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Samenvatting 
Er is onderzocht in hoeverre, in de wiskunde-, scheikunde- en natuurkundelessen in de bovenbouw van het 

Dalton College te Parkhurst, de regulatieve leerfuncties door de leerling of door de docent worden uitgevoerd. 

Daarbij is ook onderzocht in hoeverre er sprake is van procesgericht onderwijs waarbij gewerkt wordt aan een 

geleidelijke overdracht van leerfuncties van docent naar leerling, zoals van een daltonschool verwacht zou 

mogen worden. Van zes verschillende (4-havo en 5-vwo) wiskunde-, scheikunde- en natuurkundedocenten is 

door middel van twee lesobservaties (aan de hand van een nieuw ontwikkelde kijkwijzer) en een interview 

bepaald welke regulatieve leerfuncties zij uitvoeren in hun lessen. De 66 leerlingen uit de geobserveerde klassen 

hebben een vragenlijst over leerstijlen ingevuld.  

De resultaten laten zien dat de leerlingen naar eigen perceptie vooral gericht zijn op externe sturing en een 

voorkeur hebben voor een strakke sturing. Er lijkt een relatief groot aantal leerlingen met een ongerichte leerstijl 

te zijn. Er zijn duidelijke verschillen in de sturing door de docent van de verschillende regulatieve leerfuncties. 

Plannen, proces bewaken en bijsturen worden tijdens klassikale uitleg strak gestuurd, proces bewaken tijdens het 

zelf werken wordt gedeeld gestuurd, en het evalueren van huiswerk, diagnosticeren en reflecteren worden los 

gestuurd, waarbij het niet duidelijk is of leerlingen deze leerfuncties wel overnemen van de docent. De 

geobserveerde mix van lesgeven sluit vooral aan op leerlingen met een reproductieve leerstijl, maar daagt 

leerlingen met een betekenis gerichte leerstijl te weinig uit om hun eigen leerproces te reguleren, en biedt 

leerlingen met een ongerichte leerstijl te weinig sturing. Leerlingen met een ongerichte leerstijl en leerlingen met 

een reproductiegerichte leerstijl zullen de vele daltonuren, met hun intrinsiek losse sturing, niet effectief kunnen 

benutten. Er is geen planmatige aandacht voor het aanleren van regulatieve vaardigheden.  

 

 
*) 

Om de anonimiteit van de bij het onderzoek betrokken docenten te garanderen zijn de naam en plaats van de  

   school gefingeerd.
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1 Inleiding 
 

Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de afstemming van externe sturing en zelfsturing van regulatieve 

leerfuncties in de wiskunde-, scheikunde- en natuurkundelessen in de bovenbouw van het Dalton College te 

Parkhurst. Het Dalton College is een daltonschool. Daltonscholen worden samen met freinet, jenaplan, 

montessori en vrijescholen gerekend tot het traditionele vernieuwingsonderwijs. Deze schooltypen ontstonden 

aan het begin van de 20
e
 eeuw onder invloed van reformpedagogen. Het daltononderwijs is gebaseerd op de 

ideeën van Helen Parkhurst (1887-1973). Kernthema’s in het daltononderwijs zijn de begrippen 

vrijheid/verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken. Deze zijn door Wolthuis, Wisselink, Sanders & 

Berends (2005) vertaald in drie ontwikkelingslijnen. De centrale ontwikkelingslijn “verantwoordelijkheid” heeft 

te maken met wie verantwoordelijk is voor het aansturen van het leerproces, waarbij gestreefd wordt naar sturing 

door de leerling zelf. De leerlijnen “zelfstandigheid” en “samenwerken” kunnen gezien worden als uitwerkingen 

van deze ontwikkelingslijn voor respectievelijk individueel leren en samen leren met andere leerlingen. In het 

daltonsysteem is het de bedoeling dat de leerlingen een zekere vrijheid hebben om te bepalen aan welke taak ze 

willen werken. Leerlingen op het Dalton College hebben daartoe een aantal daltonuren in hun rooster staan, 

waarin ze naar eigen keuze zelfstandig kunnen werken, alleen of in groepjes, of naar een docent kunnen gaan 

voor extra uitleg in de vakken waarin ze zwak zijn. Idealiter hebben de leerlingen een plan voor wat ze te weten 

willen komen en waar ze aan willen werken tijdens een daltonuur. Dit vraagt van de leerlingen vaardigheden 

zoals reflecteren, plannen en monitoren, die onderdeel zijn van het container-begrip “regulatieve vaardigheden”, 

ook wel “metacognitieve vaardigheden” genoemd (Vermunt, 1996).  

 

Volgens Veenman, Van Hout-Wolters en Afflerbacht (2006) maken veel leerlingen zich regulatieve 

vaardigheden eigen, tot een bepaald niveau, op een spontane en impliciete manier vanuit de opvoeding thuis, 

vanuit contacten met medeleerlingen en vooral docenten. De mate waarin dit gebeurt heeft deels te maken met 

de opvoeding en deels met de talenten van de leerlingen. Een deel van de leerlingen heeft echter moeite met het 

spontaan verwerven van regulatieve vaardigheden. Metacognitieve instructie, bijvoorbeeld door leerlingen er 

tijdens het experimenteren met elektrische circuits aan te herinneren om een hypothese te formuleren, een plan 

van aanpak te bedenken en hun experimentele uitkomsten te evalueren (Veenman, Elshout & Busato, 1994), lijkt 

een positief effect te hebben. Dit geldt voor de gehele leerlingenpopulatie, maar vooral voor de leerlingen die 

van thuis uit weinig regulatieve vaardigheden meekrijgen. Veenman et al. (2006) noemen drie belangrijke pijlers 

voor een succesvolle metacognitieve instructie: a) de instructie moet ingebed zijn in de vakinhoud om het 

verband tussen beide zeker te stellen, b) leerlingen moeten expliciet geïnformeerd worden over het belang van 

metacognitieve vaardigheden om hen de extra moeite hiervoor te laten doen, en c) de training moet gedurende 

langere tijd plaatsvinden om het soepel en voortdurend toepassen van deze vaardigheden te waarborgen. Hieruit 

mag geconcludeerd worden dat leerlingen zelfsturing binnen het daltononderwijs vooral moeten aanleren tijdens 

de vaklessen en dat de instructiestijl van de docent hierbij een belangrijke rol speelt. Eventuele mentorlessen 

spelen slechts een ondersteunende rol. Wanneer de vakdocenten inderdaad tijdens de vaklessen, expliciet, 

regelmatig en gedurende langere tijd leerlingen trainen in het verwerven van regulatieve vaardigheden, kan 

gesproken worden van procesgericht onderwijs (Vermunt & Verloop, 1999). In dat geval zijn de vakdocenten 

bewust bezig met de keuze welke regulatieve leerfuncties ze zelf vervullen, en welke functies ze, waarom, 

wanneer, in welke mate en op welke manier, aan de leerlingen overlaten. Dit alles gebeurt tijdens en naast het 

inhoudelijke leerproces (Vermunt & Verloop, 1999).  

 

Hieruit, en uit het feit dat leerlingen op een daltonschool geacht worden over bepaalde regulatieve vaardigheden 

te beschikken, volgt dat op een daltonschool leerlingen door de vakdocenten meer en explicieter dan op een 

“reguliere” school getraind zouden moeten worden in het overnemen van die regulatieve leerfuncties van de 

docent, met als doel dat de leerlingen deze functies in de loop van de jaren op school steeds meer en steeds beter 

zelf kunnen uitvoeren. Volgens het Team Dalton College (2011) is alles wat met organisatie en het creëren van 

randvoorwaarden voor effectief daltononderwijs te maken heeft, altijd vrij eenvoudig te realiseren geweest: 

leerlingen hebben de mogelijkheid om de daltonuren zelf in te vullen en te kiezen uit verschillende werkplekken 

zoals stiltecentrum, vaklokaal of laptoplokaal. Veel moeilijker is het realiseren van een daltondidaktiek en 

daltonpedagogiek. Dit komt onder andere tot uiting in onvrede en zorg over het gebruik van de daltonuren door 

leerlingen. Dit blijkt uit enkele onderzoeken die op de school zijn uitgevoerd (Özer, 2007, van der Meijden, 2008 

en Klerks, 2008). Regelmatig vinden op daltonscholen visitaties plaats vanuit de Nederlandse Dalton 

Vereniging. In visitatierapporten wordt gerapporteerd hoe de school omgaat met de verschillende aspecten van 

het daltongedachtengoed. In het zelfevaluatie- en visitatierapport van de visitatie van het Dalton College op 8 

april 2009 (Commissie Visitatie Voortgezet Onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging 2009) merkte het 

visitatieteam op dat het Dalton College geen duidelijke daltonlijn heeft, d.w.z. dat er geen doorgaande leerlijnen 

zijn voor verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken. Dat suggereert dat er op het Dalton College 

geen planmatige aandacht is voor het bevorderen van zelfgereguleerd leren. 
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Dit alles leidt tot de vraag hoe het met de regulatieve vaardigheden van de leerlingen gesteld is, en of die 

vaardigheden passen bij de manier van reguleren van het onderwijs dat het Dalton College aanbiedt onder de 

noemer daltononderwijs. Een eerste stap daarin is om in kaart te brengen in hoeverre de externe sturing en 

zelfsturing van regulatieve leerfuncties tijdens de vaklessen op elkaar afgestemd zijn en of, en zo ja hoe, de 

vakdocenten leerlingen helpen of stimuleren zich deze vaardigheden eigen te maken. Om het onderzoek 

praktisch uitvoerbaar te houden is ervoor gekozen om het te beperken tot een aantal wiskunde-, scheikunde-  en 

natuurkundelessen in de bovenbouw.  

 

De hoofdvraag van dit onderzoek is daarom: hoe wordt er op het Dalton College (in de lessen wiskunde, 

natuurkunde en scheikunde van havo en vwo) aandacht besteed aan regulatieve leeractiviteiten en hoe sluit dit 

aan bij de regulatieve vaardigheden van de leerlingen?  

 

Dit onderzoek is voor de school van belang om een beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van regulatieve 

vaardigheden op school, zodat daar beleid op afgestemd kan worden. Indien blijkt dat de zelfsturing door 

leerlingen niet of nauwelijks wordt gestimuleerd tijdens de vaklessen, kan niet verwacht worden dat de 

leerlingen zelfverantwoordelijk, zelfstandig en samenwerkend leren in de vaklessen, en ook niet dat de 

leerlingen effectief gebruik weten te maken van de daltonuren. Werken aan het beter benutten van de daltonuren 

begint in dat geval bij de vakdocenten en hun instructiestijl. Dit onderzoek kan ook een bijdrage leveren aan het 

beter onderbouwen van het al dan niet bestaan van de leerlijnen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Van 

der Ploeg (2009) bijvoorbeeld, heeft veel kritiek op de indicatorenlijst die gebruikt wordt voor de zelfevaluatie 

en visitatie in het daltononderwijs, en de speciaal voor het daltononderwijs ontwikkelde Kijkwijzer 

Ontwikkelingslijnen (Wolthuis, 2008). 
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2 Theorie  
 

In dit onderzoek is gekozen voor het theoretische kader van Vermunt & Verloop (1999), ten Dam & Vermunt 

(2009) en Pieters & Verschaffel (2009) vanwege de praktische toepasbaarheid hiervan. Dit kader past binnen het 

onderwijsconcept van zelfgereguleerd leren, dat kort wordt toegelicht in paragraaf 2.1. Het theoretisch kader van 

Vermunt & Verloop (1999) is specifiek gericht op de wisselwerking tussen leren en doceren op universiteiten en 

middelbare scholen. In paragraaf 2.2 worden de regulatiestrategieën besproken die leerlingen kunnen gebruiken 

bij het leren, in paragraaf 2.3 de instructiestrategieën die docenten kunnen gebruiken bij het doceren, en in 

paragraaf 2.4 de wisselwerking tussen deze twee.  

 

 

2.1 Zelfgereguleerd leren  
 

Volgens Boekaerts (1999) is zelfgereguleerd leren een belangrijk nieuw onderwijsconcept dat zijn wortels heeft 

in drie verschillende onderzoeksstromingen: onderzoek naar (vooral cognitieve) leerstijlen, onderzoek naar 

metacognitie en regulatiestijlen, en theorieën over het zelf, waaronder die over doelgericht gedrag. 

Zij stelt een drielaags model voor, waarin een verband wordt gelegd tussen regulatie van het zelf, regulatie van 

het leerproces en regulatie van de wijze van verwerking van leerstof (in de vorm van keuze van cognitieve 

strategieën; zie figuur 1). De regulatie van het zelf heeft betrekking op de keuze van doelen (bijvoorbeeld het 

aanleren van een nieuwe vaardigheid of een goede indruk maken) en middelen (bijv. tijd en inspanning). De 

regulatie van het leerproces heeft betrekking op het gebruik van megacognitieve kennis en vaardigheden, zoals 

oriënteren, plannen, reflecteren en bijsturen. De regulatie van de wijze van verwerking van leerstof heeft 

betrekking op de keuze van cognitieve strategieën, bijvoorbeeld een holistische verwerkingsstrategie gericht op 

het begrijpen van de grote lijnen, of een sequentiële verwerkingsstrategie gericht op details. 

 

 
                                    regulatie van het zelf  
 
                                regulatie van het leerproces     
 
                               reguleren van de wijze van verwerking 
zelf  gereguleerd  leren       
                               keuze van cognitieve strategieën 

   

                                       gebruik van metacognitieve kennis 

                                       en vaardigheden om eigen leren te sturen  

                                            
                                            keuze van doelen en middelen  
 

 
Figuur 1. Het model van Boekaerts voor zelfgereguleerd leren ( Boekaerts, 1999) 

 

Boekaerts, Otten en Simons (1997) stellen dat zelfregulerend leren betekent dat leerlingen:  

“(1) Gekarakteriseerd worden door een actieve, op diepte-verwerking gerichte cognitieve aanpak van de leerstof, 

en 

  (2) Over meta-cognitieve kennis en vaardigheden beschikken om cognitieve strategieën adequaat en flexibel toe 

te passen (relatief onafhankelijk van de sturing van anderen en/of leerboeken),  

en 

  (3) Over motivationele gedragscontrole vaardigheden beschikken om in staat te zijn zelfstandig leerdoelen te 

formuleren en na te streven, relatief onafhankelijk van de motiverende c.q. demotiverende invloed van anderen 

en/of specifieke omstandigheden.” ( p.16). 

 

In zijn meest extreme vorm betekent zelfgereguleerd volgens Vermunt en van Rijswijk (1988) dat leerlingen hun 

eigen docent zijn. Meestal echter is er bij leerprocessen op middelbare scholen of universiteiten een 

taakverdeling tussen leerling en docent. Ten Dam & Vermunt (2009) stellen dat voor leren nodig is dat er 

psychologische leerfuncties vervuld worden. Leerfuncties zijn de activiteiten die uitgevoerd moeten worden 

tijdens leerprocessen. Functies die vervuld worden door de leerling worden aangeduid als leeractiviteiten, 

functies vervuld door de docent of leeromgeving als doceer- of instructie-activiteiten. Ten Dam & Vermunt 

(2009) onderscheiden 8 cognitieve, 8 affectieve en 8 regulatieve leerfuncties. Cognitieve leerfuncties zijn de 

denkactiviteiten die mensen gebruiken om de leerinhouden te verwerken. Affectieve leerfuncties zijn de 

activiteiten om gevoelens te verwerken die zich bij het leren voordoen en jezelf te motiveren. Regulatieve 

leerfuncties zijn gericht op het sturen van de cognitieve en affectieve activiteiten. Deze classificatie van 

leerfuncties komt in grote lijnen overeen met het model van Boekaerts (1999). 
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Om leerlingen goed op de toekomst voor te bereiden moet een school de leerlingen niet alleen vakinhoudelijke 

kennis en vaardigheden aanleren, maar ook het zelfregulerend leren van leerlingen ontwikkelen. Onderwijs dat 

zich richt op deze taak door een geleidelijke en systematische overheveling van leerfuncties van docent naar 

leerlingen wordt procesgericht onderwijs genoemd (Roosendaal & Vermunt, 1996 en Vermunt & Verloop, 

1999). In dit onderzoek gaat het erom in hoeverre op het Dalton College de regulatieve leerfuncties door de 

leerling of de docent worden uitgevoerd, en in hoeverre er sprake is van procesgericht onderwijs. 

 

 

2.2 Regulatieve leerstrategieën en leerstijlen 
 

2.2.1 Regulatieve leerstrategieën 
 

Ten Dam en Vermunt (2009) onderscheiden drie regulatieve leerstrategieën (ook wel regulatiestrategieën 

genoemd): zelfsturing, externe sturing en stuurloos leergedrag. Het onderscheid hiertussen wordt bepaald door 

de vraag of een leerling de regulatieve leerfuncties (oriënteren, plannen, proces bewaken, toetsen, 

diagnosticeren, bijsturen, evalueren en reflecteren) zelf kan uitvoeren, of hiervoor afhankelijk is van de externe 

sturing door de leeromgeving. Als een leerling zijn leerproces niet zelf kan sturen en ook onvoldoende houvast 

vindt aan de aangeboden externe sturing, is er sprake van stuurloos leergedrag.  

 

2.2.2 Regulatieve leerstijlen 
 

Leerlingen gebruiken bij het leren niet alleen regulatieve, maar ook cognitieve en affectieve leerstrategieën. De 

leerstrategieën die leerlingen in een bepaalde periode gewoonlijk gebruiken blijken volgens ten Dam en Vermunt 

(2009) samenhang te hebben met hun leerconcepties (persoonlijke theorieën van leerlingen over leren en 

onderwijs) en leeroriëntaties (persoonlijke doelstellingen en intenties van leerlingen bij het volgen van 

onderwijs). Dit komt tot uiting in het begrip leerstijl, door ten Dam &Vermunt (2009) gedefinieerd als een voor 

een bepaalde periode samenhangend geheel van gewoonlijk door leerlingen gebruikte leerstrategieën, hun 

leerconcepties en hun leeroriëntaties.  

 

Om inzicht te krijgen in de regulatiestrategieën en leerstijlen van leerlingen is in dit onderzoek gebruik gemaakt 

van een diagnostisch instrument om de leerstijl van leerlingen te bepalen: de VLS-VO onderbouw (Vermunt, 

Bouhuijs, Pirarelli, Kicken & Andree, 2003). Dit instrument heeft zijn oorsprong in de door Vermunt (1992) 

ontwikkelde Inventaris Leerstijlen voor het Hoger Onderwijs (ILS-HO). Het is door Roosendaal en Vermunt 

(1996) aangepast voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (ILS-VO). Vermunt, Bouhuijs en Picarelli 

(2003) hebben deze ILS-VO verder doorontwikkeld tot de VLS-VO. In zijn eerste opzet bevatte de VLS-VO 100 

items over cognitieve en regulatieve leerstrategieën, leeroriëntaties en leerconcepties, waarbij de cognitieve 

leerstrategieën “diepteverwerking” en “concrete verwerking” uit de ILS-HO gecombineerd zijn tot één strategie 

“diepte- en concrete verwerking”, en de leerconcepties “opbouw van kennis” en “gebruik van kennis” uit de ILS-

HO tot één leerconceptie “opbouw en gebruik van kennis”. In de verder ontwikkelde VLS-VO-Onderbouw 

(Vermunt, Bouhuijs, Picarelli, Kicken en Andree, 2003) zijn 24 items uit de eerste versie van de VLS-VO 

verwijderd en vervangen door 24 items over affectieve leerstrategieën (Könings, Brand-Gruwel en Elen, 2011).   

 

Vermunt (1992) vond bij studenten 4 leerstijlen: ongericht, reproductiegericht, betekenisgericht en 

toepassingsgericht. Tabel 1 laat zien hoe de verschillende leerstijlen gekarakteriseerd kunnen worden aan de 

hand van de verschillende leerstijlcomponenten: cognitieve leerstrategie, regulatieve leerstrategie, leerconceptie 

en leeroriëntatie.  

 

Leerstijlcomponent 
Leerstijl 

Ongericht Reproductiegericht Betekenisgericht Toepassingsgericht 

Cognitieve leerstrategie Nauwelijks 

Stapsgewijze verwerking  

(memoriseren, 

analyseren) 

Diepte verwerking 

(relateren,  

kritisch verwerken) 

Concrete verwerking 

(concretiseren,  

toepassen) 

Regulatieve leerstrategie 
Stuurloos 

leergedrag 
Externe sturing Zelfsturing 

Zowel zelf- als externe 

sturing 

Leerconceptie 
Stimulerend 

onderwijs 
Opname van kennis Opbouw van kennis Gebruik van kennis 

Leeroriëntatie Ambivalent Toetsgericht Persoonlijk geïnteresseerd Beroepsgericht 

 
Tabel 1. De vier leerstijlen en hun kenmerken van studenten (ontleend aan ten Dam & Vermunt, 2009) 

 

Picarelli, Slaats, Bouhuijs en Vermunt (2006) hebben de eerste versie van de VLS-VO (zonder vragen over 

affectieve leerstrategieën) in een onderzoek naar verschillen in leerstijl en leeromgeving in het voortgezet 

onderwijs in Nederland en Vlaanderen laten invullen door 227 vijfde klassers, waarvan 113 Nederlandse vwo 
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leerlingen en 114 leerlingen uit het algemeen secundair onderwijs (aso) in Vlaanderen. M.b.v. factoranalyse 

vonden zij drie verschillende leerstijlen bij de Nederlandse en Vlaamse vijfdeklassers: ongericht, 

reproductiegericht en betekenisgericht (zie Tabel 2). 

