ontwerpvraag waarin deze conclusie is 

opgenomen. 

 

Figuur 5. Aangepaste ontwerpvraag met conclusie opgenomen 

Bij het doen van dit onderzoek kwam al snel naar voren hoe omvangrijk de literatuur is over effectief 

onderwijs en het verhogen van het lesrendement. Omdat dit onderzoek niet als doel had om een 

compleet beeld van de beschikbare kennis in de literatuur weer te geven, maar vooral toch een 

ontwerponderzoek is, zijn er afbakeningen gemaakt.  

Er zijn een beperkt aantal experts geïnterviewd. Deze expert hebben specifieke talenten en 

aandachtspunten in hun onderwijs. Zo zou je als speerpunt van expert A “de band met de klas” 

kunnen benoemen en voor expert B zit het speerpunt vooral in “organiseren”. Door het beperkte 

aantal experts, zijn de gevonden lescriteria aan een goede les ook beperkt.  
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Tenslotte is het opgeleverde, het lesontwerp, niets meer dan een tijdsplanning met benoemde 

activiteiten en een notebook bestand dat te gebruiken is op het smartboard. Het blijft dan nog altijd 

de vraag hoe de docent dit weet toe te passen in de klas. Met deze voorbereiding kan zowel een hele 

goede als een hele slechte les gegeven worden. Er zijn meer invloeden dan alleen de 

lesvoorbereiding die bepalen hoe de daadwerkelijke les uiteindelijk verloopt. Deze andere invloeden, 

zoals bijvoorbeeld de bekwaamheid van de docent in klassenmanagement, laat zich niet in een 

lesontwerp zoals hier gemaakt is, vatten. 

B.  Evaluatieonderzoek 

B1. Inleiding 

In dit evaluatieonderzoek, deelonderzoek B, wordt onderzocht of de lessen die ontworpen zijn 

tijdens het ontwerponderzoek, onderzoek A, effect hadden. Het effect zou moeten zijn een hogere 

time-on-task en een hoger lesrendement. 

B2. Theorie 

B3.1. Het RTTI-model 

Het RTTI-model is een handig hulpmiddel om toetsen mee te analyseren. De vragen uit de toets 

worden dan gecategoriseerd naar cognitief niveau. Zo kan met analyse bepaald worden op welke 

cognitieve niveaus goed of juist slecht wordt gescoord.  

In het RTTI-model staat RTTI voor reproductie (R), toepassen in bekende context (T1), toepassen in 

onbekende context (T2) en inzicht (I). RTTI is een middel om de (eerste) vier cognitieve niveaus van 

leren in kaart te brengen. Deze cognitieve niveaus zijn direct afgeleid van de taxonomie van Bloom 

van het cognitieve gebied (Caluwé, 2014).  

B3.2. Exit-card 

Een exit-card is een vorm van een formatieve toets4. Een exit-card wordt vaak uitgedeeld tegen het 

einde van de les na uitleg en oefening van een onderwerp, een middel om te kunnen bepalen hoe 

goed de leerlingen de geleerde concepten hebben begrepen.  

B3.3. Lesrendement 

Er is geen standaard definitie van het lesrendement. Voor dit onderzoek gebruiken we daarom de 

volgende definitie voor het lesrendement:  

Het percentage geeft weer hoeveel van de punten door de klas als geheel behaald zijn in een 

categorie (uit het RTTI-model) ten opzichte van het totaal aantal punten in die categorie mogelijk 

                                                           
4
 Een formatieve toets heeft betrekking op de voortgang van het leerproces van een leerling. De toets heeft 

enkel een diagnostische functie en telt dus niet mee voor het rapportcijfer. 
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(maximum aantal punten maal aantal leerlingen). Zo loopt het percentage echt van nul tot honderd 

procent, terwijl cijfers altijd van een één tot een tien lopen. Als een leerling alles fout heeft, krijgt hij 

altijd nog een één, terwijl in dit geval nul procent goed is.  

B3.4. Time-on-task 

Om de time-on-task te kunnen bepalen moet steeds bepaald worden welke activiteit in de klas 

plaatsvindt. Hiervoor is een lijst met observatiecategorieën opgesteld, zie bijlage 4. Om de 

observatiecategorieën te bepalen, worden de mogelijke activiteiten benoemd die kunnen 

plaatsvinden tijdens een les. Hierbij is gebruik gemaakt van observatiecategorieën uit eerder 

onderzoek (Houtveen, 1996). Voorbeelden hiervan zijn:  “Niet lesgericht – Leerlinggericht”; wanneer 

de docent spreekt met een groepje leerlingen aan het begin van de les over niet lesgerichte 

onderwerpen, of “Klassikale les – Ophalen voorkennis”; wanneer de docent ophaalt wat in de vorige 

lessen geleerd is.  

De activiteit wordt steeds bepaald op basis van wat de docent doet en niet op wat de leerling doet. 

Hiervoor is gekozen omdat het moeilijk tot onmogelijk is om te bepalen wat de leerling doet. 

Hiervoor zijn er te veel leerlingen. Daarnaast is het ook niet wenselijk om de camera’s te richten op 

de leerlingen. Dus ook tijdens bijvoorbeeld het zelfstandig werken zal de activiteit gescoord worden 

op wat de docent doet op dat moment. Het is aan de docent om het zelfstandig werken te 

superviseren en indien nodig in te grijpen. Zolang er niet ingegrepen wordt, wordt er vanuit gegaan 

dat de gemiddelde leerling aan zijn taak werkt. 

B3. Onderzoeksvragen 

Het doel van dit evaluatieonderzoek is om de ontworpen lessen uit het ontwerponderzoek te 

evalueren. Onderzoeksvragen die hierbij geformuleerd zijn, zijn: 

Is de overdracht aan een derde klas vmbo-t van een formule als de vereenvoudigde gaswet met 

behulp van de ontworpen les effectiever verlopen? 

 Is de effectieve leertijd, de time-on-task, verhoogd? 

