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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Op De Apollo is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de kwaliteit van 

de docenten en het onderwijs. Er is een eigen visie op onderwijs en er zijn 

vier basiswaarden geformuleerd waar het handelen aan getoetst wordt. 

Zowel op het gebied van pedagogisch als didactisch handelen zijn een 

aantal intensieve interventies gedaan. Deze hebben geleid tot een set aan 

instrumenten die met elkaar een goede basis vormen voor het onderwijs. 

De school heeft de volgende instrumenten ontwikkeld en is bezig met de 

implementatie daarvan: 

● De Apollo-les 

● Werkwijzers voor leerlingen 

● Psycho-educatie, interventies die werken bij leerlingen met ADHD 

of autisme 

● Maatregelenladder 

 

Op dit moment staat de school aan het begin van een nieuw traject. Vanaf 

het schooljaar 2020 -2021 biedt de school ook 

HAVO-bovenbouw-onderwijs aan. Dit vraagt zowel aanpassing van de 

didactiek als de pedagogiek. De Havo-bovenbouw-leerlingen hebben een 

andere leerbehoefte dan de huidige leerlingenpopulatie, zij moeten 

voorbereid worden op HBO-onderwijs. Daarnaast is het de verwachting 

dat zij zwaardere psychiatrische problematiek hebben dan de huidige 

leerlingenpopulatie. Bovendien zal de groep leerlingen in de 

HAVO-bovenbouw relatief klein zijn en wil de school wel een zo breed 

mogelijk vakkenpakket aan bieden. De school wil het onderwijs in de 

HAVO-bovenbouw zo inrichten dat er zo goed mogelijk aan de 

leerbehoeften van de individuele leerlingen, met zijn individuele 

problematiek en mogelijkheden tegemoet gekomen kan worden. 

Voordat aan de slag gegaan wordt met de vormgeving van dit onderwijs 

wil de schoolleiding zicht hebben op de dagelijkse praktijk van het 

onderwijs in de school. De schoolleiding is er van overtuigd dat de 

interventies en de ontwikkelde instrumenten van de afgelopen jaren een 

goed uitgangspunt is voor het doorontwikkelen van het onderwijs naar het 

gewenste maatwerk in de HAVO-bovenbouw en verwacht dat er geen 

nieuwe instrumenten nodig zijn. Tegelijk vraagt de schoolleiding zich af of 

alle instrumenten wel optimaal ingezet worden en of er voldoende 

samenhang is tussen de verschillende lessen. 
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1.2 Onderzoeksvraag 

 

De hoofdvraag van dit onderzoek is: 

 

In welke mate sluit het onderwijs op De Apollo aan bij de 

behoeften van de individuele leerlingen? 

 

Voor de beantwoording van deze vraag zullen de volgende deelvragen 

onderzocht worden: 

 

1. In welke mate worden de school-eigen instrumenten ingezet door 

docenten? 

 

2. In welke mate sluit de volgende deelaspecten van het 

pedagogisch-didactisch handelen van de docenten aan op de 

behoefte van de leerlingen: 

● het pedagogisch handelen in de les 

● benutten van de onderwijstijd 

● taakgerichte werksfeer 

● instructie, activerend en direct 

● aanleren van strategieën voor denken en leren 

● systematisch volgen van ontwikkeling 

● afstemming van instructie en verwerking 

● actief betrekken van leerlingen 

● verantwoordelijkheid geven aan leerlingen 

 

3. In welke mate wordt bij toetsing en afsluiting aangesloten op de 

individuele leerlingen? 

 

4. In welke mate is er sprake van een collectief 

pedagogisch-didactisch handelingsrepertoire? 

 

1.3 Onderzoeksopzet 

De volgende instrumenten zijn bij dit onderzoek ingezet worden: 

Lesbezoeken 

Met behulp van een gevalideerde kijkwijzer aangevuld met een 

aantal school-eigen voorbeelden van goede praktijken (bijlage 1) 

zijn 16 lessen geobserveerd en geanalyseerd worden. De 

observanten waren steeds  een docent of schoolleider samen met 
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een senior-adviseur. De observaties zijn uitsluitend gebruikt voor 

het beantwoorden van de onderzoeksvragen op schoolniveau. Er is 

in het kader van dit onderzoek geen feedback gegeven aan 

individuele docenten of over losse lesmomenten. 