 

Leerstijlcomponent 
Leerstijl 

Ongericht Reproductiegericht Betekenisgericht 

Cognitieve leerstrategie Geen Stapsgewijze verwerking Diepte- en concrete verwerking 

Regulatieve leerstrategie Stuurloos leergedrag Externe sturing Zelfsturing 

Leerconceptie 
Opname van kennis 

Stimulerend onderwijs 
 Opbouw en gebruik van kennis 

Leeroriëntatie Ambivalent 

Vlaanderen:  
beroeps- en certificaat gericht 

Nederland:  

certificaat gericht 

Persoonlijk geïnteresseerd 

 
Tabel 2. De drie leerstijlen en hun kenmerken van middelbare scholieren (ontleend aan Picarelli et al., 2006) 

 

Voor zover de auteurs bekend is, zijn er nog geen factoranalyses gepubliceerd van de resultaten van de VLS-VO 

vragenlijst met vragen over de affectieve leerstrategieën. Er zijn ook geen publicaties gevonden over leerstijlen 

bij havo-leerlingen. 

 

Met behulp van de ILS-HO, ILS-VO en VLS-VO kunnen gemiddelde scores (en standaarddeviaties) per schaal 

berekend worden en groepen leerlingen met elkaar vergeleken worden.  

In de literatuur wordt niet omschreven hoe de leerstijl van een individuele leerling bepaald kan worden aan de 

hand van één van de eerder genoemde vragenlijsten. Volgens Vermunt (1992) kan er niet gesproken worden over 

dé leerstijl van een student, omdat een leerstijl een prototypisch verschijnsel is waarvan een student meer of 

minder kenmerken kan vertonen. Er kan daarom alleen een leerstijlprofiel bepaald worden.  

 

 

2.3 Instructiestrategieën 
 

Vermunt & Verloop (1999) en Pieters & Verschaffel (2009) onderscheiden drie instructiestrategieën: strakke 

externe sturing (docentgestuurd), gedeelde sturing en losse externe sturing (leerlinggestuurd). Bij een strakke 

externe sturing is er sprake van het overnemen van leeractiviteiten van leerlingen, bij gedeelde sturing van het 

activeren van leeractiviteiten van leerlingen, en bij losse externe sturing van het kapitaliseren op zelfstandige 

leeractiviteiten van leerlingen. Dit kunnen zowel cognitieve, regulatieve als affectieve leeractiviteiten zijn. Dit 

houdt in dat elke vorm van onderwijs kan worden ondergebracht in een minimaal 3 (instructiestrategieën) bij 24 

(leerfuncties) matrix. In dit onderzoek wordt alleen gekeken naar regulatieve leerfuncties (een 3 bij 8 matrix), 

waarbij de instructiestrategieën de rijen vormen en de regulatieve leerfuncties de kolommen.  

 

Onder externe sturing wordt niet alleen de sturing door de docent verstaan, maar ook de sturing door de taak (in 

dit onderzoek opgevat als: studieplanner, huiswerk en andere opdrachten in en buiten de klas), het 

studiemateriaal (in dit onderzoek opgevat als de gebruikte methode en eventuele aanvullingen hierop door de 

docent) en andere regulerende elementen in de leeromgeving (in dit onderzoek opgevat als de daltonplanners, het 

rooster met daltonuren en mentoruren, en de mogelijkheid voor leerlingen om in de daltonuren te kiezen tussen 

stiltecentra, samenwerkpleinen, computerlokalen of vaklokalen).  

 

 

2.4 Wisselwerking tussen instructie- en leerstrategieën 
 

2.4.1 Congruenties en fricties 

 

Tussen de zelfregulatie van de leerlingen en de externe regulatie van het leerproces vindt een complex samenspel 

plaats (Vermunt en Verloop, 1999). In Tabel 3 worden mogelijke wisselwerkingen tussen de mate van 

zelfsturing door leerlingen en de mate van externe sturing door de instructie aangegeven. Wanneer de 

leerstrategieën van de leerlingen en de instructiestrategie van de docent precies op elkaar aansluiten kan 

gesproken worden van congruentie. Wanneer beide niet goed op elkaar aansluiten is frictie het gevolg. Deze 

frictie kan positief maar ook negatief uitpakken. Bij constructieve frictie worden de leerlingen uitgedaagd om 

hun eigen leerstrategieën te verbeteren. De externe regulatie is in dat geval net iets minder dan de leerlingen 

comfortabel vinden, maar ze hebben voldoende regulatieve vaardigheden in huis om de kloof te overbruggen. Ze 

worden gestimuleerd om iets meer te doen dan ze uit zichzelf gedaan zouden hebben. Zo verbeteren ze hun eigen 

leerproces en worden ze steeds betere reguleerders. Destructieve frictie is het geval wanneer leerlingen te veel 

externe sturing ondervinden vergeleken bij hun eigen regulatie-capaciteiten. Ze kunnen of mogen hun eigen 
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zelfregulerende vaardigheden niet gebruiken en trainen en raken die daardoor deels kwijt. Er is ook sprake van 

destructieve frictie wanneer de externe sturing veel minder is dan wat leerlingen nodig hebben. De afstand tussen 

wat een docent verwacht van de leerlingen en wat de leerlingen aankunnen is in dat geval veel te groot, met een 

negatief effect op het hele leerproces.  

 
(Theoretische) mate van 

zelfsturing door leerlingen 

(Theoretische) mate van externe sturing door de instructie (leraar, boek, e.d.) 

Strak Gedeeld Los 

Hoog Destructieve frictie 

(te veel externe sturing) 

Destructieve frictie 

(te veel externe sturing) 

Congruentie 

Gemiddeld Destructieve frictie 

(te veel externe sturing) 

Congruentie Constructieve frictie 

 

Laag Congruentie Constructieve frictie 

 

Destructieve frictie 

(te weinig externe sturing) 

 
Tabel 3. Wisselwerking tussen drie gradaties van externe sturing en drie gradaties van zelfsturing van leerprocessen  

(ontleend aan Vermunt, 1992). 

 

Volgens Vermunt (1992) is er sprake van een hoge mate van zelfsturing door studenten als deze een leeractiviteit  

goed beheersen en uit eigen beweging en vaardig gebruiken, van een lage mate van zelfsturing als studenten een 

leeractiviteit niet beheersen en daarom ook niet gebruiken. Van een gemiddelde mate van zelfsturing is sprake 

als studenten een leeractiviteit in beperkte mate beheersen, of deze goed beheersen maar nog niet uit eigen 

beweging in de juiste situatie of voldoende vaardig gebruiken in het betreffende vakdomein. Het begrip “mate 

van zelfsturing” heeft hier dus een iets andere betekenis dan de regulatieve leerstrategie “zelfsturing”. 

 

2.4.2 Procesgerichte instructie 

 

Procesgerichte instructie probeert congruenties en constructieve fricties te bevorderen en destructieve fricties te 

vermijden, waarbij er gestreefd wordt naar een geleidelijke overdracht van controle over het leerproces van de 

instructie naar de student. Vermunt (1992) stelt dat het daarbij belangrijk is om aan te sluiten bij de leerstijl van 

de studenten. De fricties die studenten ervaren zijn namelijk afhankelijk van de leerstrategieën die studenten 

veel, weinig of onjuist gebruiken. Anderzijds is het ook zo dat het optreden van congruenties en fricties invloed 

heeft op de leerstijl van studenten. Bij congruenties wordt de huidige leerstijl van een student versterkt. Bij 

fricties proberen studenten zich aan te passen. Kortdurende fricties kunnen noodzakelijk zijn om leergewoonten 

(en daarmee het leerstijlprofiel van studenten) te veranderen. Langdurige fricties kunnen ontstaan als het 

studenten niet lukt om zich aan te passen. Deze kunnen resulteren in een stuurloze leerstijl. Wanneer bij bepaalde 

groepen studenten ongerichte leerstijlen voorkomen, kan dit dan ook een aanwijzing zijn dat zij meer externe 

sturing nodig hebben dan zij krijgen (Vermunt, 1992).  

 

Procesgerichte instructie propageert dus niet het zomaar weglaten van externe sturing, zoals “doen aan 

zelfstandig leren” soms ten onrechte wordt geïnterpreteerd (Roosendaal en Vermunt, 1996). Kirschner, Sweller 

& Clark (2006) betogen dat bij instructie directe sturing effectiever is dan minimale sturing, waarbij zij directe 

sturing definiëren als het geven van volledige uitleg van concepten en procedures die de leerlingen moeten leren, 

en het ondersteunen van leerstrategieën in overeenstemming met de menselijke cognitieve architectuur. Zij 

focussen dus vooral op cognitieve leerfuncties en beschouwen leren als een verandering van het lange termijn 

geheugen. Vermunt (1992) definieert leren breder, als het ontwikkelen van een manier van denken en handelen 

die kenmerkend is voor de wijze waarop deskundigen problemen op hun vakgebied aanpakken. De 

onderzoeksresultaten van Vermunt (1992) en Roosendaal en Vermunt (1996) suggereren dat externe sturing 

vooral een reproductiegerichte leerstijl bevordert. Om diepteverwerking van de leerstof te bevorderen is het 

belangrijk om leerlingen de gelegenheid te geven tot zelfgestuurd leren. Vermunt (1992) vond dat het bij 

studenten met ongerichte en reproductiegerichte leerstijlen mogelijk was om door het activeren van reflectie op 

de eigen leerstijl en andere mogelijke leerstijlen de leerconcepties van deze studenten in constructieve richting te 

veranderen.  

 

Boekaerts en Simons (1995) maken een onderscheid tussen procesgericht onderwijs en adaptief onderwijs en  

combineren dit in de onderwijs-leertheorie PRO-AL. Onder procesgericht onderwijs verstaan zij vormen van 

instructie waarbij expliciet aandacht besteed wordt aan de wijze waarop het leer- en informatieverwerkings-

proces verloopt of zou moeten verlopen. Met adaptief onderwijs bedoelen zij onderwijs waarin diverse 

regulatievormen expliciet worden aangesproken en uitgeoefend. Regulatiefuncties definiëren zij daarbij anders 

dan Vermunt (1992) als leerfuncties die niet alleen te maken hebben met de regulatie van het leren zelf, maar 

ook met de regulatie van het gedrag in ruimere zin (motivationele controle, handelingscontrole, emotiecontrole 

en sociale controle). Volgens Boekaerts en Simons (1995) verwerven leerlingen meta-cognitieve kennis en 

vaardigheden door reflectie op zowel het verloop als de sturing van leer- en denkprocessen.  
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3 Onderzoeksvragen 
 

De hoofdvraag van dit onderzoek is opgesplitst in de volgende twee deelvragen:  

 

1. Op welke manier worden de regulatieve leerfuncties gestuurd door de vakdocent en/of het type onderwijs   

   en wat doen vakdocenten om leerlingen te stimuleren zich regulatieve leerfuncties eigen te maken?  

 

2. Welke regulatieve leerstrategieën gebruiken de leerlingen bij voorkeur (zelfsturing, externe sturing of 

    stuurloos leergedrag) en welke instructiestrategie (strakke, gedeelde of losse sturing) heeft hun voorkeur?  

 

Het antwoord op deze twee vragen geeft bovendien antwoord op een derde deelvraag: 

    

3. In welke mate sluit de externe sturing van de regulatieve leerfuncties aan bij de regulatieve leerstrategieën van  

   de leerlingen en in hoeverre is er sprake van procesgericht onderwijs? 
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4 Onderzoeksmethode 

 
In dit onderzoek is met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve methoden en technieken (observaties, 

interviews en vragenlijsten) een beeld verkregen van de instructiefuncties en -strategieën van de docenten en van 

de leerstijlen, regulatiestrategieën en instructievoorkeuren van de leerlingen op het Dalton College. 

 

 

4.1 Deelnemers 
 

Om een beeld te krijgen van de door docenten gebruikte instructiestrategieën zijn bij zes ervaren scheikunde,  

natuurkunde en wiskunde B docenten aan de voorexamenklassen 4-havo en 5-vwo twee lessen geobserveerd (5x 

eerstegraads; 1x tweedegraads; zie Tabel 4).   

 

 Scheikunde docent Natuurkunde docent Wiskunde B docent 

4-havo   vrouw¹  

ervaring meer dan 30 jaar 

klas H4x (27 leerlingen) 

man 

ervaring meer dan 30 jaar 

klas H4x (27 leerlingen) 

man 

ervaring meer dan 8 jaar 

klas H4x (27 leerlingen) 

5-vwo 

 

  

vrouw 

ervaring meer dan 8 jaar 

klas V5x (26 leerlingen, waarvan 

23 op het gymnasium) 

 

man 

ervaring meer dan 8 jaar 

klas V5x (26 leerlingen, waarvan 

23 op het gymnasium)  

vrouw 

ervaring meer dan 8 jaar 

cluster V5ywb (24 leerlingen, 

waarvan 16 op het gymnasium) 

¹ Tweedegraads docent; vanwege een tekort aan eerstegraads docenten in de scheikundesectie krijgen alle 4-havo klassen les van  

   tweedegraads scheikunde docenten. 

 
Tabel 4. Overzicht van geselecteerde klassen en docenten 

 

Uitgangspunt bij de selectie van docenten was dat de drie havo-docenten allen aan dezelfde 4-havo klas lesgaven 

en de drie vwo-docenten aan dezelfde 5-vwo klas. Bij 4-havo was dat mogelijk, bij 5-vwo was dit door de 

clustering van het vak wiskunde B onmogelijk. Er is gezocht naar lesgroepen met een zo groot mogelijke 

overlap: 15 leerlingen zitten zowel in klas V5x als in cluster V5ywb, zie Tabel 5. Deelname aan het onderzoek 

was vrijwillig.  

 

Alle 63 leerlingen die les hadden van eerder genoemde docenten (en nog 3 andere 5-vwo leerlingen) hebben de 

VLS-VO ingevuld. De kenmerken van de respondenten zijn af te lezen in Tabel 5.  

 

Klas 
Aantal 

jongens 

Aantal 

meisjes 

Aantal 

leerlingen 

Gemiddelde 

leeftijd op 

1-1-2012 

Standaard 

deviatie 

leeftijd 

4-havo (H4x) 20 7 27 16,24 jaar 0,78 jaar 

5-vwo  19 20 39 16,87 jaar 0,49 jaar 

   alleen in V5x 4 7 11   

   zowel in V5x als V5ywb 6 9 15   

   alleen in V5ywb 6 3 9   

   in 5-vwo, maar niet in V5x of V5ywb 3 1 4   

totaal  39 27 66 16,61 jaar 0,69 jaar 

 
Tabel 5. Verdeling van VLS-VO respondenten over de klassen 

 

 

4.2 Procedure 
 

De dataverzameling heeft plaatsgevonden tussen december 2011 en maart 2012. De 4-havo leerlingen hebben de 

VLS-VO ingevuld in december tijdens een mentoruur, de 5-vwo leerlingen tijdens een wiskundeles in januari. 

De invultijd varieerde van ca. 25 tot 40 minuten. Alle vragenlijsten zijn volledig en correct ingevuld. De 12 

geobserveerde lessen zijn op video opgenomen. Alle geobserveerde instructiefuncties zijn door de onderzoekers 

afzonderlijk gecodeerd in een vast observatieschema. Dit is gebeurd aan de hand van een kijkwijzer (zie 

Appendix 2), die criteria en voorbeelden bevatte voor het analyseren en categoriseren van waargenomen 

instructiefuncties. De twee lesobservaties per docent hebben telkens plaatsgevonden binnen één of twee 

opeenvolgende weken. Deze lesobservaties zijn eerst uitgewerkt en geanalyseerd. Vervolgens werd elke docent 

binnen enkele dagen na de laatste geobserveerde les geïnterviewd. Alle interviews zijn opgenomen en bijna 

woordelijk uitgewerkt. Bij de interviews werd telkens dezelfde vragenlijst gebruikt (zie Appendix 1). De 

interviews duurden alle ongeveer één uur. 
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4.3 Instrumenten 

 
4.3.1 Kijkwijzer  

 

Voor de lesobservaties is een kijkwijzer ontwikkeld aan de hand waarvan de door de docent uitgevoerde 

regulerende functies, waargenomen tijdens de lessen, zo objectief en eenduidig mogelijk gecategoriseerd konden 

worden (zie Appendix 2). Daarbij is inspiratie geput uit de instrumenten van Den Brok, Bergen, Stahl & 

Brekelmans (2004), Vermunt en Verloop (1999), Pieters & Verschaffel (2009) en het proefschrift van den Brok 

(2001).  

 

De kijkwijzer bestaat uit een tabel van 8 rijen bij 3 kolommen. In de rijen worden voorbeelden van verschillende 

lessituaties gegeven voor de acht verschillende regulatiefuncties. In de kolommen wordt telkens dezelfde 

lessituatie op drie mogelijke manieren gegeven: met een strakke, gedeelde en losse sturing door de docent. Deze 

voorbeelden zijn gebaseerd op de bovenstaande bronnen en op de eigen ervaring van de onderzoekers. Hieraan 

zijn de verschillende manieren toegevoegd waarop leerlingen richting daltonuren gestuurd worden. Enkele extra 

criteria worden gegeven voor het categoriseren van meervoudig te interpreteren situaties. Naar aanleiding van de 

geobserveerde lessen is de kijkwijzer tijdens het onderzoek aangevuld met en aangepast aan nieuwe situaties.  

 

4.3.2 Observatieschema 

 

Voor het vastleggen van de lesobservaties is een observatieschema ontwikkeld, in de vorm van een tabel met 3 

tot 5 rijen en 3 hoofdkolommen, elk onderverdeeld in 3 subkolommen (zie Tabel 6). De rijen van de tabel zijn 

uitgesplitst naar lesfase: lesstart, één tot drie tussenfases en lesafsluiting. Het aantal tussenfases is afhankelijk 

van de geobserveerde les. In de hoofdkolommen worden de geobserveerde regulatieve instructie-activiteiten aan 

de hand van de kijkwijzer direct gecategoriseerd als strakke, gedeeld of losse sturing door de docent. Elk van 

deze kolommen is opgedeeld in 3 subkolommen: één voor kwantitatieve informatie zoals aantal en/of duur van 

de verschillende observaties; één om de regulatiefunctie te labellen: oriënteren, plannen, proces bewaken, etc.; 

en één waarin de geobserveerde regulatiefunctie in detail wordt vastgelegd, vaak door middel van een letterlijk 

citaat.  

 
LESOBSERVATIE DOCENT/VAK……………………………...………………...………… KLAS ……………….. UUR ……………………

                           sturing    strak gedeeld los

sturings sturings sturings 

aantal functie voorbeeld aantal functie voorbeeld aantal functie voorbeeld

lesstart  (0 - 10 min) 

10 - 20 min

20 - 30 min

30 - 40 min 

afsluiting 

CONCLUSIE:  ………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Tabel 6. Observatieschema 

 

Het categoriseren en analyseren van de observaties gebeurde steeds aan de hand van de kijkwijzer: uitspraken en 

acties van de docent werden vergeleken met de voorbeelden uit de kijkwijzer en ingedeeld overeenkomstig die 

voorbeelden, naar soort regulatiefunctie en mate van sturing. Situaties die ontbraken in de kijkwijzer zijn daaraan 

toegevoegd, gecategoriseerd volgens: 

- Strakke sturing: situaties waarbij de docent de regulatiefunctie overneemt van leerlingen 

- Gedeelde sturing: situaties waarin de verantwoordelijkheid voor het reguleren wordt gedeeld tussen docent 

en leerlingen of tussen leerlingen onderling 

- Losse sturing: situaties waarin de docent de leerlingen stimuleert en motiveert om de regulatiefuncties zelf 

uit te voeren 
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4.3.3 Interviews 

 

Bij de interviews werd telkens dezelfde vragenlijst gebruikt (zie Appendix 1 ), met tien vragen, soms gesloten, 

vaak semi-gestructureerde of open vragen. De eerste vier vragen waren algemeen en bedoeld om de diepere 

beweegredenen van het handelen van de docent boven tafel te krijgen: Hoe zie jij jezelf als docent? (vooral als 

vakexpert / didacticus / pedagoog, en waarom). Vind je dat je als docent (op een daltonschool) een rol hebt bij 

het aanleren van regulatieve vaardigheden? Zo ja, welke en hoe? Zo nee, waarom niet? Wat vind je van de 

regulatieve vaardigheden van de leerlingen? Pas jij (in het algemeen) je manier van reguleren /sturen aan (in de 

les) aan de klas?  

 

Deze werden gevolgd door drie deels gesloten, deels semi-gestructureerde vragen over de geobserveerde klas: Is 

dit een gemiddelde klas voor jou en waarom? Was dit een typische lessituatie voor deze klas en waarom, en hoe 

verhoudt zich de tijd voor klassikale instructie met de zelfwerktijd? Was de manier van reguleren typisch voor 

deze klas? Deze vragen dienen om vast te stellen of de geobserveerde lessen representatief zijn voor alle lessen 

van de docent aan de klas.  

 

Daarna kwamen een aantal open en semi-gestructureerde vragen over de specifieke observaties, voornamelijk 

over regulatiefuncties die de docent duidelijk wel of duidelijk niet had uitgevoerd, per lesfase of per 

geobserveerde regulatiefunctie. De laatste semi-gestructureerde vraag van het interview ging specifiek over de 

manier waarop de docent leerlingen wel of niet stuurt om naar daltonuren te komen.   

4.3.4 VLS-VO Onderbouw. 

 

De VLS-VO-Onderbouw (Vermunt, Bouhuijs, Picarelli, Kicken & Andree, 2003) is een wetenschappelijk 

gevalideerde vragenlijst bestaande uit 100 items, verdeeld over vijf componenten: cognitieve leerstrategieën ,  

regulatieve leerstrategieën, leerconcepties, leeroriëntaties en affectieve leerstrategieën. Elke component heeft 

twee of meer schalen (zie Tabel 7). Bij alle items wordt gebruik gemaakt van 5-punts Likert schalen: ofwel een 

schaal waarbij de antwoorden variëren van 1= ik doe dit zelden of nooit tot 5 =  ik doe dit (vrijwel) altijd, ofwel 

een schaal waarbij de antwoorden variëren van 1= helemaal mee oneens tot 5 = helemaal mee eens. Enkele 

items gericht op motieven voor profielkeuze zijn aangepast voor gebruik in de bovenbouw. Het item: “Als ik 

straks een profiel moet kiezen dan kies ik de vakken die mij persoonlijk interesseren”  bijvoorbeeld, is veranderd 

in: “Ik heb bij mijn profielkeuze vooral de vakken gekozen die mij persoonlijk interesseren.”  