 Is het mogelijk om aan lescriteria te voldoen zoals die door experts worden aangegeven? 

 Is het lesrendement van de ontworpen lessen hoger? 

o Is het rendement op toepassingsvragen, T uit RTTI, hoger geworden? 

B4. Methode 

De ontworpen lessen worden getest in lessen van de doelgroep welke gegeven worden door docent 

A. Deze lessen zijn opgenomen op video en worden achteraf geanalyseerd. 

De ontworpen lessen worden verder beoordeeld door de door leerlingen gemaakte toetsen van 

zowel de doelgroep als een controlegroep te analyseren. De doelgroep heeft de ontworpen lessen 

gekregen, terwijl de controlegroep les heeft gehad op reguliere wijze van docent B. 
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B3.1. Respondenten 

De ontworpen lessen worden door mij gegeven aan de doelgroep. De controlegroep krijgt les van 

een andere docent. In tabel 2 staan enkele kenmerken van de twee klassen. 

Klas Docent 
Aantal leerlingen 
(Doubleurs) 

Jongens/ 
meisjes 

Cijfergemiddelde (P=periode) 

P1 P2 P3 3-65 
26-
65 

Jaar 

Doelgroep A 21 (0) 13/8 NB6 5,9 6,3 6,3 6,0 6 

Controlegroep B 20 (1) 14/6 6,0 5,8 5,9 6,4 6,2 6 
Tabel 2. Kenmerken van de klassen 

In tabel 3 staan enkele kenmerken van de docenten die aan deze klassen les geven. 

Docent Klas Geslacht Leeftijd Opleiding Bevoegdheid Onderwijservaring  

A Doelgroep Man 41 Technische 
natuurkunde 
(universiteit) 

Docent in opleiding 
eerstegraads 
natuurkunde 

2 jaar 

B Controlegroep Man 26 Lerarenopleiding 
tweedegraads 

Tweedegraads 
docent 
natuurkunde 

6 jaar 

Tabel 3. Kenmerken van de docenten 

Aan de lessen van de controlegroep is niets veranderd. Zij krijgen dus les op de reguliere wijze van 

hun docent. 

B3.2. Instrumenten 

B2.4.1. Video 

Er worden in het totaal vier lessen opgenomen, twee controlelessen en twee ontworpen lessen. Al 

deze lessen zijn door docent A gegeven. Enkele belangrijke kenmerken van deze lessen staan in tabel 

4 weergegeven. 

Les Soort Docent Datum Lesuur Lesduur Onderwerp 

1 Controle Menno 6 juni 5e 50 Deeltjesmodel 

2 Controle Menno 10 juni 2e 45 Deeltjesmodel en temperatuur 

3 Ontworpen Menno 17 juni 2e 45 Wet van Boyle (1/2) 

4 Ontworpen Menno 20 juni 5e 50 Wet van Boyle (2/2) 
Tabel 4. Kenmerken van de gegeven lessen 

De ontworpen lessen zijn het resultaat van het hiervoor beschreven ontwerponderzoek, onderzoek 

A. De controlelessen zijn gegeven zoals ze de rest van het jaar ook gegeven werden. Met een 

redelijke voorbereiding, maar zonder aandacht te besteden aan de adviezen uit het 

ontwerponderzoek. 

Voor de analyse worden de ontworpen lessen versus de controlelessen gezet. 

                                                           
5
 Datum van de laatste twee toetsen die in dit onderzoek worden gebruikt, de gemiddelde cijfers zijn gegeven 

6
 Cijfer niet beschikbaar, deze leerlingen hebben in periode 1 geen natuurkundeles gehad  
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B2.4.2. Toetsing 

B4.2.2.1. Formatieve toets 

Tijdens de tweede en laatste ontwerples is tegen het einde een exit-card uitgedeeld die de leerlingen 

hebben gemaakt. In bijlage 5 is deze exit-card opgenomen, met in de kantlijn ook meteen de RTTI 

indeling die bij de vragen hoort. 

Door de controlegroep is deze exit-card ook gemaakt.  

Voor de analyse worden de resultaten van de exit-card van de doelgroep versus de controlegroep 

gezet. 

B4.2.2.2. Summatieve toets 

De stof die behandeld is tijdens de ontworpen lessen werden getoetst in het laatste proefwerk van 

het jaar tijdens de afsluitende proefwerkweek op 26 juni 2014. Door de controlegroep is dezelfde 

summatieve toets7 gemaakt. 

Voor de eerste analyse worden de resultaten van deze toets door de doelgroep versus de 

controlegroep gezet. 

Voor de tweede analyse worden de resultaten van deze toets door de doelgroep versus de resultaten 

van de doelgroep in een eerdere toets gezet. 

B3.3. Analyse 

B3.4.1. Analyse video 

De video’s worden geanalyseerd met een resolutie van 30 seconde, dus iedere 30 seconde wordt 

benoemd wat er op dat moment gebeurt in de klas. Ten eerste wordt de activiteit benoemd uit de 

lijst van observatiecategorieën (bijlage 4). Deze benoeming is om de effectieve leertijd te kunnen 

bepalen. Ten tweede wordt bekeken of aan een van de lescriteria, zie figuur 4, wordt voldaan zoals 

deze is opgesteld uit interviews met experts.  

Op deze manier kan bepaald worden of:  

 de time-on-task hoger is geworden tijdens de ontworpen lessen 

 het mogelijk was om de lescriteria die experts opgaven te implementeren in de klas 

Omdat de bepaling van de activiteit uiteindelijk gebruikt wordt om percentages mee te berekenen, 

mag elke 30 seconde slechts tot één observatiecategorie gerekend worden.  Daarom zal de 

belangrijkste activiteit die in deze 30 seconde te zien is, gebruikt worden als categorie (Houtveen, 

1996). Om een voorbeeld te noemen, wanneer de docent uitlegt en ondertussen als ordemaatregel 

even een naam noemt, dan zal deze 30 seconde bij de categorie uitleg horen. Wanneer echter de 

ordemaatregel meer dan 15 seconde duurt, dan zal deze 30 seconde bij de categorie 

                                                           
7
 Een summatieve toets is een tussentijdse vorm van beoordeling en telt mee voor het rapportcijfer. 
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klassenmanagement horen. Zo wordt steeds bepaald wat de belangrijkste activiteit van de 30 

seconde was. 