Panelgesprekken met leerlingen 

Met een groep leerlingen heeft de senior-adviseur een gesprek 

gevoerd over de onderzoeksvragen. Hiervoor is een 

gespreksleidraad gebruikt (zie bijlage 2). 

Panelgesprekken met docenten 

Met een groep docenten heeft de senior-adviseur een gesprek 

gevoerd over de onderzoeksvragen. Hiervoor is een 

gespreksleidraad gebruikt. 

 

Documentenanalyse 

Ter aanvulling op de lesbezoeken en de panelgesprek zijn waar 

nodig interne documenten (PTA, beleidsstukken) gebruikt om de 

om de onderzoeksvragen te beantwoorden. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd worden op 23, 24 en 25 september 2019. 
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Hoofdstuk 2 Opbrengsten 

In dit hoofdstuk worden de opbrengsten van de observaties en 

gesprekken gepresenteerd. Vervolgens worden de deelvragen en de 

kernvraag van het onderzoek beantwoord. 

2.1 Lesobservaties 

 

Tijdens de lesobservaties zijn negen indicatoren onderzocht. Gezamenlijk 

zijn deze bepalend voor de kwaliteit van het pedagogisch-didactisch 

handelen. We kunnen deze negen indicatoren opdelen in vijf domeinen, 

die opbouwen in complexiteit. Het betreft: 

1. Een veilig, ondersteunend en uitdagend pedagogisch klimaat. 

Hieronder valt indicator 1 (pedagogisch handelen); 

2. Organisatorische voorwaarden voor het geven van een les. 

Hieronder vallen indicator 2 (effectief benutten onderwijstijd) en 3 

(taakgerichte werksfeer); 

3. Inhoudelijke en didactische aspecten van de les. Hieronder vallen 

indicator 4 (activerende directe instructie) en 5 (aanleren van 

strategieën voor denken en leren); 

4. De differentiatie en afstemming tijdens de les. Hieronder vallen 

indicator 6 (systematisch volgen van vordering) en 7 (afstemming 

instructie en verwerking); 

5. Betrokkenheid, zelfstandigheid en samenwerking. Hieronder vallen 

indicator 8 (actieve betrokkenheid) en 9 (verantwoordelijkheid van 

leerlingen voor organisatie en proces).  

De bevindingen worden in het vervolg van deze paragraaf per domein 

besproken. 

 

Een veilig, ondersteunend en uitdagend pedagogisch klimaat 

Dit domein is onder te verdelen in drie onderdelen. 

Het veilige pedagogische klimaat (indicator 1.1). Uit de observaties blijkt 

dat in de meeste klassen een veilige sfeer hangt en dat in elf van de 

zestien geobserveerde lessen de docenten hier een stimulerende en 

ondersteunende bijdrage aan levert. Zo verwelkomen zij de leerlingen aan 

het begin van de les en treden op bij pestgedrag. Wat ook opvalt is dat er 

een minderheid van docenten is die geen ondersteunende bijdrage levert 

aan het veilige klimaat. Deze groep is zo groot dat we niet kunnen 

spreken van een schoolbrede aanpak om het veilige pedagogische klimaat 

te stimuleren en te ondersteunen. 

Het ondersteunende pedagogische klimaat (indicator 1.2 en 1.3). Op dit 

onderdeel valt op dat er geen gemeenschappelijk handelingsrepertoire is. 

In tien van de zestien geobserveerde lessen zijn goede praktijken 

geobserveerd  stimulerend en ondersteunend zijn voor de leerlingen. In 
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deze lessen is geobserveerd dat de docent leerlingen laat uitspreken en 

hun bijdrage waardevol vindt en redelijke gedragsregels consequent 

hanteert. In de overige lessen hebben we dit gedrag niet gezien. 