 

Om de interne consistenties van de schalen van de VLS-VO te controleren is voor de gehele dataset (66 

leerlingen) per schaal de Cronbach  uitgerekend. Daarbij is nagegaan of deze verhoogd kon worden door het 

weglaten van een item. Tabel 7 geeft de nummers van de items die bij de verdere analyses weggelaten zijn en de 

Cronbach ’s die gevonden zijn na het weglaten van deze slecht in de schaal passende items. Deze Cronbach ’s  

zijn vergelijkbaar met de door Könings, Brand-Gruwel & Elen (2011) en Picarelli, Slaats, Bouhuijs &Vermunt 

(2006) gerapporteerde Cronbach ’s , die respectievelijk in de range 0,58-0,87 en 0,46-0,85 liggen.  

 

Omdat het onderzoek zich richt op regulatieve leerfuncties, is nagegaan of de schalen “zelfsturing”, “externe 

sturing” en “stuurloos leergedrag ” ook consistent zijn als hieruit de items die geen betrekking hebben op deze 

leerfuncties verwijderd  worden (zie Tabel 8). Dat is ook gedaan voor de schalen “opname van kennis” en 

“stimulerend onderwijs”. Deze worden in dit onderzoek namelijk geïnterpreteerd als schalen die iets zeggen over 

de door leerlingen gewenste mate van strakke en gedeelde sturing. Omdat ook de gereduceerde schalen 

consistent zijn, is ervan uitgegaan dat het niet zinvol is om onderscheid te maken tussen de verschillende soorten 

leerfuncties en is in de uitgevoerde analyse verder gewerkt met de ongereduceerde schalen.  
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Component Schaal Beschrijving van schaal 
Aantal 

items 

Nummers van 

weggelaten items 

Cronbach 

 

Cognitieve leerstrategie Diepte-en concrete verwerking Relateren en structureren van kenniselementen, kritisch verwerken van informatie, concretiseren en toepassen 
van kennis    

12  0,81 

 Stapsgewijze verwerking Memoriseren en herhalen, analyseren, informatie tot in detail bestuderen 8  0,77 

Regulatieve leerstrategie Zelfsturing   Regulatie van het eigen leerproces door activiteiten zoals plannen, proces bewaken, reflecteren en eigen 

initiatieven met betrekking tot de leerinhoud 

8  0,69 

 Externe sturing Leerproces moet gereguleerd worden door externe bronnen (bijv. boeken of docent) 6  0,64 

 Stuurloos leergedrag Moeilijkheden met het effectief reguleren van leren en verwerken van leerstof  4 11 0,66 

Leeroriëntaties Persoonlijk geïnteresseerd Leren uit interesse in de leerstof en het verlangen om zichzelf te ontwikkelen 4 47,54 0,74 

 Beroepsgericht Leren voor toekomstig beroep of studie 4  0,77 

 Certificaatgericht Leren om toetsen, hoge cijfers en diploma te halen. 5 44,46,48 0,66 

 Ambivalent Twijfel en onzekerheid over eigen capaciteiten en gekozen richting 5  0,79 

Leerconcepties Opbouw en gebruik van kennis Leren als de constructie van kennis en het gebruik van kennis door concretiseren en toepassen 7  0,84 

 Opname van kennis Leren als opname van kennis, kennis memoriseren en reproduceren 4  0,67 

 Stimulerend onderwijs Leren als proces dat gestuurd moet worden door docenten en/of boeken 6  0,67 

 Samen leren Voorkeur voor samen leren met andere leerlingen 3 59 0,72 

Affectieve leerstrategie Motivatie- en concentratieproblemen Problemen met geconcentreerd en gemotiveerd blijven bij het leren, gemakkelijk afgeleid en soms 
uitstelgedrag vertonend 

8  0,90 

 Faalangst Spanning ervaren bij het leren, vooral bij toetsen, en een negatief zelfbeeld hebben. 8  0,85 

 Gemotiveerd blijven Zelfvertrouwen en een positief idee over eigen capaciteiten hebben, activiteiten uitvoeren om gemotiveerd en 

geconcentreerd te blijven. 

8 84 0,68 

  Totaal  100   

Tabel 7. Beschrijving en interne consistentie van de schalen van de VLS-VO Onderbouw 
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Component Schaal Items 
Aantal 

items 

Cronbac

h  

Sturing van 

regulatieve 
leerfuncties 

Zelfsturing  

van regulatieve leerfuncties  
(Zelfsturing) 

16. Om mijn leren te toetsen probeer ik na het leren de hoofdzaken in eigen woorden weer te geven. 

19. Als ik een nieuw onderwerp ga leren, denk ik eerst na over de manier waarop ik dat het beste kan doen. 

26. Als ik moeite heb met een onderwerp, probeer ik na te gaan hoe dat komt. 
39. Om te toetsen of ik voldoende heb geleerd, bedenk ik zelf vragen die ik dan beantwoord. 

36. Ik maak mijn eigen planning en stel die regelmatig bij. 

5 0,60 

 

Externe sturing  

van regulatieve leerfuncties 

(Externe sturing) 

  8. Om na te gaan of ik de leerstof begrijp, maak ik eigenlijk alleen gebruik van de oefeningen en opgaven die  in het boek staan of die de leraar opgeeft. 

25. Als ik de opgaven die in het boek staat kan maken, besluit ik dat ik de leerstof goed beheers. 

27. Ik leer volgens de aanwijzingen die de leraar en het boek mij geven 

34. Ik gebruik de opmerkingen en de aanwijzingen van de leraar of die in het boek staan om precies te weten hoe ik de stof moet leren. 
38. Als ik alle opgaven die bij een hoofdstuk horen kan maken, besluit ik dat ik voldoende geleerd heb 

5 0,62 

 

Stuurloos leergedrag  

m.b.t. regulatieve leerfuncties 
(Stuurloos leergedrag) 

  6. Als ik aan het leren ben, merk ik dat ik niet goed weet wat ik wel moet onthouden en wat niet 

15. Ik merk dat ik het moeilijk vind om te bepalen of ik de leerstof voldoende beheers 
22. Ik merk dat ik onvoldoende houvast heb als we alleen aanwijzingen op papier krijgen 

3 0,66 

Gewenste 

sturing van 

regulatieve 
leerfuncties 

Strakke sturing  
van regulatieve leerfuncties 

(Opname van kennis) 

58. Bij vragen en opdrachten heb ik het liefst dat me precies verteld wordt wat ik moet doen. 

61. Een studiewijzer moet me precies vertellen wat ik wanneer moet doen 

67. Ik heb veel behoefte aan lesboeken, aanwijzingen van de leraar en aan de studiewijzer omdat ze me houvast bieden bij het leren. 
71. Ik heb het liefste onderwijs waarbij me precies verteld wordt wat ik op een toets moet weten. 

4 0,67 

 

Gedeelde sturing  

van regulatieve leerfuncties 
(Stimulerend onderwijs) 

72. De leraar moet mij stimuleren om zelf te toetsen of ik de stof beheers 

75. De leraar moet mij stimuleren om na te denken over mijn manier van leren en hoe ik die kan ontwikkelen 
2 0,69 

 
Tabel 8. Beschrijving en interne consistentie van de gereduceerde schalen van de VLS-VO Onderbouw die betrekking hebben op regulatieve leerfuncties en gewenste sturing
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4.4 Dataverwerking 
 

4.4.1 Lesobservaties en interviews 

 

Bij het verwerken van de lesobservaties is gestreefd naar overeenstemming tussen de twee codeurs. Bij 

twijfelgevallen is er door middel van overleg een beslissing genomen over het toekennen van een bepaalde code. 

Waar nodig is de kijkwijzer aangevuld of aangepast en zijn deze aanpassingen ook toegepast op de eerder 

geobserveerde lessen. 

 

De interviews zijn gebruikt om aanvullende informatie te verkrijgen over het reguleren van de docent die niet uit 

lesobservaties verkregen kon worden. Dit gaat vooral over regulatiefuncties die niet waargenomen zijn tijdens de 

lessen, soms omdat ze toevallig niet aan de orde kwamen, vaker als gevolg van de bewuste losse sturing door de 

docent. Vooral in het laatste geval was de aanvullende informatie uit de interviews van belang om een correct 

totaalbeeld van de docentsturing te krijgen. De algemene vragen uit de interviews leverden vaak aanvullende 

informatie op over het handelen van de docenten, zoals de achterliggende visie of redenering om op een 

bepaalde manier les te geven, hetgeen dan weer vergeleken kon worden met de praktijk van zijn of haar lessen. 

Daarnaast was de informatie uit de interviews nuttig om te bepalen in hoeverre de geobserveerde lessen 

representatief waren voor de manier van lesgeven van de docent in de klas. Tot slot is informatie uit de 

interviews gebruikt om waarnemingen van de lesobservaties waar nog twijfel over bestond alsnog goed te 

categoriseren.  

 

De informatie uit de lesobservaties en de interviews is gecombineerd tot een kwalitatief totaalbeeld van de 

docentsturing, uitgewerkt per sturingsfunctie en per lesfase. Hierbij is de kwalitatieve informatie vanuit de 

lesobservaties en de interviews, bijvoorbeeld welke sturingsfunctie op welke manier wanneer heeft 

plaatsgevonden, gewogen met behulp van kwantitatieve informatie uit beide bronnen, zoals bijvoorbeeld de 

frequentie van een bepaalde sturingsfunctie tijdens de les en de tijd die gemiddeld besteed wordt aan klassikale 

uitleg t.o.v. zelf werken. Analyse van deze gegevens leverde informatie op over de verdeling van de lestijd 

tussen klassikale uitleg en zelfstandig werken en de sturing door docent of leerlingen tijdens deze twee lesfases 

per regulatiefunctie. Daarnaast is inzicht verkregen in de opinie van de docenten over de zelfsturing door 

leerlingen, de activiteiten die de vakdocenten ontplooien om leerlingen te stimuleren zich regulatieve 

leerfuncties eigen te maken, en de differentiatie die docenten aanbrengen in de sturing voor verschillende 

groepen leerlingen.  

 

4.4.2 Analyses met betrekking tot VLS-VO 

 

De resultaten van de VLS-VO werden statistisch verwerkt met behulp van het sofware pakket SPSS Statistics. 

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de leerstijlen in de ondervraagde leerlingenpopulatie is een 

hoofdcomponenten analyse met Varimaxrotatie op alle data (N = 66) uitgevoerd. Om aan te sluiten bij de door 

Picarelli, Slaats, Bouhuijs &Vermunt (2006) gevonden leerstijlen is gezocht naar de beste oplossing met drie 

factoren. Om een oplossing te vinden die voldeed aan de eisen zoals genoemd door Field (2007) was het nodig 

een aantal VLS-VO schalen weg te laten. Voor elke leerling is de dominante leerstijl bepaald m.b.v. factor scores 

berekend met de Anderson-Rubin methode, waarbij is aangenomen dat de dominante leerstijl de leerstijl met de 

hoogste A-R factorscore is. Daarna zijn voor groepen leerlingen met dezelfde dominante leerstijl de gemiddelde 

scores en standaarddeviaties op alle VLS-VO schalen berekend en is de statistische significantie hiervan 

gecheckt met een ANOVA analyse. 

 

De gemiddelde scores op de schalen “zelfsturing”, “externe sturing”,  “stuurloosheid ”, “opname van kennis” en 

“stimulerend onderwijs” voor groepen leerlingen met dezelfde dominante leerstijl zijn omgezet in percentiel 

scores (uitgaande van een normale verdeling) en geclassificeerd in vier categorieën (hoog, gemiddeld hoog, 

gemiddeld laag en laag). Tenslotte is voor elk van de geobserveerde klassen bepaald hoeveel leerlingen er per 

dominante leerstijl zijn en hoeveel daarvan een uitgesproken dominante leerstijl hebben, d.w.z. een verschil in 

A-R factor scores groter dan 0,8 (de standaarddeviatie van de A-R factor scores is 1) met de andere leerstijlen.  

 

Om een beeld te krijgen hoe de antwoorden van de ondervraagde leerlingenpopulatie op het Dalton College zich 

verhouden tot die van andere scholen zijn de gemiddelde VLS-VO schaalscores van de 5-vwo leerlingen van het 

Dalton College met behulp van t-toetsen vergeleken met de gemiddelde schaalscores van Nederlandse 5-vwo 

leerlingen zoals gerapporteerd door Picarelli, Slaats, Bouhuijs &Vermunt (2006). De vwo leerlingen op het 

Dalton College zijn ook vergeleken met de havo leerlingen op het Dalton College. 
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5 Resultaten 
 
5.1 Resultaten voor de eerste deelvraag 
 

De vraag op welke manier de regulatieve leerfuncties gestuurd worden door vakdocenten en type onderwijs 

wordt beantwoord door per klas en per vakdocent te bespreken welke regulatiefuncties door de docent en het 

studiemateriaal gestuurd worden, en of er daarbij sprake is van strakke, gedeelde of losse sturing. Eerst wordt 

daarbij gekeken naar de lestijdverdeling tussen klassikale uitleg en zelfstandig werken. Dan wordt, voor elk van 

deze twee lesfases, besproken welke regulatiefuncties voornamelijk gebruikt worden en hoe die gestuurd worden 

door de vakdocenten en het studiemateriaal. Dit wordt vergeleken met mate van sturing die de leerlingen in de 

opinie van de docenten eigenlijk nodig hebben. Vervolgens wordt de vraag beantwoord wat vakdocenten doen 

om leerlingen te stimuleren zich regulatieve leerfuncties eigen te maken. Ten slotte wordt besproken wat de 

vakdocenten doen om te differentiëren in de sturing die ze geven aan de verschillende leerlingen binnen één klas.  

 

5.1.1 Verdeling klassikale uitleg en zelfstandig werken.  

 

4-havo  

Tussen de drie science docenten in de 4-havo klas bestaan grote verschillen in de opbouw van de lessen. Alle 

lessen beginnen met een klassikaal deel, gevolgd door een deel waarin de leerlingen zelfstandig kunnen werken 

aan opgaven.  

Bij wiskunde wordt gemiddeld slechts 20% van de lestijd aan klassikale uitleg besteed. Zoals de docent dit 

verwoordt:  

Ik sta maar 1 á 2 keer per 3 lessen even heel kort klassikaal iets uit te leggen. In mijn lessen zijn de  

leerlingen voornamelijk zelf en samen aan het werk. (wi-4havo).  

Bij scheikunde wordt 50% van de les aan klassikale uitleg besteed en bij natuurkunde 90%. De natuurkunde-

docent doet dit vanuit de sterke overtuiging dat dit de beste aanpak is, zoals hij verwoordt:  

Dat heb ik altijd zo gedaan: voornamelijk klassikale uitleg. En als ik bij leerlingen informeer naar wat ze 

ervan vinden, zeggen ze altijd dat ze dit prettig vinden, en het nu beter snappen dan met de lessen van andere 

leraren. Ik kan makkelijk een les volpraten. Ik vind het belangrijk om ook veel voorbeelden te noemen, en doe 

dat graag. 

Op het eerste gezicht lijkt het dat er hierdoor ook grote verschillen bestaan tussen de sturing van deze drie 

docenten, maar bij nader onderzoek blijkt dit minder het geval te zijn. Ondanks de grote verschillen in 

persoonlijke stijl en opvattingen over de rol van de docent en de vaardigheden van de leerlingen, die uit de 

interviews naar voren komen, blijken toch alle onderzochte docenten vooral strak te sturen tijdens de klassikale 

uitleg, terwijl tijdens het zelfstandig werken aan opgaven vooral sprake is van gedeelde en losse sturing. Tijdens 

het zelfstandig werken in de klas wordt voornamelijk gewerkt aan huiswerkopgaven. Het thuis werken aan 

huiswerkopgaven waar tijdens de les geen tijd voor was kan gezien worden als extensie van de les. De mate van 

docentsturing op het huiswerk, of dit nu in de les of thuis gemaakt wordt, blijkt ook grote overeenkomsten te 

vertonen voor de drie docenten (zie verder paragraaf 5.1.2). Hierdoor verschilt de sturing op het gehele 

leerproces tussen deze drie docenten uiteindelijk minder dan aanvankelijk lijkt.  

 

5-vwo  

In de 5-vwo klas en 5-vwo cluster hanteren de drie onderzochte docenten gemiddeld eenzelfde verdeling tussen 

klassikale uitleg en zelfstandig werken in de klas: 50%/50%. Bij de schei- en wiskundelessen zijn de meeste 

lessen verdeeld in ca. 20 minuten uitleg en ca. 20 minuten zelf werken. Bij de natuurkundelessen is er meer 

variatie tussen de verschillende lessen. Bij elke docent verschilt de sturing tijdens de klassikale uitleg sterk van 

de sturing tijdens het zelfstandig werken. De klassikale uitleg wordt vooral strak en gedeeld gestuurd, terwijl het 

zelfstandig werken vooral gedeeld en los wordt gestuurd. Zoals twee docenten dit verwoorden:  

Normaal gesproken, altijd één hoorcollege per week (1
e
 les van de week) en twee werkcolleges. Altijd. 

Tijdens het hoorcollege stuur ik de klas vrij strak. Ik vind dat eerst de informatieoverdracht goed en duidelijk 

plaats moet vinden. Tijdens de werkcolleges worden ze heel erg los gelaten, mogen ze zelf weten waar ze aan 

werken. (…) Tijdens de werkcolleges wordt er gemiddeld één moeilijke som per les behandeld (na-5vwo).  

Eerst nieuwe stof bespreken, waarbij de leerlingen via beurten betrokken worden, daarna zelfstandig aan het 

werk, aan een vastomlijnde taak, met een duidelijke planning. Bij het zelf werken (…) ..ik ben geen 

politieagent, (het is) eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen of ze het tijdens de les nog doen, of dat ze 

alles als huiswerk gaan doen (sk-5vwo). 
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5.1.2 Wie stuurt in welke fase van de les, en welke regulatieve leerfuncties betreft het?  

 

De geobserveerde lessen begonnen alle met een korte klassikale lesopening. Meestal volgde daarna gedurende 

kortere of langere tijd klassikale uitleg. Alle lessen eindigden met korter of langer zelfstandig werken. Een 

formele lesafsluiting is nergens waargenomen.  

 

In de Tabellen 9 t/m 12 wordt voor elke klas/cluster de sturing door docent en/of leermiddelen gegeven per 

regulatiefunctie, uitgesplitst in het lesdeel waarin de klassikale uitleg gegeven werd en het lesdeel waarin 

leerlingen zelfstandig konden werken aan (huiswerk)opgaven.  

 

Hieruit komt het volgende beeld naar voren:  

 

Plannen - Bij alle vakken wordt gewerkt met een studiekalender waarin van week tot week een strakke planning 

staat voor de theorie (vaak in de vorm van de hoofdstukken uit het lesboek) en het bijbehorend huiswerk. Alle 

geobserveerde docenten werken met deze studiekalender en van de leerlingen wordt verwacht dat ze zich er ook 

aan houden. Geconcludeerd kan worden dat dit alles een strakke sturing op planning geeft.  
 

Proces bewaken - Alle onderzochte docenten rekenen het expliciet tot hun taak om de leerlingen door de 

leerstof heen te loodsen. De docenten zijn van mening dat de leerlingen niet goed kunnen inschatten welke 

onderdelen belangrijk zijn en sturen het proces bewaken op cruciale punten allemaal strak aan.  

 

Voortgang toetsen - Dit is gedefinieerd als het klassikaal bespreken van één of meerdere huiswerkopgaven in 

detail, met als doel het controleren of de leerlingen de stof van de vorige lessen voldoende begrepen hebben. In 

de meeste geobserveerde gevallen werd strak gestuurd door de docent. Vaak was het moeilijk hier een 

onderscheid te maken met “proces bewaken” (het maken van opgaven als de manier om zich de lesstof eigen te 

maken), reden waarom het vaak niet afzonderlijk gecategoriseerd is. Andere lessituaties die gecategoriseerd 

kunnen worden als “voortgang toetsen” zijn de werkcolleges die een aantal keren per jaar worden gehouden in 

de scheikundeklassen, zowel in 4-havo als 5-vwo. Leerlingen krijgen dan extra opgaven die ze, op basis van de 

tot dan toe behandelde theorie, in principe alle redelijk gemakkelijk zouden moeten kunnen maken. Hoe dat 

feitelijk gaat, is een duidelijke toets voor de voortgang van hun leerproces. Het feit dat de docent deze lessen 

inplant, de opgaven selecteert, en de leerlingen aanzet tot doorwerken tijdens de les, wijst op een strakke 

docentsturing. Het feit dat anderzijds de leerlingen aangemoedigd worden zoveel mogelijk samen aan deze 

opgaven te werken en elkaar te helpen, wijst op een gedeelde sturing. Ten slotte wijst het feit dat de docent het 

werk nauwelijks inhoudelijk controleert op een losse sturing. De leerlingen moeten vooral zelf de conclusie 

trekken of ze de stof beheersen of niet. Geconcludeerd wordt dat dit alles samen een gedeelde sturing betreft 

voor het toetsen van de voortgang.  

 

Bijsturen - Dit is gedefinieerd als het aanbieden van (of vragen om) extra opgaven en het geven van (of vragen 

om) concrete aanwijzingen hoe te leren voor een toets. Dit laatste gebeurde een aantal keren tijdens de klassikale 

uitleg, strak gestuurd door de docent. Bij navraag tijdens de interviews bleek dat de meeste docenten het verder 

vooral als de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen beschouwen om extra opgaven te zoeken (op internet). 

Bijsturen wordt dus soms strak en soms juist los gestuurd door de docenten.  