Voor het voldoen aan de lescriteria is deze beperking niet nodig. Er wordt louter aangevinkt of een of 

meerdere van de lescriteria zichtbaar is in deze 30 seconde. We zijn dus bij deze bepaling niet 

geïnteresseerd in percentages, enkel of het criterium voorkomt tijdens de les. 

Het bleek uit de lengte van de video’s dat niet altijd de les vanaf de belsignaal voor de start van de les 

tot het belsignaal voor het einde van de les is opgenomen. De start van de les staat op bijna geen 

enkele opname omdat ik van lokaal moest wisselen. Het belsignaal voor de start van het lesuur wordt 

dan gegeven terwijl ik nog in een ander lokaal ben met een andere klas. Na die bel moet ik dan nog 

van lokaal wisselen en de camera pakken en opzetten, hierdoor heb ik dus de eerste minuten van de 

les niet opgenomen. Het einde van de les heb ik ook niet altijd. Dit komt omdat er in de les een punt 

komt tegen het einde van de les dat de leerlingen hun tas mogen pakken. Op dat moment heb ik uit 

praktische overwegingen meestal ook meteen de camera opgeruimd zodat ik snel zelf ook weer naar 

het volgende lesuur kan.  

In de bepaling van het percentage voor de time-on-task is rekening gehouden met deze niet 

opgenomen lestijd. Dit is gedaan door bij de bepaling van het percentage de tijd van het volledige 

lesuur te nemen. 

Bij de bepaling of aan de lescriteria is voldaan, geldt vaak een subjectieve beoordeling. Bijvoorbeeld 

het criterium, houdt de uitleg zo kort mogelijk, hierbij spelen vragen als:  

 Was het mogelijk om de uitleg korter te doen? 

 Heeft een eventuele, langere uitleg wellicht wel bijgedragen aan het begrip van de 

leerlingen? 

 Bleven de leerlingen tot het eind hun aandacht op de les houden? 

Op deze vragen zal niet altijd een eenduidig antwoord mogelijk zijn. Er zal hier veelvuldig gebruik 

gemaakt moeten worden van gezond verstand. In de verslaglegging van de observatie zal hierom 

ingegaan worden op mogelijke discutabele bepalingen. 

Verder worden ook negatieve criteria benoemd. Dit zijn elementen die je vooral niet terug wilt zien 

in de les zoals bijvoorbeeld boos worden. Je kunt wel steeds aanvinken dat je niet boos bent, maar 

dit heeft weinig nut. De negatieve criteria zullen ook gewoon aangevinkt worden wanneer ze zich 

voordoen, alleen in de evaluatie wordt hiermee bepaald dat juist niet aan het criterium is voldoen. 

B3.4.2. Analyse toetsen 

B4.3.2.1. Analyse formatieve toets 

De formatieve toets in de vorm van een exit-card is ingedeeld volgens het RTTI model. De exit-card is 

zodanig opgesteld dat elke categorie van het RTTI model terugkomt. Voor elke categorie wordt het 

percentage van de maximaal te behalen punten uitgerekend. Zo kan voor elke categorie het 

percentage van de doelgroep vergeleken worden met de controlegroep. 

Op deze manier kan bepaald worden of: 
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 de lesstof begrepen is door het absolute rendement te bepalen 

 de ontworpen lessen een hoger rendement geven dan de lessen in de controlegroep 

B4.3.2.2. Analyse summatieve toets 

De summatieve toets, het laatste proefwerk tijdens de proefwerkweek op 26 juni 2014, wordt ook 

ingedeeld volgens het RTTI model. Alleen die vragen van het curriculum die over de Wet van Boyle 

gaan, worden van deze toets meegenomen in de analyse. Dit omdat we het rendement willen 

bepalen van de ontworpen lessen en alleen de Wet van Boyle is behandeld tijdens deze lessen. De 

overige vragen gaan dus niet over de wet van Boyle en de leerstof die daarbij hoort, is ook niet 

behandeld tijdens de ontworpen lessen maar tijdens de controlelessen of zelfs daarvoor.  

Ten slotte worden de resultaten op de vragen over de Wet van Boyle nog vergeleken met eerdere 

resultaten van de doelgroep. Hiervoor is het een na laatste proefwerk genomen dat afgenomen is op 

3 juni 2014. Van deze toets zijn alle vragen ingedeeld volgens het RTTI model om vervolgens weer 

het percentage te kunnen berekenen om het lesrendement te kunnen bepalen. 

Op deze manier kan bepaald worden of: 

 Het geleerde ook later nog aanwezig is door het absolute rendement te bepalen 

 Het geleerde dieper verwerkt is door de doelgroep dan door de controlegroep 

 Het geleerde dieper verwerkt is door de doelgroep nu dan dit was met eerdere lesstof die 

behandeld is in gangbare lessen van de doelgroep. 

B5. Resultaten 

B3.1. Controlelessen versus ontwerplessen 

In bijlage 6 is het volledige overzicht te vinden van de analyse van de video op observatiecategorieën. 

De time-on-task is in de ontworpen lessen licht toegenomen t.o.v. de controlelessen. Tijdens de 

controlelessen was deze 57 en 61 procent, met de ontworpen lessen kwam deze twee keer op 64 

procent uit, zie tabel 5. Gemiddeld genomen kwam de time-on-task tijdens de ontwerplessen op 64 

procent tegen 59 procent tijdens de controlelessen, een toename van 5 procent absoluut of 9 

procent relatief. 