Een uitdagend pedagogisch klimaat (indicator 1.4 en 1.5). Uit diverse 

onderzoeken blijkt dat de verwachtingen die docenten van hun leerlingen 

hebben een sterke voorspellende waarde heeft voor de resultaten van de 

leerlingen. Lage verwachtingen bij docenten zorgen voor lage doelen en 

lage resultaten. Aan de andere kant geldt ook dat hoge verwachtingen bij 

docenten leiden tot hoge doelen en die leidden tot hoge resultaten. Uit de 

observaties blijkt dat er weinig docenten op De Apollo zijn die hoge 

verwachtingen hebben van de leerlingen. Zij leggen veel nadruk op alle 

problemen die de leerlingen al hebben en de blokkades die die problemen 

vormen voor de leerlingen. Hun feedback is op een incorrect antwoord is 

positief omdat ze blij zijn dat de leerling het tenminste probeert. In vier 

van de zestien geobserveerde lessen worden hoge verwachtingen 

uitgesproken. Zij spreken leerlingen bij de start van een opdracht direct 

(bij voorkeur individueel) aan op de verwachting die zij hebben, ik weet 

dat jij dit kan omdat je het stappenplan beheerst. Zij geven heldere 

feedback op de leeropbrengst van leerlingen in de vorm van concrete 

inhoudelijke complimenten en verbeterpunten. 

  

Uit de observaties blijkt dat er binnen De Apollo geen sprake is van een 

gemeenschappelijke pedagogisch handelingsrepertoire. In de helft van de 

geobserveerde lessen wordt dit domein voldoende gescoord, om te 

kunnen spreken van een gemeenschappelijk handelingsrepertoire moet dit 

in 75% van de geobserveerde lessen het geval zijn. 

Bij deze analyse valt op dat een aantal docenten, vijf van de zestien 

geobserveerde docenten, op alle indicatoren negatief scoren. In deze 

lessen was sprake van een onveilig klimaat. Hoewel deze groep een 

minderheid vormt is de groep wel zo groot dat zij een stempel drukken op 

het oordeel over dit domein. In de overige lessen was het pedagogisch 

klimaat rustig te noemen. Echter de stimulerende bijdrage van de docent 

hieraan levert is vaak gering of afwezig. Leerlingen zijn uit zichzelf rustig 

en worden niet gestimuleerd door bijvoorbeeld hoge verwachtingen met 

hen te delen. 

 

Leerlingen herkennen dat docenten willen investeren in de relatie met 

hen. Ze waarderen dat en hebben het gevoel dat er rekening met hen 

gehouden wordt, bijvoorbeeld als ze niet lekker in hun vel zitten. Het 

handhaven van de schoolregels ervaren de leerlingen wisselend. Aan 

sommige regels houden ze zich heel goed, omdat er op gehandhaafd 

wordt. Als dat niet gebeurt houden leerlingen zich ook niet aan de regels. 

 

Het pedagogisch klimaat in de klas, zoals hierboven beschreven, hangt 

samen met het pedagogisch klimaat in de school. Dan gaat het 
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ondermeer over een gemeenschappelijke pedagogische visie met 

uitgangspunten en afspraken die schoolbreed gedragen worden. Uit de 

gesprekken die gevoerd zijn in het docentenpanel en bij de evaluatie van 

de lesbezoeken blijkt dat er kennis binnen de school is over hoe het 

pedagogische klimaat er uit zou moeten zien. Met name de aanpak die 

PBS biedt wordt vaak genoemd en de gesprekspartners weten wat die 

aanpak in houdt. Echter wordt vaak gezegd dat het niet lukt om dit 

vertalen in een gemeenschappelijk handelingsrepertoire. Hier worden een 

aantal redenen voor genoemd: 

➔ de gesprekspartner wil/kan het zelf wel maar voelt zich niet 

gesteund door de directie en/of collegae. 

➔ de gesprekspartner wil het wel maar wil daarnaast ruimte hebben 

voor eigen interpretatie van de aanpak. Deze ruimte wil men 

gebruiken om eigen keuzes te maken in de eigen context. De 

gesprekspartners realiseren zich hierbij niet allemaal dat dat niet 

altijd ten goede komt aan het leren van de leerlingen en/of de 

kwaliteit van de school als geheel. Op het moment dat ze hiermee 

geconfronteerd worden treedt enige verlegenheid op. 