 

Evalueren - Evalueren als regulatiefunctie kan betrekking hebben op de huiswerkgaven en daarmee op een stuk 

theorie als onderdeel van een hoofdstuk. Door de antwoorden op de huiswerkopgaven te controleren wordt 

duidelijk hoe het leerproces is verlopen en kunnen conclusies getrokken worden voor het verdere leerproces. Dit 

werd in alle gevallen los gestuurd. Evalueren als regulatiefunctie slaat ook op de tussentoets of het schoolexamen 

dat een aantal malen per jaar gemaakt wordt. In het laatste geval is meestal sprake van een strakke sturing door 

de docent.  

 

Reflecteren- Dit is niet waargenomen tijdens de geobserveerde lessen, met uitzondering van één kort moment 

tijdens een wiskundeles voor 4-havo waarin de docent de leerlingen stimuleerde om te reflecteren over een toets. 

Dit is een goed voorbeeld van losse sturing. Verder laten de onderzochte docenten dit geheel over aan de 

verantwoordelijkheid van de leerlingen. Daar in dit onderzoek geen onderscheid wordt gemaakt tussen niet-

sturen en los sturen worden de inspanningen van docenten om leerlingen te stimuleren en de afwezigheid van 

enige sturing van docenten beide als losse sturing gecodeerd.



17 
 

 
Klassikale uitleg  Regulatiefuncties Sturing Omschrijving Citaat 

Wiskunde  Plannen Gedeeld Docent bespreekt planning met leerlingen Pak eens je studiekalender. Wat staat daar in?Moeten we voor de carnaval H5 afhebben? 

 Proces bewaken  

(grootste deel van de tijd)  

(voortgang toetsen) 

Strak Klassikale uitleg van theorie  

of behandeling van opgaven. 

 
 

 

 

Opg. 24 gaat iedereen nu klassikaal maken. Over 3 min. ga ik die met jullie allemaal bespreken. 

Ik heb express een opgave gekozen die nog niet iedereen af had. Doel is vooruit te lopen op (moeilijkheden) 

wat nog komen gaat.  

. 
 

Reflecteren Los Docent stimuleert tot reflectie op afgelopen 
schoolexamen 

Klopte toets met de inhoud? 
Wie heeft herkanst en denkt dat hij zichzelf niet verbeterd heeft? 

Scheikunde Plannen Strak Lesopening met planning van programma per 

les en planning van lessenserie 

Jullie moeten je werkcollege schriften nog inleveren; ik wil ze vandaag hebben, dus je kunt er in het 3e en 

5e uur (dalton) nog aan werken en dan inleveren. En denk eraan: als het niet in orde is: geen her.  
Ik wilde vandaag nog dit vertellen… 

 Proces bewaken 

 (grootste deel van de tijd) 

 

Strak Klassikale uitleg van theorie  

of behandeling van opgaven 

… als leerlingen het snappen …. Mijn taak als docent om de leerlingen zover te krijgen dat dit gebeurt 

 Voortgang toetsen Strak Tijdens de les korte opgaven laten maken  

en bespreken / controleren. 

Nu moeten jullie deze (bord) opgave maken, (…) en nu nog deze, een beetje moeilijker, en dan moet je het 

kunnen.  

 

 Bijsturen  Strak Concrete aanwijzingen geven voor een toets Denk aan … want daar zijn de vorige keer ook veel fouten mee gemaakt  
 

Natuurkunde  Oriënteren Strak Voorkennis ophalen Voornamelijk doe ík dat, noem voorbeelden, o.a. uit het dagelijks leven. Soms probeer ik bij de leerlingen 

iets los te weken, door het stellen van de juiste vragen. Voornamelijk toch rol van mij als docent. 

 Plannen Strak Lesopening met planning van programma per 
les en planning van lessenserie.  

Ik bepaal wat ik wil bespreken, en doe dat ook. Leerlingen weten niet wat belangrijk is. Dat is mijn rol. 
Leerlingen zijn te speels en te jong om zelf te ontdekken wat belangrijk is.  

 Proces bewaken  

(grootste deel van de tijd) 

Strak Klassikale uitleg van theorie  

of behandeling van opgaven.  

Ik wil de natuurkundige aandacht naar voren hebben!  

 Bijsturen Los Soms vragen leerlingen om extra oefenopgaven Dan verwijs ik naar teletop, waarop extra opgaven staan, specifiek per onderwerp / periode.  

 

 Bijsturen Strak Aanwijzingen voor toets  Als we (…) vragen naar krachten, zit daar meestal de normaalkracht bij. 

 
Tabel 9. Regulatieve leerfuncties tijdens de klassikale uitleg in 4-havo
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Klassikale uitleg  Regulatiefuncties Sturing Omschrijving Citaat 

Wiskunde  Plannen Strak/ 

Gedeeld 

Lesopening met planning van programma per les 

en planning van lessenserie 

Ik plan strak welke opgave ik behandel. Soms is er inbreng vanuit de klas, maar omdat ik maar 

tijd heb om één opgave uitgebreid te doen, kies ik er één die belangrijk is 

 Proces bewaken Strak Klassikale uitleg van essentiële opgaven Deze keer heb ik een opgave uitgekozen om te behandelen, omdat daarin veel belangrijke 

aspecten aan de orde komen.  

 Proces bewaken  Gedeeld Klassikale uitleg van minder essentiële opgaven.    ..  bij andere onderwerpen laat ik het soms meer aan de klas over welke opgaven we 

bespreken. 

 Voortgang toetsen Strak Docent stelt concrete vragen aan individuele leerlingen Doe ik bewust zo: als je dat “los”doet (“Snapt iedereen dit?”) weet je dat je meestal geen 

vragen krijgt: heeft te maken met hoe veilig leerlingen zich voelen in een klas om vragen te 

stellen.  

 Bijsturen  Strak Aanwijzingen hoe te leren voor een toets  Zorg dat je die stellingen uit je hoofd kent. Bij een examen (…), maar jij moet weten wat ze 
inhouden. (…) Zorg dat je ze kunt dromen en maak opgaven om ze te oefenen.  

Scheikunde Oriënteren Strak Docent geeft een opgave op en legt uit waarom leerlingen 

die zonder uitleg kunnen maken:  
docent anticipeert op zwakke sturing door leerlingen 

en geeft strakke sturing.    

 Lees … door, en maak opgave …, die kun je want dat is een A-vraag, en dat staat dus in de 

tekst. 
Uit ervaring weet ik dat de leerlingen anders bijna allemaal zeggen: “we kunnen die vraag 

niet maken, want we hebben nog geen uitleg gehad.” 

 Plannen Strak Lesopening met planning van programma per les 

 en planning van lessenserie  

Er is een strakke studiekalender, waar de leerlingen door gestuurd worden. Die is nodig om 

alle domeinen op tijd behandeld te krijgen. 

 Proces bewaken 

 (grootste deel van de tijd)   

Strak Klassikale behandeling van theorie en van essentiële 

huiswerkopgaven  

Ik weet welke onderdelen leerlingen moeilijk vinden en wil die dus op deze manier aan bod 

laten komen. De leerlingen denken wel dat ze het begrijpen, maar ik weet wel beter: bij 

proefwerken worden dan toch weer die standaard fouten gemaakt. 

 Proces bewaken  
(één keer) 

Strak Docent probeert losse regulering, maar neemt bij gebrek aan 
reactie de sturing weer over.  

Onderwerp is te belangrijk is om niet zeker te stellen dat de 

klas het begrepen heeft. 

Snappen jullie dit? Moet ik het voordoen? (geen reactie). Wat  heb jij dan bij f?  
 

 Bijsturen Los Aanbieden extra oefenstof voor een toets  Leerlingen kunnen om extra opgaven vragen. Dit gebeurt vooral veel voor herkansingen 

Natuurkunde  Oriënteren  Gedeeld Voorkennis activeren  .. weet iemand waar dit nog meer gebeurt?  

 Plannen  Strak Lesopening met planning van programma per les 

 en planning van lessenserie 

Ik wil vandaag de A-D converter bespreken  

 Proces bewaken / 

voortgang toetsen  

Strak Klassikale uitleg van essentiële opgaven Dit doe ik altijd klassikaal door het bespreken van enkele cruciale opgaven. (…)Uit ervaring 

weet ik met welke opdrachten de leerlingen moeite hebben. Ook zonder een vraag vanuit de 

klas behandel ik die opgaven.(…)  Als ik aan het woord ben, moet iedereen luisteren. Dat is 
ook beter voor de leerlingen. Dat houd ik heel strak. 

 Bijsturen Strak Concrete aanwijzingen hoe te leren voor een toets Probeer die schakeling eens uit je hoofd op te schrijven. Dat moet straks op het proefwerk ook. 

Probeer terug te denken, zo moet je het straks ook kunnen.  

 
Tabel 10. Regulatieve leerfuncties tijdens de klassikale uitleg in 5-vwo  
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Zelfstandig werken  Regulatiefuncties Sturing Omschrijving  Citaat 

Wiskunde Planning Strak Huiswerk taak en timing  Volgens studiekalender 

 Proces bewaken  Gedeeld Huiswerk controle  
en zelf werken aan huiswerk in de les 

.. ik teken niet af, maar ben precies op de hoogte waar de leerlingen zich ongeveer bevinden. Ze moeten 
nakomen en bijwerken als ze te ver achterlopen. Deadline is de studiekalender.(…) Ik switch tussen 

strakke sturing en losse sturing, afhankelijk van de klas en het hoofdstuk. (..) Ik laat de leerlingen dus 

behoorlijk los, maar wéét precies waar ze zijn 

 Evalueren  Los Controle (inhoudelijk) huiswerk   

 Diagnosticeren  Strak / 

Gedeeld 

Oorzaken van falen bespreken met leerling / 

onbegrip onderkennen 

 

Je bent in de les zelf niet genoeg actief.  

Ze weten heel goed van zichzelf of ze het snappen, en of ze er hard genoeg voor werken. Dit doen ze 

vooral onbewust, maar als je hen er naar vraagt, kunnen ze het allemaal precies aangeven. 

 Diagnosticeren Los Erkennen noodzaak daltonuur Leerlingen moeten zelf hun conclusies trekken. Soms nodig ik een leerling wel eens uit na een vraag om 
in dalton te komen 

 Evalueren (1x) 

 
 

 

Gedeeld  Oorzaak falen bespreken met leerling  

en conclusies trekken  

Hoe heb je je voorbereid op toets?(..)  Maar dat betekent wel dat jij er laat achter komt dat je iets niet 

weet. Eigenlijk te laat. Pas na de toets. Hoe kun jij er van tevoren achter komen dat je dingen niet 
weet?....  Een week van tevoren testbeeld maken, dat soort dingen. Heb jij het oude proefwerk helemaal 

doorgenomen en besproken? 

Scheikunde Planning  Strak Huiswerk taak en timing  Volgens studiekalender 

 Proces bewaken Gedeeld Huiswerk controle  
en zelf werken aan huiswerk in de les  

De leerlingen moeten elke week, d.w.z. de eerste les na het weekend, bij zijn met het huiswerk volgens de 
studieplanner. Dit controleer ik vaak, maar ik heb zo weinig sancties in petto. 

 Evalueren Los Controle (inhoudelijk) huiswerk Bij een huiswerk controle controleer ik vooral of ze iets hebben ingevuld, en niet zozeer of het ook 

correct is wat ze gedaan hebben. Daar heb ik geen tijd voor 

 Voortgang toetsen Gedeeld Werkcolleges met speciale opgaven  

 Diagnosticeren Los Erkennen noodzaak daltonuur Ik dwing nooit, ik nodig zelden uit, ik laat het aan de leerlingen zelf over. Het principe van dalton is 
“eigen verantwoordelijkheid”. 

Natuurkunde Planning  Strak Huiswerk taak en timing  Volgens studiekalender 

 Proces bewaken Gedeeld Huiswerkcontrole   Doe ik niet meer. Dat proef je. Ik loop langs en check onopvallend hoe het met de opdrachten is. 
Incidenteel check ik echt. Als ik zo merk dat een leerling een aantal lessen achtereen niets heeft gedaan, 

stuur ik deze de klas uit: naar de coördinator. Na school moet die leerling dan terug komen bij mij, en 

hebben we een gesprek, over het nut van huiswerk maken, en dat het zonder huiswerk nooit wat wordt. 

 Evalueren Los Controle (inhoudelijk) huiswerk Als leerlingen het huiswerk overschrijven (vanaf de uitwerkingen die op teletop staan), is dat mijn 
pakkie-an niet. Eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen. 

 Diagnosticeren Los Erkennen noodzaak daltonuur Leerlingen moeten van  mij nooit naar dalton komen. Dwingen heeft toch geen zin. Ze moeten willen. 

 Reflecteren Los  Ik zeg wel eens ”kijk wat je fout hebt gedaan”, maar meer specifiek niet. Het is de eigen 

verantwoordelijkheid van de leerlingen 

 
Tabel 11. Regulatieve leerfuncties tijdens het zelfstandig werken in 4-havo
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Zelfstandig werken   Regulatiefuncties Sturing Omschrijving Citaat 

Wiskunde  Planning  Strak Huiswerk taak en timing  Volgens studiekalender 

 Proces bewaken Gedeeld Huiswerk controle en zelf werken in de les Bij het zelf werken in de klas: controle op huiswerk gaat d.m.v. gedeelde sturing: ik houd bij (schema 
laptop) hoe ver iedereen is: goed overzicht hoe ver individuen en de klas als geheel is. Leerlingen 

moeten zelf komen laten aftekenen. Voor herkansingen moeten leerlingen alles laten aftekenen. 

Wanneer, dat is eigen verantwoordelijkheid 

 Evalueren Los Controle (inhoudelijk) huiswerk Ook als leerlingen stiekem alles overschrijven vanuit antwoordboekje: eigen verantwoordelijkheid 

 Diagnosticeren Los Erkennen noodzaak daltonuur Soms nodig leerlingen na een tegenvallende toets uit om er samen in dalton beter naar te kijken. Soms 

reageren leerlingen daar positief op, maar soms hoeven ze helemaal niet zo nodig, en dan laat ik ze. 

Voorwaarde is toch wel dat leerlingen zelf moeten WILLEN. 

Scheikunde Planning  Strak Huiswerk taak en timing Volgens studiekalender 

 Proces bewaken Gedeeld Huiswerkcontrole en zelf werken in de les Bij het zelf werken (in de les) bewust een losse sturing: “ik ben geen politie-agent”, eigen 

verantwoordelijkheid van de leerlingen of ze het tijdens de les nog doen, of dat ze alles als huiswerk 

gaan doen. Maar wel een wekelijkse huiswerkcontrole. 

 Evalueren Los Controle (inhoudelijk) huiswerk Wat niet in de klas besproken wordt,is eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen.  (.. geldt alleen 
voor de minder cruciale opdrachten) 

 Voortgang toetsen Gedeeld Werkcolleges met speciale opgaven  

 Diagnosticeren Los Erkennen noodzaak daltonuur (Ik) nodig alleen leerlingen uit die in de les goed bezig zijn maar het niet snappen. Maar moeten het 

zelf weten of ze komen. (…) als ze geen verantwoording kunnen nemen voor hun leren in de les, zullen 
ze dat ook niet kunnen in dalton 

Natuurkunde  Planning  Strak Huiswerk taak en timing  Volgens studiekalender 

 Proces bewaken Los Huiswerkcontrole en zelf werken in de les Dit is hun eigen verantwoordelijkheid. Wanneer ze aan bepaalde opdrachten werken moeten ze zelf 

weten. Zij moeten op tijd zorgen dat ze het snappen. (..)  Zij leren dit (vak) door goed te oefenen 
(opgaven maken), op tijd. Daar komen ze vanzelf achter. Tegen de tijd dat ze in 5vwo zitten, hebben ze 

dat wel door. (…) Tijdens de werkcolleges worden ze heel erg los gelaten, mogen ze zelf weten waar ze 
aan werken. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen om er voor te zorgen dat ze telkens 

toe zijn (klaar zijn met de opdrachten van het vorige) aan het  nieuwe stuk theorie. Maar ik gok dat 

zo’n driekwart van de leerlingen dat inderdaad goed doet en hun zaakjes op orde hebben. Dat is de 
ervaring die ze al eerder opgedaan hebben met natuurkunde. 

 Evalueren Los Controle (inhoudelijk) huiswerk Leerlingen kunnen zelf de antwoorden op de huiswerkopdrachten checken via teletop (intranet school). 

Dat betekent dat het kan gebeuren dat een leerling niets of nauwelijks iets zelf doet aan zijn huiswerk, 

het overschrijft, en wel bij een huiswerk controle een aftekening krijgt. Ze moeten zelf kunnen omgaan 
met die verantwoordelijkheid. Als een leerling niet zelf oefent, kan hij zelf ook geen goede resultaten 

behalen, ook niet in een herkansing. Dus dan hoop ik dat zo’n leerling dan snapt dat hij dan toch 

verkeerd bezig is. 

 Evalueren Gedeeld Evaluatie toetsresultaten  Evalueren kunnen de leerlingen niet goed, en doe ik als docent met hen. (…) Correctiemodel van toets 

mee naar huis. Eigen verantwoordelijkheid dus. Mijn rol als docent is vooral het helpen zien waar ze 

fouten maken in hun manier van leren. 

 Diagnosticeren Los Onbegrip onderkennen 
Onderkennen noodzaak daltonuur  

Ze moeten verder zelf aangeven als ze het niet snappen 
… een vrijblijvende uitnodiging. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen om te komen. 

Als ze niet komen, terwijl ze het wel nodig hebben, probeer ik hen nogmaals duidelijk te maken waarom 

het belangrijk is dat ze wel zouden komen, maar ik ga hen niet verplichten.  

 
Tabel 12. Regulatieve leerfuncties tijdens het zelfstandig werken in 5-vwo
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De externe sturing is samengevat in onderstaande Tabel 13:  
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4HD wi Los Strak Strak Gedeeld Strak Los Strak 
Strak/ 

Los 
Los Los 

4HD na Strak Strak Strak Gedeeld Los Los Strak 
Strak/ 

Los 
Los Los 

4HD sk Los Strak Strak Gedeeld Strak Los Strak 
Strak/ 

Los 
Los Los 

5V cluster wi Los 

Strak 

(soms 

gedeeld) 

Strak Gedeeld Strak Los Strak 
Strak/ 
Los 

Los Los 

5VG na Los Strak Strak Gedeeld Los Los Strak 
Strak/ 
Los 

Los Los 

5VG sk Strak Strak Strak Gedeeld Strak Los Strak 
Strak/ 

Los 
Los Los 

 
Tabel 13. Externe sturing per klas per regulatieve leerfunctie 

  

Een onverwachte conclusie is ook dat er, ondanks verschillen tussen de zes docenten in persoonlijke stijl en 

opvattingen over hun rol als docent en de verantwoordelijkheden van de leerlingen (zie de interviews), toch grote 

overeenkomsten blijken te bestaan in de sturing door de docenten.  

 

 

5.1.3 Zelfsturing door de leerlingen in de ogen van de docenten  

 

Waar de docenten variëren tussen strakke, gedeelde en losse sturing, gaan ze er kennelijk van uit dat de 

leerlingen zelf delen van de sturing overnemen of over zouden moeten nemen. Op basis van het voorgaande zou 

dat vooral het geval moeten zijn bij het oriënteren, diagnosticeren, evalueren en reflecteren en bij het proces 

bewaken en bijsturen bij het zelfstandig werken. Maar denken de docenten ook dat de leerlingen dat kunnen?  

 

In 4-havo vindt één docent dat de leerlingen eigenlijk vrij goed kunnen reguleren:  

Ze kunnen het allemaal heel goed. Ze doen het alleen als ze het belang ervan ook inzien. (..) Ze kunnen het 

allemaal wel, maar ze zien de noodzaak niet zo. De algemene houding is: “Het gaat toch goed genoeg zo?” 

(4-havo wi). 

Deze docent stuurt bewust een aantal activiteiten gedeeld of los aan vanuit de overtuiging dat dat goed past bij de 

leerlingen. De andere twee docenten in 4-havo vinden de regulatieve vaardigheden van de leerlingen juist niet 

goed genoeg:  

Wordt steeds minder, steeds slechter. Wordt ook minder gecontroleerd. (…) Zolang wij als school dit laten 

verwateren, zullen de leerlingen het niet uit zichzelf WEL oppakken (4-havo na). 

In het algemeen zijn die niet goed. Sommige leerlingen halen wel goede resultaten, ondanks slechte 

regulatieve vaardigheden (4-havo sk). 

Volgens deze twee docenten zouden de leerlingen in 4-havo het meest gebaat zijn bij een gedeelde of strakke 

sturing. Wanneer deze docenten bewust een losse sturing hanteren, beseffen ze tegelijkertijd dat de leerlingen de 

sturing waarschijnlijk niet zelf zullen overnemen. Dit blijkt uit het volgende citaat:  

(Controleren leerlingen hun eigen huiswerk, met de uitwerkingen op teletop?)  

Ik heb het idee van niet of nauwelijks. Dat merk ik bij huiswerkbesprekingen (4-havo sk)  

De bewuste losse sturing is volgens de docenten zelf voornamelijk een kwestie van tijdgebrek.  

 

Wat betreft de 5-vwo leerlingen is er meer vertrouwen in de regulerende vaardigheden van de gemiddelde 

leerling. De docenten verwoorden dit als volgt:  

Als de regulatieve vaardigheden van de leerlingen afgelezen mogen worden aan de hand van hun 

“daltonuren-gedrag”, dan begint dat in de 5
e
 klas pas net een beetje op gang te komen, met grote verschillen 

tussen de leerlingen: sommigen wel, anderen helemaal niet (5-vwo sk).   

De trigger om wat te doen moet of uit jezelf komen, of iemand anders moet dat voor je doen (externe sturing). 

Vooral in de 4
e
 klas missen veel leerlingen die trigger van binnenuit en hebben ze eigenlijk veel sturing 

nodig. Ergens halverwege de 5
e
 klas gaat het weer beter Maar als ik dat laat verwateren, laten de leerlingen 

het ook gaan (5-vwo wi).  
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De leerlingen zijn er in het algemeen wel goed in, maar ook erg onzeker. Ze twijfelen of ze het wel goed doen 

en zoeken bevestiging (5-vwo na). 