Les Soort Datum Onderwerp Lesduur Time-on-task 

1 Controleles 1 6 juni Deeltjesmodel 50 57 % 

2 Controleles 2 10 juni Deeltjesmodel en temperatuur 45 61 % 

3 Ontwerples 1 17 juni Wet van Boyle (1/2) 45 64 % 

4 Ontwerples 2 20 juni Wet van Boyle (2/2) 50 64 % 
Tabel 5. Time-on-task resultaten 

In bijlage 7 is het volledige overzicht te vinden van de analyse van de video op het voldoen aan de 

lescriteria zoals deze opgesteld zijn uit de interviews met de experts uit het ontwerponderzoek. Hier 

zijn eigenlijk verrassend weinig verschillen tussen de ontwerplessen en de controlelessen te zien. Een 

korte opsomming van de verschillen: 
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 Tijdens de lesstart zie je dat de leerlingen in de doellessen nu wel bij de deur worden 

ontvangen. De leerlingen worden ook vaker echt welkom geheten. Tenslotte wordt tijdens 

de lesstart in de doellessen vaker het lesdoel benoemd en de voorkennis geactiveerd. 

 Tijdens de lesuitleg wordt tijdens de ontwerplessen vaker vooraf uitgelegd wat er gaat 

komen en worden de leerlingen meer betrokken met vragen. Ook wordt er vaker een 

duidelijke structuur neergezet. 

 Wat niet uit de observatie kwam, is het stellen van tegenvragen in plaats van het geven van 

antwoorden. De docent helpt een aantal maal individuele leerlingen, maar er is teveel 

achtergrondgeluid om goed te kunnen inschatten hoe deze hulp wordt gegeven op dat 

moment. Het kan dus dat aan dit criterium juist wel of niet werd voldaan, het is alleen niet 

goed mogelijk om dit te bepalen. Deze opmerking geldt zowel voor de doellessen als de 

controlelessen. 

 Tijdens de lesafsluiting van de doellessen staat nu wel op het bord wat het huiswerk is, in de 

controlelessen is dit niet gezien. Verder wordt vaker benoemd wat er gedaan is tijdens de 

les. 

 Verschillen in klassenmanagement zijn er weinig. Er was een opvallend voorval tijdens de 

eerste les, een controleles,  waar de docent dreigt met een ‘laatste waarschuwing’, dit was, 

zoals voorspeld door de experts, niet adequaat en het herstelde de orde niet. 

 Het klassenmanagement is wel een aandachtspunt voor deze docent. De docent moet heel 

vaak zijn uitleg onderbreken voor ordemaatregelen en de klas is zelden echt helemaal stil 

tijdens de uitleg. Deze opmerking geldt zowel voor de doellessen als de controlelessen. 

B3.2. Formatieve toets doelgroep versus controlegroep 

De resultaten van de analyse van de exit-card staan in tabel 6.  

  Toets R T1 T2 I Totaal 

Doelgroep Exit card 72% 52% 44% 9% 42 % 

Controlegroep Exit card 21% 58% 53% 23% 39 % 

Tabel 6. Resultaat formatieve toetsing van doelgroep versus controlegroep 

Doel van het ontwerponderzoek was om het lesrendement op toepassingsvragen te verhogen. Dit is 

niet gelukt wanneer dit absoluut vergeleken wordt met de controlegroep. Wat wel goed gelukt is, is 

om het rendement op reproductievragen te verhogen.  Over het geheel genomen doet de doelgroep 

het iets beter als het totale percentage bepaald wordt, dit voornamelijk door de hoge score op de 

reproductievragen. 

B3.3. Summatieve toets doelgroep versus controlegroep 

De resultaten van de analyse van de summatieve toets waarbij de doelgroep vergeleken wordt met 

de controlegroep staan in tabel 7.  

  Toets Cijfer R T1 T2 I Totaal RTTI 

Doelgroep 26 juni 2014 6,0 31% 51% 23% 21% 33 % 

Controlegroep 26 juni 2014 6,2 51% 65% 32% 36% 47 % 

Tabel 7. Resultaat summatieve toetsing van doelgroep versus controlegroep 
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De doelgroep behaalt over alle categorieën van het RTTI model flink lagere scores vergeleken met de 

controlegroep. Voor het bestuderen van deze tabel is het van belang om te weten dat het cijfer 

bepaald is op basis van alle vragen uit de toets terwijl de percentages uit de RTTI kolommen alleen 

over de vragen gaan die betrekking hebben op de Wet van Boyle, de lesstof tijdens de 

ontwerplessen.  

Maar ook absoluut gezien is het rendement van de doelgroep op de vragen die betrekking hebben op 

de Wet van Boyle laag te noemen. Hieruit is op te maken dat het gedeelte van de toets dat gaat over 

de Wet van Boyle door de leerlingen van de doelgroep slechter gemaakt is dan de rest van de toets. 

De doelgroep had gemiddeld een 6 voor deze toets, dat erop neer komt dat zij 56 procent van de 

totale punten hebben behaald. Terwijl dus op het gedeelte dat gaat over de Wet van Boyle zij slechts 

33 procent hebben behaald. Als het percentage van 33 procent in een cijfer zou moeten worden 

uitgedrukt, dan was het gemiddelde cijfer voor alleen die vragen een 4,0. 

B3.4. Summatieve toets doelgroep nu versus doelgroep eerder 

De resultaten van de analyse van de summatieve toets staan in tabel 8. Hier worden de resultaten 

van de doelgroep op de RTTI-vragen over de Wet van Boyle vergeleken met de resultaten van de 

doelgroep tijdens een eerdere toets.  

 
Toets Cijfer R T1 T2 I Totaal RTTI 

Doelgroep nu 26 juni 2014 6,0 31% 51% 23% 21% 33 % 

Doelgroep eerder 3 juni 2014 6,3 61% 73% 44% 48% 60 % 

Tabel 8. Resultaat summatieve toetsing doelgroep nu versus eerder 

Ook uit dit resultaat blijkt dat de doelgroep op de vragen over de Wet van Boyle zowel relatief als 

absoluut erg laag gescoord hebben. 