➔ de gesprekspartner ziet het pedagogische handelingsrepertoire 

vooral als een aanpak die ingezet moet worden als het niet goed 

gaat. De aanpak wordt niet gezien als een aanpak die 

ondersteunend en stimulerend kan zijn voor het leren van 

leerlingen maar als een noodmaatregel. 

➔ Het ontbreken van een gemeenschappelijke aanpak wordt vooral 

gezien als een bedreiging voor de toekomst, het gaat nu goed maar 

kunnen we wel bijsturen wanneer het minder goed gaat. Daarmee 

wordt het onderwerp minder urgent en geadresseerd als een 

onderwerp waar ooit iets mee gedaan moet worden. 

 

Organisatorische voorwaarden voor het geven van een les 

In dit domein worden de indicatoren effectief benutten van de 

onderwijstijd en taakgerichte werksfeer (indicatoren 2 en 3) 

geanalyseerd. 

 

Positief is dat vrijwel alle lessen (in twaalf van de zestien geobserveerde 

lessen, in twee lessen kon deze indicator niet gescoord worden en in twee 

lessen is de indicator negatief gescoord) op tijd beginnen (indicator 2.1). 

Veel docenten zorgen tijdens de les voor een ordelijk verloop van de les 

en een goed klassenmanagement. In negen van de zestien geobserveerde 

lessen is indicator 3.1 en 3.2 positief gescoord. Lesmaterialen zijn op tijd 

voorhanden en toegankelijk.  

Een punt waar winst schoolbreed winst te behalen valt is het effectief 

benutten van de beschikbare onderwijstijd. Er lekt veel cruciale leertijd 

weg. In 50 % van de lessen wordt een te groot deel van de tijd niet 

besteedt wordt aan het lesdoel (indicator 2.2). In 56% van de lessen 
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wordt niet gewerkt met een adequate planning (indicator 2.3). In 88% 

van de lessen wordt leerlingen niet geleerd om te gaan met uitgestelde 

aandacht (indicator 3.3). Dit vertaalt zich in lessen waarin leerlingen veel 

tijd kwijt zijn aan wachten. Dit gebeurt op momenten dat leerlingen 

zelfstandig moeten werken en een vraag hebben, op momenten dat 

leerlingen eerder klaar zijn en niet weten wat ze moeten doen, en op 

momenten waarin de docent klassikale aandacht vraagt maar feitelijk 

slechts één of enkele leerlingen betrekt bij de les. 

 

Samen met het eerste domein, het pedagogisch klimaat vormt dit domein 

de basisvoorwaarde voor het didactisch handelen (domein 3). 

 

Inhoudelijke en didactische aspecten van een les 

Dit domein is onder te verdelen in vier aandachtsgebieden, structuur, 

inhoudelijke helderheid, activering van de leerlingen en feedback. In 

andere woorden is dit ook zo beschreven in De Apollo-les door de school. 

Daarin gaat het over het spoorboekje, uitleg, samen en alleen leren, 

afsluiten. 

 

Structuur: Door leerlingen structuur te bieden in de les is de kans groter 

dat de leerstof beklijft. Dan gaat het om het benoemen van de lesdoelen, 

het ophalen van voorkennis en het duidelijk maken van de opbouw in de 

les (aandachtspunt 4.1 t/m 4.3). In slechts drie van de zestien 

lesobservaties zien we deze aspecten in zijn geheel terug. Deze docenten 

benoemen de lesdoelen op betekenisvolle wijze en zodanig dat het bij de 

leerling binnenkomt, halen relevante voorkennis op rondom hetzelfde 

onderwerp en maken de opbouw van de les middels het spoorboekje 

duidelijk (indicator 4.3). In de andere observaties missen we een of 

enkele aspecten. Met name het benoemen van de lesdoelen (indicator 

4.2) missen we schoolbreed (in 25% van de lessen gebeurt dit). Als 

docenten scherper voor ogen hebben welk doel ze met de les willen 

bereiken komt dit de kwaliteit van de uitleg ten goede. Hier komen we in 

de volgende alinea op terug. 