Het is duidelijk dat de meeste leerlingen in 5-vwo volgens hun docenten het meest gebaat zijn bij gedeelde 

sturing. Aan de andere kant zijn deze docenten ook heel stellig in hun oordeel dat op een daltonschool van de 

leerlingen verwacht mag worden dat zij verantwoordelijk genoeg zijn om een aantal regulerende functies zelf uit 

te voeren, zonder externe sturing. Verwacht mag worden dat deze docenten de lessen dus deels gedeeld en deels 

los zouden sturen. Uit de observaties en de interviews blijkt echter dat zij de gedeelde sturing voor het grootste 

deel hebben vervangen door een strakke sturing, vooral voor de in hun ogen meest essentiële onderdelen van het 

leerproces. De docenten maken hier de veilige keuze om voor deze onderdelen de sturing niet aan te passen aan 

wat de gemiddelde leerling in hun ogen nodig heeft, maar aan de zwakker regulerende leerlingen, om ook hen in 

staat te stellen voldoende op te steken van die essentiële instructie activiteiten. Zo hebben ze het grootste deel 

van de klas in elk geval op één lijn voor de essentiële onderdelen. Dit heeft als gevaar dat andere leerlingen 

onder het niveau mogen presteren dat eigenlijk van ze verwacht mag worden. Zo worden eigenlijk alle leerlingen 

op een lager niveau gebracht; met minder moeite kunnen ze hetzelfde cijfer behalen. Dit kan dan weer tot gevolg 

hebben dat zwakkere leerlingen tot een hoger niveau worden toegelaten dan ze eigenlijk aankunnen.  

 

5.1.4 Wat doen vakdocenten om leerlingen te stimuleren zich regulatieve leerfuncties eigen te maken?  

 

Tijdens de geobserveerde lessen hebben de vakdocenten geen expliciete aandacht besteed aan het aanleren van 

regulatieve leerfuncties. Uit de interviews is gebleken dat de meeste docenten wel vinden dat ze een rol daarin 

hebben, maar geen eenduidig beeld hebben hoe dat het best zou kunnen gebeuren. Ze doen het elk op hun eigen 

manier. Zoals enkele docenten dit verwoorden:  

En dan ga je er van uit dat door hen te sturen, ze inzien hoe ze ook zichzelf zouden kunnen sturen, en het dan 

oppikken. Dat is eigenlijk de manier waarop ik hen de regulatieve vaardigheden aan zou leren (5-vwo wi). 

Af en toe komt er een situatie voorbij waarin je als docent een rol hebt in het aanleren van regulatieve 

vaardigheden. Komt niet bewust aan de orde, maar afhankelijk van de situatie pak je dat erbij (4-havo na).  

Ik doe dat meer intuïtief dan expliciet. Per les wel met een minimum hoeveelheid. De manier waarop is 

vooral aan de hand van voorvallen, dingen die juist wel of juist niet goed zijn gegaan. Dat is dan de basis 

voor een gesprek met een leerling (4-havo wi).  

De leerlingen moeten leren verantwoordelijkheid voor hun eigen werk te nemen, en dat leer ik ze ook aan: in 

de lagere klassen controleer ik regelmatig het huiswerk, maar dat bouw ik af naarmate de leerlingen in 

hogere klassen zitten. Ze leren vanzelf wat gevolgen zijn van het niet maken van huiswerk / hun werk niet 

bijhouden (5-vwo na).  

De docenten zijn allen wel expliciet bezig met het aanleren van regulatieve functies in hun rol als mentor voor 

een andere klas, waarbij ze voornamelijk focussen op het gebruik en het inplannen van daltonuren. Dit impliceert 

ook dat zij verwachten dat de mentoren van de onderzochte klassen een grote rol spelen in het aanleren van 

regulatieve vaardigheden voor die klassen en dat deze rol belangrijker zou zijn dan hun eigen rol als vakdocent.  

 

5.1.5 Differentiatie per leerling 

 

De meeste docenten differentiëren wel enigszins in de sturing tussen de verschillende leerlingen in hun klas. Bij 

de (gedeelde) sturing op huiswerkopgaven laten ze de betere leerlingen veel losser. De docenten weten na 

verloop van tijd wie om kan gaan met wat meer vrijheid en wie niet. Aan de andere kant van het spectrum 

krijgen sommige leerlingen, waarvan de docent weet dat ze meer sturing nodig hebben dan het gemiddelde voor 

de klas, een strakkere sturing. Zoals een docent dit verwoordt:  

Er zitten natuurlijk ook leerlingen tussen die verantwoordelijkheid nog niet aankunnen. Deze leerlingen 

controleer ik dan wel vaker (5-vwo na).  

Door tijdgebrek, en doordat de meerderheid van de klas ook aandacht nodig heeft, kunnen de docenten aan 

leerlingen die nog slechter zelf reguleren niet de mate van sturing geven die ze nodig hebben. Die hebben ze in 

feite opgegeven. De docenten verwoorden dit als volgt:  

Er zijn ook een aantal zeer lastig aan te sturen leerlingen: Ik trek een lijn bij al mijn inspanningen, bij alles 

wat ik doe (om leerlingen te sturen en zelfsturing aan te leren): zolang ze geen overlast bezorgen in de klas, 

laat ik hen (5-vwo na).  

Dan moet je toch weer klassikale momenten gaan inbouwen, zodat degenen die achterlopen geprikkeld 

worden: hier moeten we nu zijn. Want ik weiger in principe (tenzij in uitzonderlijke gevallen) om mijn tempo 

aan te passen aan het tempo van de langzaamsten/zwaksten. Het is hun verantwoordelijkheid om bij te 

werken, anders zitten ze verkeerd.(5-vwo wi).  

Ook blijken niet alle leerlingen extra aandacht en sturing te waarderen. Zoals een docent dit verwoordt:   

Ik heb in de afgelopen 13 jaar hier op school veel leerlingen achterna gelopen en gepushed om zichzelf te 

verbeteren, maar inmiddels ben ik van mening dat dat toch niet zoveel zin heeft. Vwo leerlingen die niet 

willen, horen er toch eigenlijk niet thuis, en zullen trouwens vaak toch niet naar de universiteit gaan. Ze 

kunnen dan beter havo doen, en dan zijn ze vaak ook beter af, dan al dat gepush om toch maar vwo te halen, 
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terwijl het er niet echt in zit, soms zelfs nog met een jaar verlies. Differentiatie is dus vooral op basis van 

willen. (5-vwo wi) 

Ten aanzien van de differentiatie tussen leerlingen kan geconcludeerd worden dat de onderzochte docenten 

sturen op het gemiddelde van de klas, waarbij zij voor individuele leerlingen hun sturing iets aanpassen naar een 

strakkere sturing voor leerlingen die dat nodig hebben en waarderen en naar een iets lossere sturing voor 

leerlingen die hebben laten zien dat ze daarmee om kunnen gaan. De sturing wordt niet aangepast aan de 

allerzwakst regulerende leerlingen als dat teveel afwijkt van het gemiddelde van de klas, vooral vanwege 

praktische bezwaren.  

De conclusie voor deelvraag 1 is dat de onderzochte docenten tijdens de klassikale uitleg, die gemiddeld de helft 

van de lestijd beslaat, allen strak sturen op plannen, proces bewaken en bijsturen, ten aanzien van essentiële 

onderdelen van de leerstof. De docenten beseffen dat deze strakke sturing eigenlijk te strak is voor een deel van 

de leerlingen, maar vinden dit deel van de lesstof te belangrijk om het aan de verantwoordelijkheid van de 

leerlingen over te laten. Hierbij wordt nauwelijks gedifferentieerd tussen de verschillende leerlingen. De andere 

helft van de lestijd beslaat het zelfstandig werken, waarbij strak gestuurd wordt op het plannen van het huiswerk, 

gedeeld gestuurd wordt op de procesbewaking van het werk, maar los gestuurd wordt op de controle of het werk 

ook goed gemaakt is, oftewel het evalueren van het gemaakte werk. Alle andere regulatiefuncties worden los 

gestuurd. De docenten vinden dit expliciet de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen, terwijl zij 

tegelijkertijd beseffen dat niet iedere leerling die verantwoordelijkheid aan kan. Er is enige differentiatie bij de 

controle van huiswerk (proces bewaken, voortgang toetsen), naar een lossere sturing voor  de betere en naar een 

strakkere sturing voor de zwakkere leerlingen.  

Hun eigen rol in het aanleren van regulatieve vaardigheden aan de leerlingen wordt door de onderzochte 

docenten wel onderkend, maar krijgt nauwelijks gestalte in de vaklessen. Als dit gebeurt, dan voornamelijk op 

twee manieren: docenten zelf geven het goede voorbeeld en hopen dat leerlingen dat overnemen, of docenten 

geven een losse sturing dan wel helemaal geen sturing wat betreft een aantal regulatiefuncties en bieden op 

incidentele basis ondersteuning waar het mis gaat. 

 

 

5.2 Resultaten voor de tweede deelvraag 
 

De vraag welke regulatieve leerstrategieën en instructiestrategieën de voorkeur hebben van de leerlingen op het 

Dalton College wordt beantwoord door eerst de leerstijlen te bespreken en daarna de regulatiekaraktereristieken 

per leerstijl en de verdeling van het aantal leerlingen met een (uitgesproken) dominante leerstijl in de 

verschillende geobserveerde klassen te analyseren. Tot slot worden de verschillen tussen 5-vwo leerlingen van 

het Dalton College en andere 5-vwo leerlingen en de verschillen tussen 4-havo en 5-vwo leerlingen van het 

Dalton College besproken.  

   

5.2.1 Leerstijlen op het Dalton College 

 

Tabel 14 toont het resultaat van de best gevonden oplossing voor een drie-factoren hoofdcomponentenanalyse 

met Varimaxrotatie op de VLS-VO schalen (zie Tabel 10). Deze drie factoren representeren elk een patroon 

tussen cognitieve, regulatieve en affectieve leerstrategieën, leeroriëntaties en leerconcepties. In de factoren F1, 

F2en F3 kunnen respectievelijk de betekenisgerichte, reproductiegerichte en ongerichte leerstijl herkend worden, 

zoals beschreven door Picarelli, Slaats, Bouhuijs &Vermunt (2006). 
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VLS-VO schaal 

Hoofdcomponent (leerstijl) 

F1 

Betekenisgericht 

F2 

Reproductiegericht 

F3 

Ongericht 

Cognitieve leerstrategieën 
   Diepte- en concrete verwerking 
   Stapsgewijze verwerking 

 

0,75 

 

0,41 
0,90 

 

 

Regulatieve leerstrategieën 
   Zelfsturing 

   Externe sturing 
   Stuurloos leergedrag 

 

0,58 

 

 

0,63 

0,56 

 

 

0,39 
0,72 

Leeroriëntaties 

   Persoonlijk geïnteresseerd 

 

0,65 

 

 

 

Leerconcepties 

   Opbouw en gebruik van kennis 

   Opname van kennis 

   Stimulerend onderwijs    

 
0,83 

 

0,39 

 
 

0,31 

 

 
 

0,66 

0,74 

Eigenwaarde 

% verklaarde variantie 

Cumulatief %  

3,0 

32,9 

1,5 

16,2 

49,1 

1,3 

13,9 

63,1 

(KMO = 0,645, alle KMO-waarden voor individuele items boven de 0,570, Bartlett’s Test of Sphericity 2 =150,5,  

  p < 0,0005, 19 (52,0%)  nonredundant residuals met een absolute waarde > 0,05,  N=66.) 
 

Tabel 14. Factorladingen van VLS-VO-schalen in een drie-factoren-hoofdcomponentenanalyse met   

                Varimaxoplossing (ladingen  > -0,25 en < 0,25 zijn weggelaten). 

 

 

5.2.2 Gemiddelde VLS-VO schaalscores voor leerlingen met dezelfde dominante leerstijl 

 

Tabel 15 laat zien wat de gevonden leerstijlen betekenen voor de leerstrategieën, leeroriëntaties en leerconcepties 

van leerlingen met eenzelfde dominante leerstijl. Tevens is aangegeven welke schalen significant verschillende 

waarden per leerstijl geven. Alle schalen die gebruikt zijn in de factoranalyse geven significante verschillen, 

uitgezonderd de schaal “externe sturing”. Alle niet in de factoranalyse gebruikte schalen geven geen significante 

verschillen, uitgezonderd de schaal “ambivalent” en “motivatie en concentratieproblemen”.  

  

VLS-VO schaal 

Dalton  

leerlingen 

(N=66) 

Leerlingen met dominante leerstijl  

F1 (N=22) 

Betekenisgericht 

F2 (N=23) 

Reproductiegericht 

F3 (N=21) 

Ongericht 
F(3,62) 

Cognitieve leerstrategieën      

  Diepe- en concrete verwerking 2,51 (0,63) 2,83 (0,68) 2,37 (0,45) 2,33 (0,64) 4,71 * 

  Stapsgewijze verwerking 2,87 (0,68) 2,77 (0,57) 3,37 (0,53) 2,42 (0,57) 16,3 * 

Regulatieve leerstrategieën      

  Zelfsturing 2,35 (0,65) 2,60 (0,69) 2,45 (0,54) 1,97 (0,56) 6,28 * 

  Externe sturing 3,37 (0,63) 3,20 (0,48) 3,51 (0,55) 3,40 (0,81) 1,39 

  Stuurloos leergedrag 2,84 (0,90) 2,55 (0,72) 2,59 (0,82) 3,41 (0,91) 7,59 * 

Leeroriëntaties      

  Persoonlijk geïnteresseerd 3,50 (0,88) 3,89 (0,60) 3,33 (0,89) 3,29 (1,01) 3,46 * 

  Beroepsgericht 3,55 (0,83) 3,70 (0,76) 3,55 (0,79) 3,37 (0,94) 0,87 

  Certificaatgericht 3,82 (0,85) 3,77 (0,92) 4,07 (0,66) 3,60 (0,92) 1,77 

  Ambivalent 2,26 (0,86) 1,94 (0,85) 2,14 (0,78) 2,72 (0,77) 5,57 * 

Leerconcepties      

  Opbouw en gebruik van kennis 3,21 (0,76) 3,70 (0,57) 2,86 (0,68) 3,07 (0,79) 9,12 * 

  Opname van kennis 3,67 (0,82) 3,10 (0,74) 3,97 (0,80) 3,94 (0,60) 10,26 * 

  Stimulerend onderwijs 2,86 (0,68) 2,81 (0,70) 2,67 (0,60) 3,13 (0,67) 2,89 ** 

  Samen leren 3,42 (1,03) 3,36 (1,01) 3,52 (1,06) 3,36 (1,05) 0,18 

Affectieve leerstrategieën      

  Motivatie- en concentratieproblemen 2,98 (0,98) 2,63 (0,82) 2,50 (0,67) 3,89 (0,82) 21,3 * 

  Faalangst 2,24 (0,77) 2,02 (0,66) 2,34 (0,91) 2,37 (0,70) 1,36 

  Gemotiveerd blijven 2,81 (0,71) 2,88 (0,79) 2,89 (0,72) 2,67 (0,63) 0,65 

*  p < 0,05    ** p = 0,063 

 
Tabel 15. Gemiddelde VLS-VO schaalscores (en standaarddeviaties) voor leerlingen met dezelfde dominante leerstijl, en resultaat 

van ANOVA-analyse. (Vetgedrukt: items die laden op leerstijl, donker gekleurde vakken: hoogste waarden bij statistisch significante 

verschillen, licht gekleurde vakken: hoogste waarden bij statistisch niet-significante verschillen) 

 

 

5.2.3 Regulatiekarakteristieken per leerstijl 

 

Tabel 16 geeft een overzicht van de regulatiekarakteristieken per dominante leerstijl. Uit deze tabel valt te 

concluderen dat leerlingen met een dominante betekenisgerichte leerstijl een hoge mate van zelfsturing hebben, 
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laag scoren op stuurloos leergedrag en een gedeelde sturing prefereren boven een strakke sturing. Leerlingen met 

een dominante reproductiegerichte leerstijl hebben een boven gemiddelde mate van zelfsturing, scoren onder 

gemiddeld op stuurloos leergedrag en prefereren een strakke sturing boven gedeelde sturing. Leerlingen met een 

ongerichte leerstijl hebben een lage mate van zelfsturing, scoren hoog op stuurloos leergedrag en willen zoveel 

mogelijk sturing. 
 

VLS-VO schaal Interpretatie 
Leerstijl 

Betekenisgericht Reproductiegericht Ongericht 

Regulatieve leerstrategieën Inschatting van eigen regulatie    

 Zelfsturing     Zelfsturing  

  van regulatieve leerfuncties 

H G+ L 

 Externe sturing     Externe sturing  
   van regulatieve leerfuncties 

G* G+ * G+ * 

 Stuurloos leergedrag     Stuurloos leergedrag  

   m.b.t. regulatieve leerfuncties 

L G H 

Leerconcepties Gewenste regulatie    

  Opname van kennis    Strakke sturing L H H 

  Stimulerend onderwijs    Gedeelde sturing  G G H 

 

 *  Verschillen niet significant 

  L: laag (percentielscore  0,375), G: gemiddeld laag (0,375 < percentielscore  0,5),  

  G+: gemiddeld hoog (0,5 <  percentielscore  0,625) , H: hoog (percentielscore > 0,625). 

 
Tabel 16. Regulatiekarakteristieken per dominante leerstijl 

 

 

5.2.4 Verdeling van dominante leerstijlen per klas 

 

Omdat de dominante leerstijl van leerlingen iets zegt over hun regulatiestrategieën, kunnen verschillen in 

regulatiestrategieën per klas zichtbaar gemaakt worden door te kijken naar de verdeling van dominante 

leerstijlen in een klas. Tabel 17 laat zien dat de 4-havo klas het hoogste percentage leerlingen met een dominante 

ongerichte leerstijl heeft, maar ook een hoog percentage leerlingen met een dominante betekenisgerichte leerstijl. 

Er zijn maar weinig leerlingen met een uitgesproken dominante reproductiegerichte leerstijl. Bij de 5-vwo 

klassen valt op dat de gymnasium klas (V5x) een hoger percentage leerlingen met een dominante 

betekenisgerichte leerstijl heeft dan de atheneum/gymnasium klas (V5y). Tabel 18 toont dat zowel op havo als 

vwo bijna de helft van de jongens een dominante ongerichte leerstijl heeft. Op het vwo zijn er veel meer meisjes 

dan jongens met (uitgesproken) dominante reproductiegerichte leerstijl. Verder is af te leiden dat maar ongeveer 

40% van de leerlingen een uitgesproken dominante leerstijl heeft.  

 

Dominante leerstijl 
Percentage 

H4x V5y V5x 

1  Betekenisgericht  33 (19)   21 (8)   38 (12) 

3  Reproductiegericht  30 (4)   50 (25)  35 (15) 

4  Ongericht  37 (19)   29 (8)    27 (12) 

 

Tabel 17. Verdeling van dominante leerstijlen van leerlingen in de geobserveerde klassen in percentages. 

                (tussen haakjes percentage leerlingen met uitgesproken dominante leerstijl)    

 

 

Dominante leerstijl  
 H4x V5y V5x 5-vwo totaal 

jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes 

1  Betekenisgericht 6 (3) 3 (2) 3 (1) 2 (1)  5 (2)  5 (1) 8 (3) 5 (1) 14 (6) 8 (3) 

3  Reproductiegericht 5 (1) 3 (0) 3 (1) 9 (5) 1 (0) 8 (4) 3 (1) 12 (6) 8 (2) 15 (6) 

4  Ongericht 9 (4) 1 (1) 6 (2)  1 (0)  4 (2) 3 (1) 8 (3) 3 (1) 17 (7) 4 (2) 

 20 7 12 12 10 16 19 20 39 27 

 

Tabel 18. Verdeling van dominante leerstijlen van leerlingen in de geobserveerde klassen in aantallen  

                leerlingen, uitgesplitst naar klas en geslacht 

 

 

5.2.5 Leerlingen van het Dalton College vergeleken met andere leerlingen 

 

Om meer inzicht te krijgen in hoe de regulatieve leerstrategieën van de leerlingen in de geobserveerde klassen 

zich verhouden tot regulatieve leerstrategieën van Nederlandse leerlingen in het algemeen zijn de gemiddelde 

VLS-VO schaalscores van de 5-vwo leerlingen op het Dalton College vergeleken met die van 113 5-vwo 

leerlingen zoals gerapporteerd door Picarelli, Slaats, Bouhuijs en Vermunt (2006), zie Tabel 19. De 5-vwo 

leerlingen van het Dalton College passen meer stapsgewijze verwerking toe, zijn meer gericht op externe sturing, 

vertonen opvallend veel meer stuurloos leergedrag maar zijn ook meer persoonlijk geïnteresseerd. Qua 

leerconcepties zijn zij minder gericht op opbouw en gebruik van kennis, maar meer op opname van kennis, en 
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hechten zij meer belang aan stimulerend onderwijs. Dit wijst erop dat er bij de leerlingen van het Dalton College 

meer leerlingen met ongerichte en reproductiegerichte leerstijlen zijn en dat de leerlingen meer sturing 

verlangen.  

 

VLS-VO schaal 
M SD 

t r 
Dalton College Nederland Dalton College Nederland 

Cognitieve leerstrategieën       

  Diepe- en concrete verwerking 2,56 2,71 0,63 0,63 -1,28  

  Stapsgewijze verwerking 3,04 2,77 0,62 0,67 2,21 * 0,18 

Regulatieve leerstrategieën       

  Zelfsturing 2,43 2,31 0,63 0,69 0.96  

  Externe sturing 3,55 3,31 0,58 0,64 2,07 * 0,16 

  Stuurloos leergedrag 2,82 2,02 0,82 0,71 5,83 * 0,43 

Leeroriëntaties       

  Persoonlijk geïnteresseerd 3,54 3,10 0,87 0,71 3,14* 0,25 

  Beroepsgericht 3,74 3,89 0,66 0,64 -1,25  

  Certificaatgericht 3,95 4,11 0,80 0,47 -1,51  

  Ambivalent 2,14 1,98 0,84 0,77 1,09  

Leerconcepties       

  Opbouw en gebruik van kennis 3,29 3,59 0,77 0,59 -2,52* 0,20 

  Opname van kennis 3,80 3,35 0,81 0,83 2,93* 0,23 

  Stimulerend onderwijs 2,85 2,59 0,68 0,81 1,80** 0,15 

  Samen leren 3,65 3,57 0,94 0,83 0,50  

*  p < 0,05  ** p = 0,074 

 
Tabel 19. Gemiddelde scores (M), standaarddeviaties (SD) , t-waarden en effectmaat r per VLS-VO schaal  

voor 39 5-vwo leerlingen van het Dalton College en 113 Nederlandse 5-vwo leerlingen  

(Picarelli, Slaats, Bouhuijs en Vermunt, (2006)). 