B6. Conclusie 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat het heel goed mogelijk is om te interveniëren op time-on-task. 

Door hier tijdens de lesvoorbereiding op te sturen kon de time-on-task absoluut met zo’n vijf procent 

worden verhoogd.  

Tijdens de uitvoering van de lessen was het daarnaast de bedoeling om de lescriteria, zoals opgesteld 

door de experts, toe te passen. Het blijkt dat dit in de praktijk niet zo makkelijk is. Moeilijkheden die 

bij de toepassing van deze criteria naar voren komen zijn: 

 Veel van de criteria betreft eigenlijk gedrag van de docent. Gedrag is niet van de ene op de 

andere dag te veranderen. Sommig gedrag kan ook voor de docent in kwestie gewoon 

moeilijk zijn, zoals het nemen van leiding in een onrustige klas. 

 Interactie met leerlingen individueel kon niet altijd goed geanalyseerd worden doordat er 

tijdens het zelfstandig werken veel achtergrondruis was.  

 Sommige criteria waren niet van toepassing op betreffende lessen. Zoals: geef het huiswerk 

tijdig op. Wanneer er geen huiswerk is, dan kun je dat ook niet tijdig opgeven. Zo was er ook 

niets gebeurd in de groep, zodat hier ook geen tijd voor gebruikt is. 
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 Eén criteria, bouw een band op met de klas, kan niet tijdens enkele lessen uitgevoerd 

worden. 

In het doel om het lesrendement te verhogen heeft dit onderzoek gefaald. Het lesrendement is niet 

hoger geworden, het is zelfs heel laag te noemen. Zowel vergeleken met de controlegroep als met 

het rendement van de doelgroep tijdens een eerdere toets. Wat hier precies de oorzaak van is, valt 

op basis van de onderzoeksgegevens niet te zeggen. Wel kunnen we enkele mogelijke oorzaken 

benoemen die hier naar verwachting wel hun invloed op hadden: 

 De controlegroep krijgt les van een docent met een langere werkervaring met dit soort 

leerlingen. 

 De docent van de doelgroep heeft niet voldoende ervaring in klassenmanagement om zijn 

klas stil en aandachtig te houden tijdens zijn uitleg. Hiermee ontbreekt eigenlijk een 

belangrijke beginvoorwaarde en krijgt de docent niet de mogelijkheid om zijn les op een 

goede manier te geven. Het ontbreekt aan de opportunity-to-teach, zoals geformuleerd in 

het ontwerponderzoek. 

 Het onderwerp van de ontwerplessen was moeilijk vergeleken met de rest van de 

onderwerpen zoals die voorkwamen in de laatste twee toetsen van de doelgroep. In de 

andere onderwerpen kwam relatief weinig rekenen met formules voor, waardoor de 

vergelijking van het rendement tussen de twee wellicht te bediscussiëren valt.  

 De opzet van de ontwerplessen heeft als onbedoeld resultaat juist het rendement verlaagd. 

Dit kan mogelijk zijn door het gebruik van verschillende contexten en instructievormen 

tijdens de ontwerplessen. Het kan zijn dat hierdoor de leerlingen door de bomen het bos niet 

meer zagen. 

4. Algemene conclusie 

Doel van dit onderzoek was om het lesrendement te verhogen. Hiervoor zijn lessen ontworpen met 

behulp van adviezen van experts en best practises uit de literatuur. Uit het onderzoek komt naar 

voren dat belangrijke factoren voor het verhogen van het lesrendement zijn: 

 Time-on-task: de leerlingen dienen voldoende tijd van de les actief aan het leren te zijn door 

ofwel met aandacht te luisteren naar de uitleg van de docent ofwel actief te werken aan de 

educatieve opdrachten in de les. 

 Opportunity-to-learn: de manier waarop de lesstof aangeboden wordt, dient het leren te 

stimuleren. Hiertoe zijn verschillende authentieke contexten toegepast en is gebruik 

gemaakt van visualisaties en demonstraties om op verschillende manieren de lesstof te laten 

zien. Ook is gebruik gemaakt van verschillende instructievormen, waaronder voor-samen-na, 

predict-observe-explain en een onderwijsleergesprek.  

 Opportunity-to-teach: de docent dient een band met de klas opgebouwd te hebben en 

voldoende ervaren te zijn in klassenmanagement. 

Met deze factoren en de adviezen van de experts in gedachte zijn lessen ontworpen. Deze 

ontworpen lessen zijn vervolgens gegeven in de dagelijkse praktijk. Door de lessen met video op te 

nemen konden ze achteraf geanalyseerd worden om te evalueren.  
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Het bleek moeilijk om de adviezen van experts significant toe te passen tijdens de lessen. Er zijn 

kleine verbeteringen waargenomen, maar waarschijnlijk omdat het om gedragsverandering van een 

persoon, de docent, gaat, waren deze verbeteringen niet significant te noemen. Het is niet eenvoudig 

om gedrag te veranderen en zeker binnen het korte tijdsbestek van dit onderzoek. 

Wel was er een significante verbetering te zien van de time-on-task. Tijdens de ontwerplessen bleek 

de gemiddelde time-on-task negen procent hoger te liggen dan tijdens de controlelessen. Het sturen 

op de time-on-task blijkt dus heel goed mogelijk. 

De evaluatie van de verschillende toetsen gaven een bedroevend resultaat. Het rendement van de 

doelgroep op toetsvragen over lesstof die behandeld is tijdens de ontworpen lessen is laag. Lager 

dan van een controlegroep die van een andere docent les heeft gehad, maar ook lager dan hun eigen 

rendement op andere lesstof dan die uit de ontwerplessen. De precieze oorzaak hiervan is moeilijk te 

duiden op basis van de onderzoeksgegevens. Als mogelijke oorzaken worden genoemd onvoldoende 

bekwaamheid van de docent in klassenmanagement en het verwarren van de leerlingen met 

verschillende contexten en instructievormen tijdens de ontworpen lessen. 