 

Inhoudelijke helderheid: In minder dan helft van de lessen (zes van de 

zestien geobserveerde lessen) is de uitleg van de leerstof en de 

opdrachten helder (indicator 4.4). In een aantal gevallen is de uitleg 

verwarrend. De opbouw van de uitleg was niet helder of de uitleg sloot 

niet goed aan op de beginsituatie.  In een aantal gevallen werd er geen 

uitleg gegeven en werden de leerlingen aan het werk gezet met 

opdrachten uit de methode. In slechts drie van de zestien lessen wordt 

gebruikt gemaakt van didactische hulpmiddelen bij de uitleg (indicator 

4.5).  
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Activering van de leerlingen: In zeven van de zestien geobserveerde 

lessen worden leerlingen actief bij de les betrokken. Dat betekent dat in 

die lessen de docenten een aanpak hebben  gebruikt die er op gericht was 

alle leerlingen te betrekken en mee te laten doen tijdens de uitleg en de 

verwerking van de leerstof. Zo stelden docenten vragen aan de leerlingen 

of spoorden hen aan om tijdens de uitleg te luisteren.  

In slechts één les maakte de docenten gebruik van werkvormen die 

gericht zijn op het activeren van de leerlingen (indicator 4.7). 

Ook als het gaat om denkstrategieën worden leerlingen door de docenten 

in een beperkt aantal lessen gestimuleerd en ondersteund om actief te 

zijn. In zes lessen werden de leerlingen gestimuleerd om hardop te 

denken (indicator 5.2). In vier lessen leert de docent de leerlingen 

strategieën aan voor denken en leren (indicator 5.1). 

Leerlingen in het leerlingpanel geven aan dat de lessen leuker worden als 

ze zelf na moeten denken, als ze puzzeltjes op moeten lossen en de 

antwoorden niet te makkelijk zijn. De leerlingen missen dit, het gebeurt 

maar een paar keer per jaar dat ze met zo’n puzzel te maken krijgen. Ze 

denken dan in eerste instantie aan grotere opdrachten. Bij doorvragen 

denken dat dat ook met kleinere opdrachten zou kunnen maar dat 

gebeurt in de lessen niet of nauwelijks. 

Dit vertaalt zich in lessen waar leerling beperkt ondersteunt en 

gestimuleerd worden om actief bezig te zijn met de leerstof. 

 

Feedback 

In een beperkt aantal lessen (zes van de zestien geobserveerde lessen) 

werd feedback aan de leerlingen gegeven (indicator 4.8). In de overige 

lessen zijn goede praktijken zoals het maken van een systematische 

feedbackronde tijdens de zelfstandige verwerking of activering tijdens de 

instructie niet geobserveerd. In één les werd gecheckt of de leerdoelen 

behaald zijn (indicator 4.9). 

Het reflecteren van leerlingen op hun aanpak, het stimuleren van 

controleactiviteiten door leerlingen en het stimuleren van toepassen van 

het geleerde Indicatoren 5.4, 5.5 en 5.6) is in drie lessen geobserveerd. 

Het algemene beeld is dat de lessen eindigen zonder een moment van 

afronding. Dit zorgt er voor dat de docent leerlingen niet ondersteunt en 

stimuleert te reflecteren over het proces en de opbrengst van de les. 

Tevens ontvangt de docent geen informatie over het proces en de 

opbrengst van de les. 

 

Samenvattend kunnen we stellen dat de inhoudelijke en didactische 

aspecten schoolbreed verbetering behoeven. Hoewel we op onderdelen 

goede praktijken hebben kunnen waarnemen, hebben we tijdens de 

lesobservaties geen lessen gezien die op dit domein in zijn geheel van 

voldoende kwaliteit zijn.  
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De differentiatie en afstemming tijdens de les. 