 

 

5.2.6 Verschillen tussen havo- en vwo-leerlingen 

 

Worden de gemiddelde scores van de 4-havo en 5-vwo leerlingen vergeleken (zie Tabel 20) dan valt op dat de 

havo leerlingen minder stapsgewijze verwerking toepassen, minder gericht zijn op externe sturing, minder 

beroepsgericht zijn, minder belang hechten aan samen leren en meer motivatie- en concentratie problemen 

hebben. Dit laatste komt overeen met het hogere percentage havo leerlingen met een ongerichte leerstijl. 

 

VLS-VO schaal 

M SD 

t r 4-havo 

(N=27) 

5-vwo 

(N=39) 

4-havo 5-vwo 

Cognitieve leerstrategieën       

  Diepe- en concrete verwerking 2,43 2,56 0,63 0,63 -0,88  

  Stapsgewijze verwerking 2,62 3,04 0,69 0,62 -2,57 * 0,31 

Regulatieve leerstrategieën       

  Zelfsturing 2,23 2,43 0,67 0,63 -1,23  

  Externe sturing 3,12 3,55 0,63 0,58 -2,89 * 0,34 

  Stuurloos leergedrag 2,86 2,82 1,02 0,82 0,19  

Leeroriëntaties       

  Persoonlijk geïnteresseerd 3,44 3,54 0,90 0,87 -0,43  

  Beroepsgericht 3,26 3,74 0,97 0,66 -2,25 * 0,33 

  Certificaatgericht 3,63 3,95 0,89 0,80 -1,52  

  Ambivalent 2,43 2,14 0,86 0,84 1,37  

Leerconcepties       

  Opbouw en gebruik van kennis 3,10 3,29 0,76 0,77 -1,00  

  Opname van kennis 3,49 3,80 0,80 0,81 -1,50  

  Stimulerend onderwijs 2,88 2,85 0,69 0,68 0,13  

  Samen leren 3,07 3,65 1,07 0,94 -2,33 * 0,28 

Affectieve leerstrategieën       

  Motivatie- en concentratieproblemen 3,35 2,73 0,93 0,94 2,61 * 0,31 

  Faalangst 2,29 2,21 0,80 0,76 0,43  

  Gemotiveerd blijven 2,71 2,88 0,65 0,76 -0,94  

*  p < 0,05   

 
Tabel 20. Verschillen tussen havo en vwo leerlingen  
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5.3 Resultaten voor de derde deelvraag 
 

De vraag in welke mate de externe sturing van de regulatieve leerfuncties aansluit bij de regulatieve 

leerstrategieën van de leerlingen wordt beantwoord door de optredende congruenties en fricties te bespreken, 

afhankelijk van de leerstijl van de leerling en de aangeboden externe sturing. Daarna wordt besproken in 

hoeverre er sprake is van procesgericht onderwijs. 
 

5.3.1 Wisselwerking tussen externe sturing en metacognitieve regulatiestrategieën 

 

Op basis van gegevens uit Tabel 16 wordt in Tabel 21 weergegeven wat de theoretische mate van externe sturing 

betekent voor de verschillende leerstijlen, in termen van congruentie of frictie. Tabel 21 verschilt van Tabel 3 

doordat deze is gebaseerd op de leerling perceptie van zelfsturing in plaats van een theoretische mate van 

zelfsturing, en doordat niet alleen de mate van zelfsturing is beschouwd maar ook de (daarmee door leerstijlen 

gecorreleerde) mate van stuurloosheid en de gewenste mate van strakke en gedeelde sturing. Op grond van de 

extra informatie uit deze toevoeging is gekozen voor een interpretatie van de wisselwerking tussen de externe 

sturing en de gradaties van zelfsturing die vergeleken met Tabel 3 meer destructieve frictie door te weinig 

externe sturing en minder destructieve frictie door te veel externe sturing laat zien. Zo heeft een leerling met een 

betekenisgerichte leerstijl vaak een hoge mate van zelfsturing, scoort deze leerling vaak laag bij de wens om 

strakke sturing, scoort hij vaak gemiddeld bij de wens om gedeelde sturing, en heeft hij een lage mate van 

stuurloosheid. Zo’n leerling ondervindt volgens Tabel 21 destructieve frictie bij een strakke sturing in de les, 

congruentie bij een gedeelde sturing en constructieve congruentie bij een losse sturing in de lessen. Volgens 

Tabel 3 zou een leerling met een hoge mate van zelfsturing zowel bij een strakke als een gedeelde sturing in de 

les destructieve frictie ondervinden, en congruentie bij een losse sturing.   

 
 Leerling perceptie van Theoretische mate van externe sturing  

door de instructie (leraar, boek, e.d.) 

 

 

Leerstijl 

Mate 

van zelf-

sturing 

Gewenste mate van Mate 

van 

stuurloos

-heid 

Strak Gedeeld Los 

Strakke 

sturing 

Gedeelde 

sturing 

1 Betekenisgericht H L G L 

Destructieve  

frictie 

(te veel 
externe sturing) 

Congruentie 
Constructieve 

frictie 

2 Reproductiegericht G+ H G G Congruentie 
Constructieve 

frictie 

Destructieve 

frictie 
(te weinig 

externe sturing) 

3 Ongericht L H H H 
Constructieve 

frictie 

Destructieve 

frictie 
(te weinig 

externe sturing) 

Destructieve 

frictie 
(te weinig 

externe sturing) 

 
H = hoog, G+ = boven gemiddeld, G = onder gemiddeld, L = laag 

 

Tabel 21. Wisselwerking tussen externe sturing en leerling perceptie van zelfsturing, stuurloosheid en gewenste sturing 

 

 

Toegepast op de populatie leerlingen van de onderzochte klassen op het Dalton College levert dit voor de 

verschillende leerstijlen het volgende beeld op van de optredende congruenties en fricties: 

  

Leerlingen met een betekenisgerichte leerstijl  

Voor de leerlingen die een betekenisgerichte leerstijl hebben (33% van de 4-havo leerlingen, 21% in de V5y klas 

en 38% in de 5 gymnasiumklas (V5x)) resulteren de strak gestuurde regulatiefuncties mogelijk in destructieve 

frictie. Dit is het geval bij de strakke sturing op de planning per les en per periode die alle docenten hanteren en 

bij de strakke sturing op proces bewaken, voortgang toetsen (behalve door de twee natuurkunde docenten) en het 

strakke bijsturen. Voor deze leerlingen moet de klassikale uitleg liefst zo kort mogelijk duren of geheel 

achterwege blijven: ze moeten niet gedwongen worden mee te gaan in veel klassikale behandeling van de theorie 

met een gemiddeld klassikaal tempo. Ook de klassikale behandeling van essentiële huiswerkopgaven moet voor 

deze leerlingen liefst geheel achterwege blijven. Het geven van concrete aanwijzingen hoe en wat precies voor 

een toets of examen te leren is voor deze leerlingen ook niet nodig, sterker nog, de kans bestaat dat het hun eigen 

denkproces hindert. De losse sturing op voortgang toetsen die de twee natuurkundedocenten hier hanteren, past 

beter bij deze leerlingen: ze zijn prima in staat zelf aan te geven waar en wanneer ze vragen hebben. Daar moet 

de kanttekening bij geplaatst worden dat dat niet altijd betekent dat de leerlingen het ook durven te doen: één 

wiskundedocent (5-vwo) gaf in het interview aan de voortgang strak gestuurd te toetsen, niet vanwege een 
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vermeende zwakke regulatie van de leerlingen op dit vlak, maar vanwege andere factoren, zoals bijvoorbeeld een 

gevoel van onveiligheid om klassikaal in de klas vragen te stellen.   

Geconcludeerd kan evenwel worden dat de, overwegend strak gestuurde, klassikale uitleg gedurende de helft  

van de lestijd bij alle 5-vwo docenten voor deze leerlingen (21% in klas V5y en 38% in klas V5x) veel 

destructieve frictie betekent. Bij de 33% leerlingen in de 4-havo klas met een betekenisgerichte leerstijl levert bij 

wiskunde slechts 20% van de lestijd veel destructieve frictie op, bij scheikunde 50% van de lestijd en bij 

natuurkunde maar liefst 90% van de lestijd.  

 

De sturing tijdens het andere deel van de lestijd (de helft voor 5-vwo, 80% tot 20% voor 4-havo), het zelfstandig 

werken, is veel geschikter voor deze leerlingen. Daarvan is de overwegend gedeelde sturing van de docenten op 

procesbewaken van zelfstandig werken aan (huiswerk)opgaven in de klas vooral congruent met hun eigen 

sturing: comfortabel, maar niet stimulerend om de eigen regulering verder te ontwikkelen. Zij zijn meer gebaat 

bij de losse sturing op diagnosticeren, bijsturen en reflecteren van de docenten. Dit levert constructieve frictie op. 

De docenten hanteren ook een losse sturing op evaluatie van huiswerk, waarbij leerlingen zelf moeten checken 

of ze de opgaven voldoende begrijpen en zelf beslissen of ze hulp of uitleg nodig hebben. Hier zouden deze 

leerlingen in principe dus constructieve frictie moeten voelen die hen tot steeds betere reguleerders maakt. 

Helaas betreft het hier alleen de minder belangrijke opgaven (essentiële opgaven worden door de docenten 

klassikaal behandeld), waardoor het wel of niet goed reguleren slechts een beperkt effect sorteert op het 

uiteindelijke cijfer en de leerlingen wellicht minder leren van hun fouten. Netto levert dit minder constructieve 

frictie op dan op het eerste gezicht lijkt. 

  

Concluderend kan gesteld worden dat de externe sturing in de geobserveerde 4-havo en 5-vwo klas voor  

leerlingen met een betekenisgerichte leerstijl (1/3 van de 4-havo leerlingen en 1/5 tot 2/5 van de 5-vwo 

leerlingen) waarschijnlijk te veel destructieve frictie, een beetje congruentie en te weinig constructieve frictie 

oplevert. Deze leerlingen worden meer gedemotiveerd dan gemotiveerd om hun regulatieve vaardigheden verder 

te ontwikkelen.  

 

Leerlingen met een reproductiegerichte leerstijl  

Voor de leerlingen met een reproductiegerichte leerstijl (30% in 4-havo, 50% in V5y en 35% in V5x) sluit de 

overwegend strakke externe sturing tijdens de klassikale uitleg goed aan bij hun regulatieve vaardigheden en 

wensen: congruentie voor 50% van de lestijd in de 5-vwo klassen en 20% tot 80% van de lestijd in de 4-havo 

klas. Ze ondervinden constructieve frictie bij de gedeelde sturing van het huiswerk. Daar dit een groot deel van 

de zelfwerktijd beslaat, kan gesteld worden dat deze leerlingen tijdens de lesuren op school vooral congruentie 

en constructieve frictie ondervinden.  

De losse externe sturing bij oriënteren, diagnosticeren, bijsturen en evalueren van het zelfwerken aan huiswerk, 

en reflecteren geeft destructieve frictie met hun eigen beperkte (G-) zelfsturing en hun voorkeur (G+) voor 

strakke externe sturing. De kans is groot dat deze leerlingen deze regulatiefuncties niet of nauwelijks zullen 

uitvoeren. Daar deze leerlingen tijdens de lesuren goed uit de voeten kunnen met de strakke en gedeelde sturing 

op een aantal regulatiefuncties, hebben ze waarschijnlijk het idee dat ze goed bezig zijn, terwijl ze niet beseffen 

dat ze een aantal andere regulatiefuncties vergeten uit te voeren. Ervan uitgaand dat leerlingen bij congruentie 

hun huidige leerstijl versterken, betekent dit dat deze leerlingen (30-50% van het totaal) zich steeds meer gaan 

instellen op klassikale uitleg door de docent. Als constructieve frictie leerlingen aanzet hun leerstijl in die 

richting te ontwikkelen, betekent dit ook dat deze leerlingen steeds effectiever aan hun huiswerkopdrachten 

zullen werken in de lessen. Zo worden zij “prettige” leerlingen, die tijdens de lessen precies doen wat van hen 

verwacht wordt: opletten tijdens de uitleg en zonder problemen zelfstandig werken. Maar de destructieve frictie 

die deze leerlingen ondervinden bij oriënteren, diagnosticeren, bijsturen en de inhoudelijke evaluatie van hun 

eigen huiswerk resulteert waarschijnlijk niet in verbeteringen in deze aspecten. Zo worden deze leerlingen 

gesterkt in hun reproductiegerichte leerstijl.   

 

Leerlingen met een ongerichte leerstijl  

Deze leerlingen ondervinden vooral frictie tijdens de onderzochte lessen. De strakke sturing tijdens de klassikale 

uitleg levert hen constructieve frictie op, gedurende gemiddeld de helft van de lestijd, met uitzonderingen voor 

de 20% bij wiskunde in 4-havo en 80% voor natuurkunde in 4-havo. De gedeelde en losse externe sturing tijdens 

de rest van de lessen en het huiswerk, samen zo’n 50% voor de 5-vwo-ers en 80% tot 20% voor de 4-havo-ers, is 

voor deze leerlingen niet geschikt en levert destructieve frictie op. Dit betekent wellicht dat deze leerlingen voor 

gemiddeld de helft van de tijd ongestuurd bezig zijn en baat zouden hebben bij meer en nog strakkere sturing.  

 

5.3.2 Procesgericht onderwijs  

 

Op basis van het gegeven dat procesgerichte instructie congruenties en constructieve fricties probeert te 

bevorderen en destructieve fricties probeert te vermijden, kan gesteld worden dat in elke onderzochte klas en bij 

elke onderzochte docent situaties voorkomen die procesgericht onderwijs genoemd kunnen worden. Voor elke 
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groep leerlingen zijn dat, afhankelijk van de leerstijl van de leerlingen, andere situaties, en deze zijn ook niet 

gelijk verdeeld over de populatie leerlingen. Voor de leerlingen met een betekenisgerichte leerstijl is alleen 

sprake van enige mate van proces gestuurd onderwijs bij een deel van het zelfstandig werken. Dit is echter  

onvoldoende, daar er vooral congruentie heerst en te weinig constructieve frictie. Voor leerlingen met een 

reproductiegerichte leerstijl is sprake van proces gestuurd onderwijs in de combinatie van de congruentie tijdens 

de klassikale uitleg en de constructieve frictie tijdens het zelfstandig werken. De leerlingen met een ongestuurde 

leerstijl krijgen alleen tijdens de klassikale uitleg iets van proces gestuurd onderwijs, maar ook veel te weinig, 

daar zij nergens congruentie ondervinden en verder vooral ook veel destructieve frictie.  

Indien als tweede voorwaarde aan procesgericht onderwijs wordt gesteld dat er gestreefd dient te worden naar 

een geleidelijke overdracht van controle over het leerproces van de instructie naar de student, blijven weinig 

situaties over die onder deze noemer vallen. Een aantal nuttige regulatiefuncties, zoals oriënteren, 

diagnosticeren, reflecteren en evalueren, zijn overgedragen aan de leerlingen zonder dat de leerlingen hebben 

laten zien deze daadwerkelijk over te nemen. Alleen bij de planning en proces bewaking van het huiswerk is 

sprake van een geleidelijke overdracht van de regulatie aan de leerlingen. Het lijkt erop dat het type onderwijs in 

de onderzochte klassen nog het meest voor de reproductiegerichte leerlingen de juiste mix van comfort en 

uitdaging biedt die verwacht mag worden van proces gestuurd onderwijs, alhoewel zelfs deze groep ook nog 

destructieve frictie ondervindt.  

De meeste onderzochte docenten waren niet bewust en expliciet bezig met procesgericht onderwijs en meestal 

niet precies op de hoogte van de eisen die daaraan gesteld worden. Een aantal docenten vond het wel belangrijk 

genoeg om er enige aandacht aan te besteden, meestal op een impliciete manier. Procesgericht onderwijs werd 

aldus vooral beschreven als voordoen hoe het moet, leerlingen loslaten en opvangen als het misgaat, en 

incidenten bespreken wanneer er iets gebeurt. Geen van de docenten besteedt speciale aandacht aan het 

bevorderen van reflectie bij de leerlingen. 
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6. Conclusies en discussie  

 
Dit onderzoek was gericht op het in kaart brengen van de manier waarop er op het Dalton College (in de lessen 

wiskunde, natuurkunde en scheikunde van havo en vwo) aandacht besteed wordt aan regulatieve leeractiviteiten 

en de manier waarop dit aansluit bij de regulatieve vaardigheden van de leerlingen.  

 

 

6.1 Externe sturing van regulatieve leerfuncties 
 

Ten aanzien van de eerste onderzoeksvraag, die betrekking had op de externe sturing van de regulatieve 

leerfuncties en de stimulering van leerlingen om zich regulatieve leerfuncties eigen te maken, kan geconcludeerd 

worden dat uit de observaties van klassen en de interviews van docenten opvalt dat er duidelijke verschillen 

zitten in de externe sturing van de verschillende regulatieve leerfuncties. Bij alle geobserveerde lessen werd 

plannen, proces bewaken en bijsturen tijdens klassikale uitleg strak gestuurd, proces bewaken tijdens het zelf 

werken gedeeld gestuurd en het evalueren van huiswerk, diagnosticeren en reflecteren los gestuurd. De losse 

sturing op het evalueren van huiswerk en diagnosticeren lijkt deels te gebeuren door tijdgebrek van de docenten 

en deels door het idee van docenten dat de leerlingen dit zelf zouden moeten kunnen (eigen 

verantwoordelijkheid). Het is twijfelachtig of de leerfunctie reflectie door de leerlingen zelf uitgevoerd wordt, 

het lijkt er meer op dat dit niet het geval is.  

 

Docenten zijn in beperkte mate incidenteel bezig met het stimuleren van leerlingen om zich regulatieve 

leerfuncties eigen te maken. Hiervoor worden verschillende redenen aangegeven: tijdgebrek; leerlingen zouden 

dat in lagere leerjaren al geleerd moeten hebben; het is de taak van de mentor om de leerlingen regulatieve 

vaardigheden aan te leren; leerlingen kunnen het wel maar zien de noodzaak niet of zijn niet gemotiveerd. 

Geen van de docenten lijkt bewust bezig met het stimuleren van leerlingen om te reflecteren.  

 

 

6.2  Leerlingperceptie van mate van zelfsturing en gewenste sturing van regulatieve leerfuncties 
 

Ten aanzien van de tweede onderzoeksvraag, die betrekking had op de voorkeuren van leerlingen voor 

regulatieve leerstrategieën en instructiestrategieën, kan geconcludeerd worden dat de Dalton leerlingen die de 

VLS-VO hebben ingevuld meer gericht zijn op externe sturing dan op zelfsturing en een strakke sturing 

prefereren boven een gedeelde sturing.   

 

Dit komt overeen met de resultaten van een onderzoek van Picarelli, Slaats, Bouhuijs & Vermunt (2006).  

Worden de resultaten van de 36 5-vwo leerlingen van het Dalton College die de VLS-VO ingevuld hebben  

vergeleken met die van de 113 5-vwo leerlingen uit het onderzoek van Picarelli et al. (2006), dan lijkt er onder 

de leerlingen van het Dalton College echter een hoger percentage leerlingen met ongerichte en 

reproductiegerichte leerstijlen te zijn (die gepaard gaan met een lage zelfsturing) en lijken de leerlingen een 

strakkere sturing te verlangen. De havo leerlingen van het Dalton College hebben vergeleken met de vwo 

leerlingen een nog hoger percentage leerlingen met een ongerichte leerstijl en ook meer motivatie en 

concentratieproblemen. Dit laatste zou verklaard kunnen worden door het feit dat er op de havo zowel vmbo-t 

instromers zijn die moeite hebben met het niveau als vwo-afstromers die overstappen vanwege concentratie- en 

motivatieproblemen. 
 

Deze resultaten lijken overeen te stemmen met de ervaringen van de onderzochte docenten. Twee van de 

onderzochte 4-havo docenten vinden dat de leerlingen in het algemeen slecht kunnen reguleren. Drie docenten 

zien de zelfregulering van de gemiddelde leerling weliswaar verbeteren gedurende de 5
e
 klas, maar zien nog 

steeds een groep in de klas die méér sturing nodig heeft dan zij kunnen en willen bieden: 

Met heel veel extra sturing is er misschien meer uit te krijgen. (4-havo na).  

Er zitten ook leerlingen in de klas die een heel strakke sturing nodig hebben. ... Maar feitelijk horen die 

leerlingen dan niet thuis op een daltonschool. … Enkele leerlingen kunnen nu eenmaal niet overweg met de 

vrijheid die ze hier krijgen. (5-vwo na). 

 ... grote verschillen tussen de leerlingen: sommigen (hebben) wel (regulatieve vaardigheden), anderen 

helemaal niet. (5-vwo sk).  

Slechts één van de onderzochte docenten is van mening dat de meeste leerlingen vrij goed kunnen reguleren 

(maar niet gemotiveerd zijn het ook altijd te doen) en dat er slechts incidentele gevallen zijn die extra sturing 

nodig hebben.  