Om af te sluiten de belangrijke factoren voor het verhogen van het lesrendement: 

 Time-on-task: het bleek mogelijk om de time-on-task met 9 procent te verhogen 

 Opportunity-to-learn: met verschillende instructievormen en contexten is geprobeerd om 

zoveel mogelijk de gelegenheid tot leren te creëren. Het rendement was echter laag. 

Mogelijk zijn er juist teveel contexten gebruikt waardoor de leerling eerder afgeleid werd dan 

geholpen. 

 Opportunity-to-teach: de ontworpen lessen zijn gegeven door een relatief onervaren docent. 

Mogelijk is onvoldoende bekwaamheid in klassenmanagement een oorzaak geweest in het 

lage rendement op de toets. 
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6. Reflectie 

Voordat ik dit onderzoek ging doen, besteedde ik altijd veel tijd aan de voorbereiding van de les met 

hierbij vooral aandacht voor de vakkennis. Dit is wat ik de leerlingen wil bijbrengen, was mijn 

gedachte, en hier moet ik dan ook de meeste tijd aan besteden. Mijn hoop was dat de les dan “als 

vanzelf” goed zou verlopen. 

Door de interviews met de experts en wat ik geleerd heb uit de literatuur ben ik mij gaan beseffen 

dat hier maar een gedeelte van de winst te behalen valt. Zeker in het geval van de lagere klassen, 

waar de bij mij aanwezige vakkennis ruim voldoende is. Hierdoor ben ik mij steeds meer gaan 

voorbereiden op het proces. Wanneer ik bijvoorbeeld een open leergesprek wil houden, dan bereid 

ik me nu meer voor op hoe ik dit wil organiseren. Wat wil ik dan zien in de klas, wat zijn de regels, op 

dit soort vragen bereid ik me dan voor. Of wanneer ik een oefenopdracht wil geven. Welke opdracht 

moet je maken, hoeveel tijd geef ik hiervoor, wat moeten de leerlingen doen die eerder klaar zijn. De 

voorbereiding is dus wat meer verschoven van de inhoud van de les naar hoe ik het leerproces wil 

aansturen. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-voorbereidend-middelbaar-beroepsonderwijs-vmbo.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-voorbereidend-middelbaar-beroepsonderwijs-vmbo.html
http://www.govmbo.nl/na-het-vmbo
http://wij-leren.nl/directe-instructiemodel.php
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Daarnaast merk ik dat ik steeds meer met de leerlingen spreek over niet lesgerichte zaken. Ik ben dus 

steeds meer aandacht gaan besteden aan het smeden van een band met de klas. Het belang van zo’n 

band wordt door de verschillende experts als erg belangrijk onderschreven. Voor mij was deze band 

altijd van ondergeschikt belang. In mijn gedachte was het belangrijkste wat een docent komt doen, 

het lesgeven over zijn vak. Door de inzichten van de experts ben ik in gaan zien dat een band met de 

klas misschien wel heel erg kan helpen bij het lesgeven over de vakinhoud.   
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7. Bijlagen 

Bijlage 1. Interviewschema 

Datum interview: 

Plaats: 

Achtergrondinformatie: 

1. Welk vak doceert u? 

2. Hoe lang geeft u les? 

3. Wat is uw leeftijd? 

Aanleiding: 

Ik vertel over de aanleiding van mijn onderzoek. Dat ik graag beter les zou willen geven en daarmee 

hopelijk ook de sfeer in de klas kan verbeteren.  

Interview: 

De stijl van het interview is open. Ik wil de respondent vooral laten praten om te zien waar hij 

allemaal mee komt. De vragen hieronder zijn vooral om het gesprek weer op gang te helpen wanneer 

deze stilvalt. 

 Ik ben op zoek naar manieren waarmee ik effectiever les kan geven en het rendement van 

mijn lessen kan verhogen. Welke tips kunt u mij daarbij geven? 

 Welke tips heeft u op het gebied van: 

o Didactische werkvormen 

o Lesopbouw 

o Klassenmanagement 

o Instructievorm 

 Graag zou ik de effectieve lestijd verhogen. Welke tips kunt u mij daarbij geven? 

 Voor mijn onderzoek ga ik een lesontwerp maken, heeft u tips hiervoor? 
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Bijlage 2. Lescriteria, tips van de experts 
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Bijlage 3. Lesontwerp 

Lesvoorbereiding wet van Boyle 

Klas:     vmbo-t 3 

Leerlingen:    21 

Methode:    Nova, Malmberg 

Boek:     Handboek NASK-1, 3 VMBO-KGT 

Hoofdstuk 7 Materie, paragraaf 6 Duiken 

Lesdoel:   Begrip van de wet van Boyle, p*v = constant 

Leerdoel:   De leerling kan met behulp van de wet van Boyle de druk of het 

volume bepalen  

Verwachte voorkennis:  Deeltjesmodel 

    Gasdruk en volume 

    Relatie gasdruk en temperatuur 

Aantal lessen:   Twee lessen; een van 45 minuten en een van 50 minuten 

Literatuur 

De literatuur in een notendop. Voor effectieve leertijd zijn twee factoren vooral van belang.  

Ten eerste de echte, daadwerkelijke  tijd dat de leerlingen bezig zijn met luisteren of oefenen, de 

time-on-task. Zijn de leerlingen met iets anders bezig, dan zullen zij zich niet de vakinhoud aanleren. 