De indicatoren systematisch volgen van ontwikkelingen (indicator 6) en 

afstemming instructie en verwerking (indicator 7) geven een beeld van 

hoe het onderwijs op De Apollo aansluit bij de leerbehoefte van de 

individuele leerlingen. 

Om hier binnen de lessen vorm aan te kunnen geven is het voorwaardelijk 

dat de uitleg helder is, de leerlingen leren omgaan met uitgestelde 

aandacht en de docenten weten hoe leerlingen leren. 

Uit onze analyse van de organisatorische aspecten en inhoudelijke en 

didactische aspecten van de les is gebleken dat de heldere uitleg en het 

leren omgaan met uitgestelde aandacht op De Apollo nog verbetering 

behoeft. 

Het systematische volgen van ontwikkelingen (indicator 6) is niet 

geobserveerd tijdens de lessen maar besproken in het docentenpanel. 

Daar kwam naar voren dat alle docenten cijfers systematisch vastleggen. 

Overige vorderingen (sociaal-emotioneel, ondersteuningsbehoefte, uitval 

op onderdelen) worden alleen vastgelegd als de docent inschat of dat 

nodig is. Tijdens het gesprek bleek dat docenten daar wisselende 

afwegingen in maken. De gegevens die vastgelegd worden worden 

gebruikt op het moment dat er een probleem gesignaleerd wordt in de 

ontwikkeling van de leerling. 

Gevolg hiervan is dat het voor de individuele docenten niet mogelijk is om 

hun lessen af te stemmen op de vorderingen van hun leerlingen. Maar ook 

is het niet mogelijk om schoolbreed het onderwijs en de ondersteuning af 

te stemmen op de vorderingen van de individuele leerlingen.  

In de lessen is dit zichtbaar in het feit dat in de meeste lessen (vijftien 

van de zestien geobserveerde lessen) er geen sprake is van afstemming 

van de instructie en de verwerking op de individuele leerling (indicator 

7).In de lessen is weinig differentiatie, alle leerlingen zijn op hetzelfde 

moment bezig met dezelfde instructie en verwerking.  De goede praktijk 

die het meest geobserveerd is is het aanbrengen van tempodifferentiatie, 

die is in vier van de zestien lessen geobserveerd. Door het ontbreken van 

systematische feedback op het leerproces van de leerlingen (indicator 5) 

en het systematisch vastleggen hiervan (indicator 6) is het niet mogelijk 

om het onderwijs af te stemmen op de vorderingen van de leerlingen. 

 

Leerlingen in het leerlingpanel geven aan dat er niet of nauwelijks 

differentiatie is. Eén docent werkt met verlengde instructie, dat vinden ze 

erg prettig.  

 

 

Betrokkenheid, zelfstandigheid en samenwerking 

In dit domein worden indicator 8 en 9 geanalyseerd. Indicator 8 

(leerlingen zijn actief betrokken) is de enige indicator uit de kijkwijzer 
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waar niet het gedrag van de docent maar het gedrag van leerlingen wordt 

onderzocht. 

 

In veel lessen zijn leerlingen niet actief bezig met de verwerking van de 

leerstof. Dit is het opvallendst tijdens de verwerkingsfase van de les. 

Tijdens de instructie is in zeven van de zestien geobserveerde lessen 

gezien dat leerlingen actief betrokken waren. Tijdens het uitvoeren van de 

taak is dit in drie lessen gezien. In één les is geobserveerd dat leerlingen 

actief gericht zijn op het leren. Hoewel hier gekeken is naar het gedrag 

van de leerlingen ligt hier wel een verband met de voorgaande 

indicatoren. Docenten kunnen de actieve betrokkenheid van leerlingen 

vergroten door te werken vanuit hoge verwachtingen en heldere 

leerdoelen en leerlingen actieve werkvormen aan te bieden en strategieën 

voor denken en leren aan te leren. 

 

Bij indicator 9 wordt geanalyseerd in hoeverre docenten leerlingen 

ondersteunen en stimuleren bij zelfstandig werken, verantwoordelijkheid 

nemen en samenwerken. 