 

Volgens Vermunt (1992) komt in het WO zowel de reproductiegerichte leerstijl als de ongerichte leerstijl meer 

voor bij studenten met een relatief lage vooropleiding. Het vaker voorkomen van de reproductiegerichte leerstijl 
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zou erop kunnen wijzen dat in deze vooropleidingen reproductieve leerstijlen adaptief zijn, het vaker voorkomen 

van ongerichte leerstijlen dat deze studenten meer moeite hebben met de vereisten van een studie in het hoger 

onderwijs.  

 

Vertalen we de bevindingen van Vermunt naar de leerlingen van het Dalton College, dan zou dit kunnen 

betekenen dat er relatief veel leerlingen op havo en vwo zitten die moeite hebben met het vereiste niveau. Dit 

klopt met de bevindingen van de eindevaluatie onder examenleerlingen cohort 2010, waarbij gevonden werd dat 

56% van de vwo geslaagden en 51% van de havo geslaagden hun vo-carrière is gestart met een Cito-score lager 

dan de vereiste, terwijl het percentage doublures gedurende de schoolcarrières niet afwijkt van de landelijke 

cijfers (Team Dalton College, 2011). Dat zoveel leerlingen de kans benutten om een diploma te behalen in een 

hogere leerlaag dan het niveau waarop zij oorspronkelijk waren gedetermineerd, wordt door de schoolleiding 

gezien als een verdienste van de daltonwerkwijze. Het lijkt er echter op dat deze leerlingen met ongerichte en 

reproductiegerichte leerstijlen van school gaan. Het is de vraag of deze leerlingen daarmee goed voorbereid zijn 

op de eisen die het vervolgonderwijs stelt.  

 

 

6.3 Afstemming van externe sturing op regulatievaardigheden van leerlingen en procesgericht 

onderwijs 
 

Voor het beantwoorden van de derde deelvraag, die betrekking had op de mate van afstemming van de externe 

sturing op de regulatievaardigheden van de leerlingen en de vraag of er sprake is van procesgericht onderwijs, is 

onderscheid gemaakt tussen leerlingen met verschillende leerstijlen. Omdat verwacht mag worden dat er altijd 

leerlingen met verschillende leerstijlen in de klas zitten, zal het niet mogelijk zijn voor alle leerlingen altijd het 

ideaal van constructieve frictie te bereiken.  

 

Uit Tabel 21 volgt dat de docenten zich met de strakke sturing bij klassikale uitleg vooral lijken te richten op de 

leerlingen met reproductiegerichte en ongerichte leerstijlen, bij het zelf werken primair op de leerlingen met 

betekenisgerichte en reproductiegerichte leerstijlen. Daardoor ondervinden leerlingen met een 

reproductiegerichte leerstijl als enigen geen destructieve frictie tijdens de lessen, en leerlingen met een 

betekenisgerichte leerstijl ook geen constructieve frictie.  

 

Als de daltonuren beschouwd worden als lesuren met losse sturing, dan lijken deze uren alleen besteed aan de 

leerlingen met een betekenisgerichte leerstijl. Voor deze leerlingen leiden deze uren tot constructieve frictie. 

Voor leerlingen met een ongerichte leerstijl of reproductiegerichte leerstijl leiden de daltonuren tot meer of 

minder destructieve frictie door te weinig sturing. De hoge scores op stuurloos leergedrag en reproductiegericht 

leergedrag verklaren dus ook de (in de inleiding genoemde) waarnemingen en zorgen over het gedrag in de 

daltonuren. Dit roept de vraag op of hieruit niet volgt dat er een categorie leerlingen is die veel meer externe 

sturing nodig heeft om de daltonuren goed te benutten. Mogelijk zijn deze leerlingen geholpen door hen te 

verplichten naar een daltonuur voor een specifiek vak te gaan om daar onder begeleiding van een vakdocent aan 

het huiswerk te werken, totdat ze hebben laten zien dat ze bijvoorbeeld huiswerk wel zelf kunnen maken, 

nakijken en verbeteren. Vrijheid tot het zelf invullen van daltonuren hoeft leerlingen niet zomaar gegeven te 

worden, men kan leerlingen deze vrijheid ook laten verdienen door het tonen van zelfverantwoordelijk gedrag of 

afnemen bij onverantwoordelijk gedrag.  

 

Uit Tabel 21 volgt ook dat de Dalton leerlingen met een hoge mate van zelfsturing minder destructieve frictie 

ondervinden bij een strakke sturing dan Vermunt verwacht. Dit zou erop kunnen wijzen dat middelbare 

scholieren een hogere mate van externe sturing nodig hebben dan studenten. Omdat er bij het classificeren van 

de mate van zelfsturing gebruik is gemaakt van percentielscores zou dit echter ook kunnen betekenen dat de 

Dalton leerlingen met de relatief hoogste mate van zelfsturing in absolute zin geen hoge mate van zelfsturing 

hebben. 

 

Als algemene conclusie kan gesteld worden dat er bij de geobserveerde leerlingen misschien wel van proces- 

gericht onderwijs gesproken kan worden, in de zin dat er bij leerlingen met verschillende leerstijlen op 

verschillende momenten (bij klassikale uitleg, zelfwerken in de les en in daltonuren) sprake is van constructieve 

frictie, maar dat daar tegenover staat dat er een (te) grote groep leerlingen met een dominant ongerichte leerstijl 

is, die destructieve frictie ervaart door te weinig sturing.  

 

Ook is er geen planmatige aandacht voor het aanleren van regulatieve vaardigheden. Een aantal 

regulatiefuncties, zoals oriënteren, diagnosticeren, reflecteren en evalueren, lijkt te zijn overgedragen aan de 

leerlingen zonder dat de leerlingen hebben laten zien deze over te kunnen nemen; een voorbeeld van het zomaar 

wegnemen van externe sturing zoals doen aan zelfstandig leren soms ten onrechte wordt geïnterpreteerd 
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(Roosendaal & Vermunt, 1996). De aandacht voor regulatieve vaardigheden is vooral gericht op het plannen van 

daltonuren, niet op alle andere regulatieve vaardigheden. Met name het gebrek aan aandacht voor reflectie kan 

beschouwd worden als een belemmering bij het verbeteren van de regulatieve vaardigheden van leerlingen. 

Mogelijk is er hier sprake van een vicieuze cirkel waarbij docenten te veel energie moeten stoppen in het behalen 

van de korte-termijn doelen met betrekking tot specifieke leeruitkomsten voor de leerlingen met ongerichte 

leerstijlen, waardoor er geen aandacht meer is voor de langere termijn doelen met betrekking tot het ontwikkelen 

van regulatievaardigheden. 

 

  

6.4 Beperkingen van het onderzoek  
 

Dit onderzoek kent een aantal beperkingen. Er zijn maar weinig docenten geobserveerd en geïnterviewd, en 

alleen van bèta-vakken in lessen aan 4-havo en 5-vwo. De resultaten zijn daarom niet representatief voor de 

gehele school, hooguit voor de bètavakken in de havo- en vwo-bovenbouw.  

 

De VLS-VO is een zelfrapportage onderzoeksmethode, met alle voor- en nadelen die daarvan bekend zijn. 

Volgens Pintrich (2004) bijvoorbeeld, zijn zelfrapportage vragenlijsten wel geschikt om de neiging om bepaalde 

regulatiestrategieën te gebruiken te bepalen, maar niet om de feitelijk optredende regulatieprocessen vast te 

leggen. Boekaerts (1999) wijst erop dat leerlingen zich mogelijk niet bewust zijn van de manier waarop ze leren, 

en de betekenis van de nogal algemene en abstract geformuleerde items van de vragenlijst misschien niet goed 

begrijpen. Ook kunnen motivatievariabelen en omstandigheden de manier waarop leerlingen leren beïnvloeden.  

 

De VLS-VO is maar bij een kleine groep leerlingen afgenomen. Daardoor was het niet mogelijk om bij de 

bepaling van leerstijlen onderscheid te maken tussen leerstijlen van havo- en vwo-leerlingen. De resultaten lijken 

echter aan te geven dat er wel degelijk verschillen in leerstijlen bestaan. Dat kan toeval zijn, de resultaten lijken 

ook aan te geven dat er verschillen zijn tussen meisjes en jongens, terwijl er volgens Vermunt (1992) bij 

studenten in het WO weinig aanwijzingen zijn gevonden voor typisch vrouwelijke en mannelijke leerstijlen. Het 

is de vraag of de bepaling van dominante leerstijlen, zoals uitgevoerd in dit onderzoek, voldoende nauwkeurig is. 

Eigenlijk zouden deze resultaten geijkt moeten worden door naar individuele leerlingen te kijken. De 

percentages van de aantallen leerlingen met een bepaalde leerstijl moeten daarom met het nodige voorbehoud  

geïnterpreteerd worden. Er is slechts één onderzoek gevonden (Picarelli, Slaats, Bouhuijs & Vermunt, 2006) 

waarmee de resultaten van de door de 5-vwo leerlingen van het Dalton College ingevulde VLS-VO direct 

vergeleken kunnen worden. In dat onderzoek worden geen bijzonderheden vermeld over de school waar de VLS-

VO is afgenomen. Daarom kunnen er uit deze vergelijking geen harde conclusies getrokken worden.  

 

 

6.5 Praktische implicaties 
 

De uitkomsten van dit onderzoek suggereren dat het goed zou zijn om de leerlingen van het Dalton College meer 

ondersteuning te bieden bij het aanleren van regulatieve vaardigheden. Deze aandacht zou zich niet alleen 

moeten richten op het in de mentorlessen leren plannen van daltonuren. In procesgericht onderwijs horen alle 

vakdocenten zich niet alleen bezig te houden met het bereiken van cognitieve leerdoelen, maar ook het leerlingen 

leren leren. Daarbij speelt reflectie een belangrijke rol.  

 

Om docenten en school op één lijn te krijgen is het belangrijk om te zorgen dat (zonodig door trainingen) 

docenten dezelfde begrippen gebruiken over het aanleren van regulatieve vaardigheden. De theorie van Vermunt 

(1992) biedt hiervoor een bruikbaar theoretisch kader. Als ondersteuning bij de ontwikkeling naar meer 

procesgericht onderwijs zou gebruik gemaakt kunnen worden van een door Slaats en Gullikers-Dinjens 

ontwikkeld instrument, waaraan wel kosten zijn verbonden (M.T.H. Gullikers, persoonlijke informatie, 5 

december 2011). Zij hebben de VLS-VO verder ontwikkeld tot een diagnostisch instrument, waarmee niet alleen 

leerprofielen (combinaties van facetten van de verschillende leerstijlen) van leerlingen bepaald kunnen worden, 

maar waarbij de leerlingen middels een reflectieboekje ook informatie over de verschillende leerstijlen krijgen 

en aangezet worden tot reflectie over hun eigen leerstijlen. Dit zou leerlingen kunnen ondersteunen om zich meer 

richting een betekenisgericht leerprofiel te ontwikkelen. Docenten kunnen de leerprofielen van leerlingen 

gebruiken om meer inzicht te krijgen in de leerling, maar kunnen de leerprofielen van een klas of school, zoals 

ook door Picarelli, Slaats, Bouhuijs & Vermunt (2006) aangeven, ook beschouwen als een afspiegeling van de 

gebruikte onderwijsmethode of de onderwijsomgeving. De resultaten van de VLS-VO zouden daarom ook een 

aanvulling kunnen zijn op de indicatorenlijst die gebruikt wordt voor de zelfevaluatie en visitatie in het 

daltononderwijs en de Kijkwijzer Ontwikkelingslijnen (Wolthuis, 2008).  
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6.6 Suggesties voor verder onderzoek 
 

Voor het Dalton College is het aan te bevelen om ontwikkelingsgericht onderzoek uit te voeren, waarin met 

docenten gewerkt wordt aan manieren waarop regulatievaardigheden bij leerlingen tot ontwikkeling gebracht 

kunnen worden. 

Met betrekking tot de VLS-VO is het van belang om meer inzicht te krijgen in de betekenis van VLS-VO 

resultaten op het niveau van gemiddelde schaalscores voor een populatie: wat zijn “normale” resultaten voor een 

klas of school, en wat zijn de verschillen tussen havo en vwo leerlingen. Daarnaast zou het nuttig zijn om meer 

inzicht te krijgen in de nauwkeurigheid van het bepalen van dominante leerstijlen of leerprofielen voor 

individuele leerlingen. 
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Appendix 1. Vragenlijst 
 

Naam docent: …………..………………      Vak: ………………..            Datum interview: …………………… 

 

Klas/cluster: …………   Geobserveerde lessen:  datum / uur ………………….………………………………. 

 

Interview vragen:  

 

Algemeen: 

 
1. Hoe zie jij jezelf als docent? (vooral als vakexpert / didacticus / pedagoog) 

 

2. Vind je dat je als docent (op een daltonschool) een rol hebt bij het aanleren van regulatieve vaardigheden? 

Zo ja, welke? Hoe? 

Zo nee, waarom niet?  

 

3. Wat vind je van de regulatieve vaardigheden van de leerlingen? (oriënteren, plannen, proces bewaken, 

voortgang toetsen, diagnosticeren, bijsturen, evalueren)?  

 

4. Pas jij (in het algemeen) je manier van reguleren / sturen (in de les) aan de klas aan?   

Zo nee, waarom niet?  

Zo ja, hoe?  

 

Naar aanleiding van geobserveerde lessen: 

 
5. Is dit een “gemiddelde” klas voor jou?  

Zo nee, waarom / wat / hoe?  

 

6. Was dit een typische lessituatie voor deze klas?  

 

7. Was de manier van reguleren / sturen (in het lesgeven) typisch voor het werken met deze klas? 

 

8. N.a.v. de verschillende lesfasen die we geobserveerd hebben (vragen herhalen voor alle fasen).  

Wij hebben je in de fase …… vooral strak / gedeeld / los zien reguleren.  

a. Klopt dat met jouw beleving?  

b. Waarom deed je dat zo?  

c. Doe je dat altijd / meestal zo?  

d. Was je daar tevreden over? Geeft dit het gewenste resultaat? 

 

9. Wij hebben je vooral bepaalde regulatie-functies (oriënteren, plannen, proces bewaken, voortgang toetsen, 

diagnosticeren, bijsturen, evalueren) strak / gedeeld / los zien reguleren (vragen herhalen voor verschillende 

functies). 

a. Klopt dat met jouw beleving?  

b. Waarom deed je dat zo?  

c. Doe je dat altijd / meestal zo?  

d. Was je daar tevreden over? Geeft dit het gewenste resultaat?   

 

10. N.a.v. daltonuren (dwingen / uitnodigen / motiveren naar daltonuren te komen) 

a. Waarom deed je dat zo?  

b. Doe je dat altijd zo?  

c. Differentiatie per leerling?  
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Appendix 2. Kijkwijzer t.b.v. lesobservaties  
 
 Strakke sturing 

Overnemen 

Substitutie  

Gedeelde sturing 

Activeren / Faciliteren  

Delen van verantwoordelijkheid  

Docent-leerling en  

Leerling-leerling 

Losse sturing 

Stimuleren 

Motiveren om het zelf te doen 

Oriënteren 

 

 

 

 

 

Voorkennis geven  

 

 

Introductie /inleiding geven  

 

Introductiefilm 

 

Voorkennis herhalen  (docent)  

 

Vragen stellen en dan uitleggen  

 

“Weten jullie nog ….?”  

En dan uitleggen  

 

“Vorig jaar  / in hfdstk x hebben 

we het gehad over …” 

 

Activeren van voorkennis   

 

 

“Hoe moest je ook al weer …?”  

 

“Wie kan nog vertellen …?” 

 

 “Volgende les behandelen we de 

introductie- opgaven als er 

vragen over zijn.” (timing 

aangeven)  

 

 

Stimuleren zelf de voorkennis op 

te halen 

 

“Lees zelf de introductie” 

 

“Maak zelf de introductie-

opgaven en kom naar Dalton als 

je hulp nodig hebt” (helemaal 

geen timing of controle)  

 

“Dat heb je gehad.”  

 

“Zoek terug in je boek / 

samengevat.” 

 

 

Plannen 

- les(sen)   

 

 

 

 

 

Plannen 

- huiswerk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plannen  

- voor een toets 

 

 

 

 

Plannen 

- practicum  

 

 

 

 

 

 

“Deze les / deze week gaan we 

het hebben over…”  

 

“De planning is…” 

 

 

 

Planning docent, per les / per 

week controleren 

 

“Huiswerk x moet  op moment y  

af zijn. “ 

 

“We gaan het huiswerk op 

moment x bespreken.” 

 

“Bij het huiswerk kun je het 

beste eerst dit en dan dat doen.” 

 

“Zorg dat je voor volgende … 

het huiswerk af hebt.” 

 

 “Kijk in / volg de 

studieplanner…” 

 

Elke week werk controleren 

volgens studieplanner 

 

 

“Voor je proefwerk kun je het 

beste xyz doen. ”  

 

 

 

 

“Volgende week hebben we 

practicum.” 

 

 

 

 

 

 

“Deze les uitleg of opgaven 

bespreken?” 

 

“Stof zelf lezen, en opgaven x,y,z 

maken” 

 

 

Planning in overleg docent-

leerling of   

eigen planning leerlingen over 

beperkte periode / docent 

herinnert leerlingen aan tijd 

 

 “Zorg dat je bij blijft volgens de 

studieplanner.” 

 

“Overleg met elkaar hoe ver je 

bent.” 

 

“Wanneer zullen we huiswerk x/ 

opgaven y bespreken?” 

 

“Zorg dat je bij blijft met 

huiswerk.” 

 

 

 

 

 

“Dan en dan is de laatste les om 

nog vragen te stellen, zorg dat je 

alles doorgenomen hebt.” 

 

 

 

“Wanneer heb je je practicum 

gepland?”  

 

“Die en die moeten nog 

practicum plannen, denken jullie 

daaraan?” 

 

 

“Maak voor je zelf een planning 

voor dit hoofdstuk” 

 

 “Op moment x is de toets” 

 

 

 

Eigen planning leerlingen, lange 

periode, geen acties docent in 

tussentijd 

 

“Bedenk wanneer je …. af moet 

hebben.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Zorg dat je op tijd het hele 

hoofdstuk hebt doorgewerkt 

zodat je nog vragen kunt stellen 

voor de toets”.  

 

 

Zelf practicum plannen in een 

heel trimester  
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Plannen 

- daltonuur 

 

 

 

“Jij “moet” (noem tijd / week) in    

dalton komen.” 

 

“Hoe veel daltonuren heb jij? 

Kun je eens komen? ” 

 

“Wie komt er straks / morgen in 

dalton? ” 

“Als je vragen hebt, kom naar 

dalton.” 

 

“Zorg dat je je dalton uren 

verstandig inpland.” 

Proces 

bewaken:  

-inhoud en  

  opgaven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces 

bewaken: 

- leerlingen aan    

  het werk  

  houden tijdens  

  de les 

 

 

 

 

 

 

 

Proces 

bewaken:  

- daltonuren 

Gericht vragen stellen over stof 

aan leerlingen. 

 

“Wat kijk je ? …” 

 

“Ik heb de indruk dat het nog 

niet begrepen is ...” 

 

“Wat heb jij bij opgave xx van 

het huiswerk?” 

 

Huiswerk controle (DAT het 

gedaan is, niet zozeer of het ook 

goed is wat leerlingen gedaan 

hebben)  

 

 

 

 

 

 

 

Korte opgave tijdens de les, 

eventueel met een vaste tijd. 

Deze daarna klassikaal 

behandelen 

 

Aan opgaven of specifiek  

huiswerk laten werken. Docent 

controleert voortgang en begrip.   

 

 

 

 

 

“Jij moet deze week naar dalton 

komen” (eventueel in planner 

zetten)  

 

“Zijn er vragen over x ? ” 

 

“Kon iedereen het huiswerk 

maken?” 

 

“Welke opgaven moeten we 

bespreken?” 

 

“Bespreek eerst met elkaar. Dan 

pas vragen.” 

 

“Wie heeft deze opgave op een 

andere manier aangepakt? Vertel 

eens. “ 

 

“Hoe zou het ook kunnen?” 

 

“Waarom heb jij dit op deze 

manier gedaan?” Volgt uitleg 

 van leerling aan rest van de klas.  

 

 

Korte opgave tijdens de les, in 

groepjes aan werken. Elkaar 

uitleggen.  

 

Samen aan opgaven of specifiek 

huiswerk laten werken tijdens 

les. Elkaar laten helpen of docent 

helpt na vraag.  

Uitleg in groepjes geven, waar 

nodig. “Wie heeft hier nog meer 

vragen over?” Rest werkt zelf 

door.  

 

“Xyz bespreek ik niet klassikaal, 

moet je naar dalton komen.” 

 

 

“Alles duidelijk? Dan gaan we 

door.” 

 

“Heeft iedereen het begrepen?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens les leerlingen zelf laten 

werken zonder specifieke  

opdracht (leerlingen bepalen zelf 

waar ze aan werken).  

 

Als leerlingen om hulp vragen, 

hen individueel helpen.  

 

 

 

 

 

 

“Als je nog meer vragen hebt, 

kom naar dalton.” 

Voortgang 

Toetsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte opgave tijdens les, waarbij 

docent uitkomst en begrip 

checkt.  

 

 

 

Diagnostische toets geven en 

klassikaal behandelen.  

 

 

 

 

Voorbeeld proefwerk  laten 

maken en klassikaal behandelen  

 

 

Leerlingen lesstof in eigen 

woorden laten weergeven.  

 

 

 

 

 

Korte opgave tijdens les. 

Leerlingen elkaar laten helpen.   

 

Uitkomst geven, leerlingen zelf 

begrip laten checken.   

 

Diagnostische toets en 

antwoordmodel geven. Toets 

(samen) laten maken tijdens les. 

Leerlingen controleren zichzelf 

(of elkaar) 

 

Vragen van voorbeeld proefwerk 

behandelen op verzoek van 

leerlingen. 

 

Alleen nadere uitleg geven aan 

leerlingen die het nodig hebben, 

rest mag doorwerken.  

 

“Stel vragen aan elkaar.” 

 

Leerlingen elkaar laten 

overhoren   

“Op de site/in het boek/hier  

staan /zijn extra oefenopgaven / 

een diagnostische toets / 

voorbeeld proefwerk. 