En ten tweede, de kans dat ze in die tijd ook echt wat kunnen leren, de opportunity-to-learn. Enkele 

factoren die van invloed zijn hierop : 

 Heldere uitleg 

 Tijdens uitleg gebruik maken van: 

o Authentieke context 

o Analogieën 

o Visualisaties 

o Demonstraties 

 Goede oefenopgaven die 

o Aansluiten bij de uitleg 

o Authentieke context bevatten 

o Herhalen, herhaling geeft succeservaring 

o Variëren  

 Experts 

Er is met vier experts een interview uitgevoerd. Uit deze interviews komt duidelijk nog een derde 

factor naar voren die een grote invloed heeft op de effectieve leertijd. Het mogen lesgeven, dus: 

staan de leerlingen er wel voor open om naar jouw verhaal te luisteren en zijn ze bereid om voor jou 

actief aan het werk te gaan. Ik noem deze factor in het kort de opportunity-to-teach. Experts 

verzekeren mij, dat voor vmbo-leerlingen dit een hele belangrijke factor is. Zij hebben over het 

algemeen weinig intrinsieke motivatie, en dan moet de motivatie dus vooral van jou afkomen. 
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Belangrijke factoren voor de opportunity-to-teach zijn leiding, een band met de klas door respect en 

interesse, en emotionele balans of rust in de groep. 

Gekozen componenten lessen 

De lessen zullen zoveel mogelijk opgebouwd worden met behulp van de adviezen van experts en 

gebruikmakend van de aanwijzingen uit de literatuur. 

Voor les 1 zal gebruik gemaakt worden van de volgende didactische hulpmiddelen: 

 Instructievorm: voor-samen-na 

 Onderwijsleergesprek over druk en duiken 

 Authentieke context: duiken 

 Visualisatie: een java applet waarin gasmoleculen 

in een gesloten kamer worden gesimuleerd. Je kunt 

gas toevoegen, het volume veranderen en warmte 

toe of afvoeren. De druk en temperatuur worden 

weergegeven. 

Voor les 2 zal gebruik gemaakt worden van de volgende didactische hulpmiddelen: 

 Instructievorm: predict-observe-explain 

 Demonstratie: toestel van Boyle (simpel: afgesloten fietspomp met drukmeter)  

 Authentieke context: weerballon 

 Onderwijsleergesprek over een weerballon 

 Visualisatie: Hello Kitty in space (Youtube filmpje over Hello Kitty aan weerballon) 

 Oefenopgaven binnen context weerballon (= exit-card) 

http://phet.colorado.edu/en/simulation/gas-properties
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5REsCTG4-Gg
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Les 1 – De wet van Boyle 

Dinsdag 17 juni, 2e uur, 45-minuten rooster 

Fase Tijd Leerdoel  

Inhouden / leerstof 

Activiteit leraar (werkvormen) Activiteit leerlingen Hulpmiddelen 

Binnen-

komst 

5 min 
9:15-9:20 

Geen Ontvangst bij deur 

Klaarzetten pc 

Op plek gaan zitten,  Geen 

Lesstart 

 

5 min 
9:20-9:25 

Leerdoel benoemen 

Activeren voorkennis 

Benoem lesdoel: wet van Boyle 

Activeren voorkennis: vooral druk 

Uitnodigen mee te doen (OLG) 

(Actief) luisteren 

Meedenken over druk 

Notebook: Wet Boyle 

Visualisatie applet, zo zetten dat er 

moleculen rond stuiteren 

Uitleg 

 

10 min 
9:25-9:35 

Leerdoel overbrengen Laten zien  met applet 

Context betrekken, duiken 

Som voordoen van hw 4a op twee 

manieren 

(Actief) luisteren, inbreng over duiken 

 

Meeschrijven 

Visualisatie applet 

Notebook: plaatje duiker, duikfles 

Notebook: som uitwerken, 2 

manieren 

Zelfstandig 

werken 

10 min 
9:35-9:45 

Leerdoel oefenen Instructie: welke sommen, hoe lang 

Rondlopen, helpen waar nodig 

Maken opgegeven sommen Werkboek opgaven: 4 en 5 

Klaar: Rest van huiswerk maken 

opgaven 1 t/m 3 en 6 

Nakijken 10 min 
9:45-9:55 

Bespreken 

oefensommen 

Antwoorden opgave 4 
Opgave 5 voordoen en bespreken 

 

Luisteren, corrigeren indien fout 

Vragen stellen waar nodig 

Werkboek 

Notebook met antwoorden opgave 

4 en opgave 5 om voor te doen 

Afsluiting 

 

 

5 min 
9:55-10:00 

Leerdoel herhalen 

Brug volgende les 

Huiswerk 

Benoemen wat is gedaan deze les 

Volgende les: demonstratie 

Huiswerk opgeven 

Luisteren 

Huiswerk noteren 

Opruimen 

Notebook met huiswerk 
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Screenprints notebook les 1  
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Les 2 – De wet van Boyle 

Vrijdag 20 juni 2014, 5e uur, 50-minuten rooster 

Fase Tijd Leerdoel  

Inhouden / leerstof 

Activiteit leraar (werkvormen) Activiteit leerlingen Hulpmiddelen 

Binnen-

komst 

5 min 
12:10-12:15 

Geen Ontvangst bij deur 

Klaarzetten pc 

Op plek gaan zitten,  Geen 

Lesstart 

 

5 min 
12:15-12:20 

Leerdoel benoemen 

Activeren 

voorkennis 

Benoem lesdoel: verder toepassen 

wet van Boyle 

Activeren voorkennis: wet van Boyle 

(actief) luisteren 

 

Notebook: Wet Boyle 

 

Uitleg 

 

10 min 
12:20-12:30 

Demonstratie 

toestel van Boyle 

Demonstratie toestel van Boyle 

Predict-Observe-Explain 

Met klas pV grafiek maken  

(actief) luisteren 

Voorspellingen uit klas 

Meeschrijven en voorbeeld 

controleren 

Toestel van Boyle 

 

Notebook: hulp voor grafiek 

Uitleg 

 

10 min 
12:30-12:40 

Context weerballon Onderwijsleergesprek: hoe zou een 

weerballon werken 

Filmpje Hello Kitty 

(actief) luisteren, vragen stellen, 

meedenken 

Kijken 

Notebook: plaatje weerballon 

 