 Wie wil kan het maken (en 

zichzelf controleren.”  

 

“Bedenk toetsvragen.” 

 

“Ga na of je alles begrijpt” 
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Diagnosticeren  “We lopen de leerstof nog eens 

helemaal door, en dan geef jij 

aan waar je het moeilijk vindt.”  

 

“Snap je dit? Snap je dat?” 

 

De hele opgave behandelen 

 

Samen met leerling een 

(oefen)toets doornemen 

 

 

 

Opdrachten  nakijken en 

aangeven waar leerlingen steken 

hebben laten vallen.  

 

 

 

 

 

Aangeven dat werkhouding van 

leerling wel / niet ok is.  

 

 

 

“Geef precies aan waar je het niet 

begrijpt.”  

 

“Ik wil een concrete vraag.” 

 

“Welk onderdeel vind je lastig?” 

 

“Hoe komt het dat je dit moeilijk 

vindt?” 

 

“Moet je misschien eens wat 

doen aan….?” 

 

Uitwerking van opdrachten  

geven: “Waar denk je dat je de 

meeste fouten mee hebt 

gemaakt?” 

 

“Waar moet je nog aan werken 

voor de toets?” 

 

“Denk je dat jij er op deze 

manier komt?” 

 

“Denk je dat je voldoende doet?” 

“Bedenk waar je het lastig vindt, 

en zorg dat je daar nog eens naar 

kijkt.” 

 

“Bedenk waar je het lastig vindt, 

en kom naar dalton.” 

 

 

 

 

 

 

 

Uitwerking van opdrachten  

geven: “Kijk zelf na en zorg dat 

je werkt aan je fouten. ” 

Bijsturen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijsturen 

- hoe leer je 

voor een toets  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijsturen 

- d.m.v. dalton 

De hele stof nog eens 

behandelen 

 

Extra opgaven geven  

Of juist: 

Aangeven welke opgaven 

weggelaten mogen worden 

 

“Als je dit en dat doet (voor je 

proefwerk), dan sta je er goed 

voor / weet je dat je goed zit.”  

 

“Maak opgave x, dan kijken we 

er daarna samen naar”.  

 

Docent geeft aan hoe je voor een 

toets kunt leren.  

 

Docent geeft voorbeelden van 

manieren om voor een toets te 

leren.   

 

Docent geeft aan wat 

belangrijkste is om te kennen / 

kunnen voor een toets  

 

Verplicht maken van een samen-

vatting 

 

Docent geeft aan wanneer 

iedereen zou moeten beginnen 

met leren 

 

 

 

“Kom deze week naar dalton, 

dan gaan we er aan werken” 

(eventueel in daltonplanner 

zetten)  

 

 

 

“Maak de opgaven die je 

moeilijk vond nog een keer.” 

 

“Op internetsite xyz / op de site / 

hier zijn…extra opgaven. Wie 

wil kan ze maken. Voor uitleg: 

kom naar dalton”  

 

“Lees pag. xyz / hfdstk x nog 

eens goed door.” 

 

“Opgave x is heel belangrijk.” 

 

 

 

Docent bespreekt interactief met 

de klas hoe iedereen voor toetsen 

leert. Wat werkt en niet werkt 

voor iedereen.  

 

Docent bespreekt interactief met 

de klas wat iedereen geleerd 

heeft van de vorige keer, en wat 

ze anders gaan doen. 

 

 

“Je zou een samenvatting kunnen 

maken.” 

 

“Begin op tijd met leren” 

“Maak een leerschema.” 

 

 

 

 

“Kom eens naar dalton.” 

Op internet kun je extra opgaven 

zoeken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bedenk wat voor jou zelf de 

beste manier is om voor een 

toets te leren” 

 

“Bedenk of je de vorige keer 

goed genoeg geleerd had / of je 

op de juiste manier geleerd had”  

 

“Bedenk wat je deze keer anders 

zou doen bij het leren voor een 

toets”.  

 

 

 

“Zorg dat je een goede planning 

hebt.” 

 

 

 

 

“Je kunt altijd naar dalton 

komen (voor extra uitleg) ”  
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Evalueren 

 

Opdrachten worden nagekeken 

door docent.  

  

Huiswerk wordt gecontroleerd 

op uitkomst door docent.  

 

Eindtoetsen  

Proefwerken 

SE’s   

 

Practicum opdracht (p.o.)  geven 

en beoordelen.  

 

 

 

Opdrachten worden besproken in 

groepjes / in klas.  

 

“Check zelf de uitkomsten via 

internet / door de school 

beschikbaar gestelde 

uitwerkingen.” 

 

 “Bedenk of je het goed hebt 

aangepakt / bedenk of je het 

voldoende begrijpt.” 

 

“Dit is het stappenplan. Check of 

je dat goed gevolgd hebt ”  

 

Leerlingen kijken elkaars 

opdrachten na.  

 

Leerlingen zelf toets laten 

samen-stellen. 

 

Leerlingen elkaar toets laten 

nakijken.  

 

Practicum alleen doen voor 

leerlingen zelf. Eventueel als 

oefening voor een p.o. Geen 

beoordeling geven.  

Huiswerk moet door leerlingen 

zelf gecontroleerd worden 

(uitwerkingen beschikbaar 

gesteld door de school). Docent 

controleert niet of leerlingen 

zichzelf voldoende controleren.  

  

“Ga aan de hand van wat we 

geleerd hebben ( het stappenplan 

/ van het voorbeeld)  zelf na of je 

het goed hebt aangepakt”.   

 

 

Geen tussentoets.  

Geen practicum opdracht.  

Reflecteren  

 

 

 

 

 

 

 

“Dit resultaat is onder / op / 

boven jouw niveau. ” 

 

“Dit resultaat is wel / niet 

genoeg (om over te gaan, etc.) ” 

 

“Dit resultaat is < of > dan mijn 

verwachting.”  

 

“Heb je x, y, z (expliciet) 

gedaan? ” 

 

Op een vraag van een leerling 

waarom het fout gegaan is als 

docent de antwoorden geven (“Ik 

denk dat jij niet genoeg … of 

teveel … gedaan hebt”.).  

 

“Dit (expliciet) is niet goed 

gegaan.”   

 

 

“Ben je tevreden over het 

resultaat?”  

 

“Is dit het resultaat dat je nodig 

hebt? ” 

 

“Heb je goed geleerd voor het 

proefwerk? ” 

 

“Klopt dit resultaat met hoe hard 

je gewerkt hebt? ” 

 

“Ben je op tijd begonnen? ” 

 

“Vind je dat je voldoende bij de 

les bent gebleven? Op tijd 

huiswerk gemaakt / alle 

opdrachten gemaakt?  

Hoe zou dat anders kunnen? ” 

 

“Wat is er goed gegaan / wat is er 

niet goed gegaan?”  

 

“Maak voor jezelf een lijstje met 

de proefwerk vragen waar je de 

meeste punten mee verloren 

hebt.”  

 

 

“Bedenk of dit het resultaat is 

dat je nodig hebt / waar je 

tevreden mee bent. ” 

 

“Bedenk wat je anders had 

kunnen doen.” 

 

“Bedenk wat je de volgende keer 

anders gaat doen.” 

 

“ Bedenk of en welke hulp van 

school je nodig hebt om dit te 

kunnen doen. ” 
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Toelichting bij gebruik Kijkwijzer:  
 

Aan het werk zetten van de leerlingen  
Dit kan vallen in verschillende metacognitieve categorieën: plannen, proces bewaken, diagnosticeren en 

bijsturen.  

 

Wij hebben dit beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 

1. Aan het begin van de les zet een docent de leerlingen aan het werk (een opgave maken) als een vorm van:  

a. Planning (vanuit de docent). Bij het zelfstandig werken komen dan vanzelf vragen naar boven die 

een rol spelen in het leerproces, of de docent creëert hiermee tijd om een bepaalde groep of leerling 

aandacht te kunnen geven.  

b. Proces bewaken: het leren vindt plaats doordat de leerlingen zelf met de stof bezig zijn. De docent 

zet de leerlingen aan het werk of stimuleert hen om aan het werk te gaan, waardoor het leerproces 

goed kan verlopen.  

2. Diagnosticeren: de oorzaak van onbegrip opsporen. Tijdens de les kan het zelf werken van de leerlingen aan 

opgaven een manier zijn om onbegrip of hiaten in de kennis aan het licht te brengen. Deze worden heel 

concreet duidelijk in bepaalde opgaven. Diagnosticeren is ook het opsporen van problemen in de 

werkhouding.  

3. Bijsturen: d.w.z. het repareren na de constatering dát er iets mis is, en wát er precies mis is. Dit gebeurt dan 

door middel van het, meer of minder gestuurd, volgen van een bepaald proces in een opgave.  

Huiswerkcontrole door docent.  

Tijdens de lesobservaties was meestal direct duidelijk of dit strak, gedeeld of los gestuurd plaatsvond.  

Echter, afhankelijk van het doel waarmee de docent dit deed kon het gecategoriseerd worden als: 

1. proces bewaken (huiswerk als dé manier voor de leerlingen om zich de leerstof eigen te maken),  

2. diagnosticeren (uit de antwoorden van de leerlingen bij de huiswerk controle kon de docent onbegrip 

opsporen),  

3. bijsturen (huiswerk als nadere oefening om nog niet volledig begrepen concepten alsnog te gaan begrijpen),  

4. evalueren (beheersing van de stof uit zich in het aankunnen van de meeste opgaven).  

Daar dit meestal pas duidelijk werd in het interview, zijn al deze opties niet expliciet in de kijkwijzer gezet, maar 

is met deze vier opties wel rekening gehouden bij het coderen van huiswerk controle.  
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Reflectie afstudeeronderzoek door Monique Bakker en Heleen de Boer: 

 

Ons afstudeeronderzoek heeft ons bijna een jaar van verdieping opgeleverd, waarbij veel van de theorie die 

tijdens de colleges aan de TU/e aan de orde is gekomen, is gaan leven en betekenis heeft gekregen voor ons.  

 

Het theoretisch kader en de onderzoeksvraag  

 

Beiden komend vanuit een harde bèta achtergrond, is het inlezen in de theorie zeker in het begin een zoektocht 

geweest. Een deel van het theoretisch kader van ons onderzoek is aan de orde gekomen bij de colleges aan de 

TU/e, maar ingebed in een groter geheel van veel meer theorieën. Ook was onze onderzoeksvraag aan het begin 

van onze onderzoeksperiode nog niet helemaal helder. We hadden een globaal idee van een aantal problemen 

waar het Dalton College tegen aanloopt, met het daar aangeboden daltononderwijs. Dat idee kwam voort uit 

onze eigen ervaring als docent op die school en uit gesprekken met collega-docenten, gecombineerd met wat we 

toen al hadden geleerd bij de vakken onderwijskunde. Vervolgens zijn we gaan lezen over de achtergronden van 

daltononderwijs, over onderzoek naar daltononderwijs, maar nog veel meer over meer algemene theorieën over 

(zelf)regulatie. Daarbij zijn we het specifieke daltononderwijs steeds meer gaan inpassen in een groter beeld. 

Langzaam hebben we onze brede probleemstelling weten te vernauwen tot één hoofdvraag passend in een 

adequaat theoretisch kader. Wat we tijdens dit proces hebben geleerd gaat vele colleges onderwijskunde te 

boven.  

Voor ons is de theorie over zelfgereguleerd leren en procesgericht onderzoek gaan leven, sterker nog, we zijn 

door alles wat we gezien hebben, er echt in gaan geloven. De theorie vanuit de colleges kan in de dagelijkse 

onderwijspraktijk, werkend met collega-docenten die vanuit een andere invalshoek doceren, snel vervagen. Als 

nieuwe docent heb je in de praktijk de neiging je aan te passen aan de sfeer in de school, je eigen vorming 

vergetend. Wij hebben nu het idee dat deze theorieën zoveel dieper zitten bij ons, dat we ze zelfs onderbewust 

nog zullen proberen toe te passen, binnen onze eigen mogelijkheden.  

We zijn ons bewust geworden van het belang om leerlingen te “stretchen” en niet lui te maken, omdat leerlingen 

alleen zo zichzelf kunnen verbeteren. 

 

De onderzoeksmethode  

 

De manier waarop in de onderwijskunde het onderzoek gedaan wordt, was nieuw voor ons. De kwaliteitsborging 

gaat deels op een andere manier dan bij bèta onderzoek, de zogenaamde “harde” wetenschap.  

We hebben hiervan geleerd dat ook kwalitatief onderzoek, in ons geval lesobservaties en interviews met 

docenten, hele concrete en duidelijke, oftewel “harde” resultaten kan geven. Natuurlijk hebben we, waar 

relevant, ook geprobeerd om zoveel mogelijk kwantitatieve gegevens boven tafel te krijgen. Toch waren we zelf 

min of meer verrast door wat er allemaal duidelijk is geworden uit de observaties interviews.  

Aan de andere kant hebben we ook gezien hoe moeilijk het kan zijn “harde” resultaten te boeken. En ook 

verrassend was dat dit vooral speelde bij het kwantitatieve deel van ons onderzoek. Als bèta’s hadden we dit 

natuurlijk precies andersom verwacht. De mate van betrouwbaarheid die we als bèta’s verwachten van de 

cijfertjes, is lastig te verkrijgen bij dit soort onderzoek. Om een triviale uitwerking van de vragenlijst te 

vermijden (alleen gemiddelde schaalscores geven) hebben we in de statistische uitwerking een onderscheid naar 

leerstijlen gemaakt. We zijn daar bij aangelopen tegen het feit dat hoe meer details je boven tafel probeert te 

krijgen (bijvoorbeeld de leerstijl van een leerling), hoe onzekerder de resultaten. Dit is deels het gevolg van het 

toch geringe aantal leerlingen dat geënquêteerd is. Maar het verbinden van harde conclusies aan kwantitatieve 

data met veel onderzekerheid, blijft een lastig punt.  

Concreet hebben we door de statistische analyses een beter begrip gekregen van de statistische uitwerking van 

een vragenlijst en de betekenis van Cronbach alfa’s en factor analyses. Tegelijkertijd hebben we een zeker 

wantrouwen opgebouwd ten aanzien van factor analyses. Het is ons duidelijk geworden dat voor dezelfde 

dataset, door het weglaten van meer of minder items en de keuze voor meer of minder factoren, verschillende 

factoranalyses mogelijk zijn. Uiteindelijk selecteer je de uitkomst die goed klopt met je resultaten en met wat je 

verwacht dat er uit moet komen. Er is dus geen objectieve maat welke factoranalyse het beste is.  

 

Een ander cultuurverschil tussen natuurwetenschappelijk onderzoek en dit onderwijskundige onderzoek zit in de 

manier waarop omgegaan wordt met de ruwe data. Tot onze verbazing hoeven onze letterlijke verslagen van 

lesobservaties en interviews niet vastgelegd te worden in een verslag, maar volstaat het een geconcentreerd 

excerpt van de data te presenteren. Dit draagt het risico in zich mee dat de ruwe data, separaat gedocumenteerd, 

sneller “verloren” gaan en zo niet meer beschikbaar zijn voor verdere analyse of vergelijking. Daarnaast zijn de 

data vanuit dit onderzoek zo ook niet beschikbaar voor controle op reproduceerbaarheid. In de 

natuurwetenschappen wordt doorgaans tot in detail vastgelegd hoe en wat er gemeten is, zodat anderen de data 

met eigen experimenten kunnen reproduceren. Vooral met de recente gebeurtenissen rondom Diederik Stapel in 

het achterhoofd heeft dit ons bevreemd.  
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Lesobservaties en interviews 

 

Verreweg het leukste deel van het onderzoek waren de lesobservaties en de daaropvolgende interviews met onze 

collega-docenten. We hebben zoveel zaken gezien die we vanuit de positie vóór de klas nooit zouden hebben 

kunnen zien, ook zaken die we pas bij het voor de tweede maal observeren van een les op de video hebben 

opgemerkt. (Bijvoorbeeld hoe sommige leerlingen telkens door de “populaire” rondlopende leraar uit hun 

concentratie worden gehaald, terwijl op het eerste gezicht lijkt dat de leerlingen genieten van zo’n zelfwerkles in 

groepjes.) We hebben zaken gezien waarvan we hopen dat we die zelf nooit zo gaan doen (bijvoorbeeld 

leerlingen afsnauwen, of veel te strak reguleren), en we hebben zaken gezien waar we bewondering voor hebben 

(in een lastige klas zo’n goede band met leerlingen op weten te bouwen dat ze voor jou als docent aan het werk 

gaan, zolang ze dat nog niet voor zichzelf doen). We hebben gezien hoe veel van hun eigen persoonlijkheid de 

docenten meebrengen het klaslokaal in, hoe dat doorwerkt in de sfeer tijdens de lessen, en ook in de manier 

waarop de leerlingen weer op de docent reageren. Vooral de interviews daarna waren verhelderend en vaak 

inspirerend. Prachtig was het om te zien hoe de opvattingen van de docent over zichzelf, over zijn/haar 

leerlingen, over wat de leerlingen aankunnen, inderdaad doorwerken in de manier van lesgeven. Tegelijkertijd 

zette dit ons telkens aan het denken: Deze docent vindt dit, maar wat vind ik er eigenlijk van? Ben ik het er mee 

eens? Veel klinkt plausibel, zeker in eerste instantie en uit de mond van een ervaren docent. Maar vooral 

wanneer we dan dezelfde klas hadden meegemaakt met een andere docent, met een andere manier van lesgeven 

en met een ander idee erachter, konden we er niet meer omheen om voor onszelf een voorkeur te formuleren 

voor de ene of de andere aanpak. Kortom, we zijn hierdoor ook veel bewuster gaan kijken naar onze eigen 

(onderbewuste) ideeën en naar onze eigen manier van lesgeven. Omgemerkt zijn we dat toch telkens gaan 

vergelijken met wat we zagen bij onze collega’s, om er telkens weer meer van te leren. We zijn geïnspireerd om 

te proberen de beste elementen van ieder van onze collega’s over te nemen in ons eigen werk.  

Soms hebben we ook na de les, of in een ander verband, nog met leerlingen kunnen praten over hoe zij tegen die 

verschillende lessen van die zo verschillende docenten aankijken. Ook dat heeft ons persoonlijk veel geleerd.  

Bij de lesobservaties zijn we ook regelmatig situaties tegengekomen die in de eerste instantie nogal lastig te 

kwalificeren waren. Dit was bijvoorbeeld het geval bij een klassikale huiswerkcontrole. Moesten we dit nu 

categoriseren als “proces bewaken”, “voortgang toetsen” of “diagnosticeren”? Pas tijdens het interview met de 

docent konden we naar de reden vragen, en een keuze maken voor een bepaalde regulatiefunctie. Wij hebben 

hiervan geleerd dat alleen lesobservaties niet altijd afdoende duidelijkheid geven, daar bepaald gedrag, zonder 

verklaring van de docent waarom hij iets doet, soms multi-interpretabel is.  

 

Wat nemen we mee de school in 

 

We nemen natuurlijk alles wat we geleerd hebben en waardoor we geïnspireerd zijn mee in ons eigen onderwijs. 

We zijn ons terdege bewust geworden van het belang van proces gericht onderwijs, en niet alleen in een 

daltonomgeving.  

Het Dalton College heeft ons onderzoek gefaciliteerd, maar lijkt voor alsnog weinig geïnteresseerd in de 

resultaten. Dit bevreemdt ons, daar het duidelijk is dat het daltononderwijs daar niet probleemloos verloopt. 

Mogelijk gaat de school ervan uit dat wij vanuit de opleiding de verplichting hebben onze onderzoeksresultaten 

te presenteren. Er zijn natuurlijk diverse manieren om te proberen een aantal hoofdconclusies van ons onderzoek 

onder de aandacht te brengen. Wekelijks vergadert een daltonwerkgroep, waar we een korte presentatie zouden 

kunnen houden. We zouden wellicht ook een samenvatting op het intranet van school kunnen plaatsen. Wij 

verwachten echter geen grote belangstelling, en daar onze voorstellen voor verbetering pas op de middellange 

termijn resultaten op kunnen leveren, verwachten wij ook niet dat ze vanuit de schoolleiding gepromoot zullen 

worden.  

 

Samenwerking 

 

Onze samenwerking is bijzonder goed verlopen. Wij hebben vorig collegejaar eens samengewerkt bij een 

opdracht voor bètadidactiek, tot wederzijds genoegen. Wij zijn er toen al vrij snel achtergekomen dat we beiden 

zonder mankeren op tijd leveren wat afgesproken is. Toen bleek dat we dit jaar beiden op het Dalton College 

zouden lesgeven was de beslissing om samen te werken snel gemaakt. Wat daar nog bijkwam was dat wij over 

nogal complementaire eigenschappen bleken te beschikken: de één was meer gericht op het streven naar 

diepgang en perfectie, de ander meer op het totale proces, de planning, het overzicht en het doel in het vizier 

houden. Hierdoor hebben we elkaar op cruciale punten aan kunnen vullen en verder kunnen helpen. Na de 

periode van inlezen, die we samen hebben gedaan, hebben we een concrete taakverdeling gemaakt, waar we 

beiden goed mee uit de voeten konden, en waar we beiden hebben gedaan wat we afgesproken hadden. Monique 

heeft zich uiteindelijk vooral gefocust op het schetsen van het theoretisch kader, en het afnemen en verwerken 

van vragenlijsten van de leerlingen. Heleen heeft zich vooral gefocust op de inleiding, het opstellen van de 

kijkwijzer en het maken van het observatie instrument, en de uitwerking van alle observaties en interviews. De 
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lesobservaties en het afnemen van de interviews hebben we samen gedaan, evenals het nadenken over de 

resultaten, conclusies en discussie.  

 

We hebben ons weten te houden aan de planning die we in het begin hebben opgesteld. De samenwerking 

verliep op alle momenten heel prettig, open en effectief. Wat dat betreft is het jammer dat dit nu afgelopen is.  

 

 