Youtube 

Zelfstandig 

werken 

15 min 
12:40-12:55 

Oefensommen 

context leerballon 

Instructie: welke sommen, hoe lang 

Rondlopen, helpen waar nodig 

Maken opgegeven sommen exit cards Notebook: opdracht 

Exit-cards uitdelen 

Afsluiting 

 

 

5 min 
12:55-13:00 

Leerdoel nogmaals 

benoemen 

Volgende les 

Huiswerk 

Benoemen wat is gedaan deze les 

Vertellen wat we volgende les gaan 

doen: Voorbereiden PW 

Huiswerk opgeven 

Luisteren 

Huiswerk noteren 

Opruimen 

Notebook met huiswerk 

  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5REsCTG4-Gg
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Screenprints notebook les 2  
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Bijlage 4. Observatiecategorieën 

De gekozen observatiecategorieën staan hieronder opgesomd. Waar nodig wordt een categorie 

toegelicht aan de hand van een voorbeeld. 

1. Niet lesgericht 

a. Niet leerling-gericht 

 Docent wordt gestoord van buitenaf 

 Docent is bezig met andere zaken dan deze les of deze klas 

 Docent is om welke reden dan ook niet in de klas aanwezig 

b. Leerling-gericht 

 Contact met de leerling(en) over niet lesinhoudelijke aspecten 

2. Structuur aanbrengen 

a. Management activiteiten 

 Uitdelen of verzamelen van leermiddelen 

 Aangeven welke bladzijde of taak leerlingen voor zich moeten nemen 

 Opdrachten geven 

b. Gedragsregulerende activiteiten 

 Het vragen van aandacht 

 Ordemaatregelen 

3. Klassikale les 

a. Ophalen voorkennis 

b. Concept uitleggen 

c. Concept in context plaatsen 

d. Voordoen oefening 

e. In gesprek over concept, context of oefening 

f. Samenvatting 

4. Zelfstandig werken 

a. Superviserende activiteiten 

 Het gericht in de gaten houden van het zelfstandig werken, vanaf lessenaar 

of rondlopend door de klas 

 Het kijken naar of vragen naar de vorderingen van de leerlingen 

b. Stimulerende activiteiten 

 Het geven van complimenten, algemene stimulerende opmerkingen 

c. Individueel begeleiden 

 Een leerling helpen bij de oefening 

De laatste twee categorieën worden beschouwd als time-on-task en zullen gebruikt worden om de 

effectieve leertijd te bepalen. De eerste twee categorieën kunnen weliswaar effectief zijn, maar 

omvatten geen activiteiten waarin geleerd wordt.  
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Bijlage 5. Exit card 

1) Hoe komt het dat de druk stijgt als het volume afneemt?  

a) Omdat de moleculen sneller gaan bewegen 

b) Omdat de moleculen meer ruimte willen 

c) Omdat de moleculen vaker botsen tegen de wand 

 

2) Tijdens het opstijgen zet de weerballon waar Hello Kitty aan hangt uit. Leg uit hoe dit komt. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Op een bepaald moment is de druk in de weerballon 4 keer zo klein geworden. Hoe is het volume 

veranderd? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) De weerballon van Hello Kitty barst kapot op ruim 28 kilometer hoogte. Het volume was 53 maal 

zo groot geworden. Bereken de luchtdruk op die hoogte? Neem voor de luchtdruk aan het begin 

1000 mbar. Laat zien met een berekening hoe je hieraan gekomen bent. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

Naam: R 

I 

T2

1 

T1

1 
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Bijlage 6. Observatiecategorieën per les 
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Bijlage 7. Lescriteria per les 

Nr Criterium Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 

1a Bereid je goed voor 1 1 1 1 

1a 
Benoem tijden die je wilt besteden 
aan onderdelen 

0 0 0 0 

2a Sta bij de deur, ontvang de leerlingen 0 0 1 1 

2b 
Echt welkom heten, dus niet pak je 
boeken, etc 

0 0 1 0 

2c Benoem les- en leerdoelen 0 1 1 1 

2d Activeer voorkennis 1 0 1 1 

3a 
Geef steeds aan wat je gaat uitleggen 
en waarom 

0 1 1 1 

3b Betrek leerlingen met vragen 2 2 4 3 

3c Houdt het zo kort mogelijk 1 1 1 1 

4a Geef duidelijke en heldere instructies 1 0 1 1 

4b 
Zorg voor structuur; duidelijke, 
heldere stapjes 

1 0 1 1 

4c 
Zorg voor succeservaringen bij de 
leerlingen 

0 0 0 0 

4d 
Als je hoge verwachtingen hebt, 
communiceer deze dan ook 

0 0 0 0 

4e Plaats jezelf op de achtergrond 1 1 1 1 

4f 
Help met tegenvragen, geef geen 
antwoorden 

0 0 0 0 

5 Geef geen strafwerk voor huiswerk 0 0 0 0 

6a Begin tijdig aan je afsluiting 1 0 1 0 

6b Benoem wat je gedaan hebt deze les 0 0 1 0 

6c 
Geef het huiswerk op, noteer dit op 
het bord 

0 0 1 1 

7a 
De essentie in T3 ligt aan het begin 
van het schooljaar, bouw een band 
op 

0 0 0 0 

7b 
Maak contact, zie dat het echte 
mensen zijn 

5 3 3 3 

7c Toon altijd respect en interesse 5 3 2 3 

7d Geef echte complimenten 0 0 0 0 

8a 
Als er iets is gebeurd in de groep, 
neem daar de tijd voor 

0 0 0 0 

8b Blijf jezelf, ga niet toneelspelen 0 0 0 0 

8c 
Als het gros van de leerlingen aan het 
werk is, zie dit dan ook 

1 1 1 1 

9a Neem de leiding 1 1 1 1 

9b Maak vooral kleine stapjes 0 0 0 0 

9c Dreigen is niet succesvol 1 0 0 0 

9d Word niet boos 0 0 0 0 

 

 