In zeven van de zestien geobserveerde lessen worden middelen ingezet 

die helpen bij zelfstandig werken. Deze middelen zijn beschikbaar voor 

leerlingen en worden gebruikt. Wat we in twee van deze zeven lessen 

gezien hebben is dat het zelfstandig werken in een structuur wordt 

aangeboden. Om leerlingen daadwerkelijk te stimuleren om zelfstandig te 

werken moeten zowel de middelen ingezet worden als de structuur binnen 

de les stimulerend zijn om de middelen op een goede manier in te zetten. 

In zes van de geobserveerde lessen stelt de docent zich coachend op. Dit 

gebeurt veelal tijdens de verwerkingsfase in de manier waarop docenten 

leerlingen verder helpen als zij vastlopen. In één les is geobserveerd dat 

leerlingen keuzemogelijkheden hebben en in één les is geobserveerd dat 

leerlingen leren zelfstandig hun leerproces te evalueren. 

In één les is geobserveerd dat de docent bevordert dat leerlingen 

samenwerken. In geen enkele les is geobserveerd dat de docent 

leerlingen leert doelmatig samen te werken. 

In geen enkele les is geobserveerd dat leerlingen feedback krijgen op hun 

zelfstandigheid en kwaliteit van samenwerken. 

 

Binnen dit domein zijn weinig voorbeelden van goede praktijken gezien. 

Dit vertaalt zich in een beeld van lessen die vooral docent-gestuurd zijn 

en waarin de leerlingen weinig eigen initiatief nemen of samenwerken om 

hun leerprestaties te verhogen. 

In een beeld verloopt de communicatie over het leren vooral op de 

volgende wijze: 
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En nauwelijks op de volgende wijze: 

 

 

Overigens is dit beeld ook van toepassing op het geobserveerde bij 

indicator 4 (activeren van leerlingen). 

 

Inzet school-eigen instrumenten (escalatieladder, apollo-les, werkwijzers 

en studiewijzers) 

In de lesobservaties is gelet op de inzet van de instrumenten die binnen 

de school ontwikkelt zijn. 

 

De escalatieladder, de goede praktijken die hierbij door de school 

geformuleerd zijn zijn geobserveerd bij indicator 1.3. Er is gelet op het 

inzetten van de escalatieladder en de wijze waarop leerlingen op hun 

gedrag worden aangesproken (complimenten klassikaal, correcties 

individueel). In de helft van de lessen is sprake van een voldoende 

pedagogisch handelingsrepertoire en deze afspraken maken in die lessen 

daar onderdeel van uit. In de helft van de lessen is die niet voldoende 

geobserveerd. Dat betekent dat er geen sprake is van een gezamenlijk 

handelingsrepertoire met betrekking tot het inzetten van deze goede 

praktijken. 

 

De Apollo-les, binnen de school zijn afspraken gemaakt over de indeling 

van de les (instructie-lesactiviteit-zelf werken-evalueren) en de wijze 

waarop hierover met de leerlingen gecommuniceerd wordt (spoorboekje 

met leerdoelen en planning). In de kijkwijzer is dit geobserveerd bij 

indicator 2.3 (de les verloopt volgens een adequate planning) en 4.3 

(maakt voor de leerlingen de opbouw van de les voor de leerlingen 

inzichtelijk). Bij beide indicatoren is in ongeveer de helft van van de 

lessen (zeven respectievelijk 10 van de zestien geobserveerde lessen) 

gezien dat deze adequaat werd ingezet. In zes van de geobserveerde 

lessen werden beide indicatoren positief beoordeeld. In die lessen was dus 
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sprake van een adequate planning en werd deze adequaat met de 

leerlingen gedeeld. Dit is te weinig om te spreken van een gezamenlijk 

handelingsrepertoire. 

leerlingen in het leerlingpanel herkennen de Apollo-les niet als standaard 

les. Ze geven aan dat de studiewijzer heel belangrijk is, die hebben zij 

echt nodig om te weten wat ze wanneer af moeten hebben. 

 

2.2 Leerlingpanel 

 

Er is een panelgesprek gevoerd met vier leerlingen. De leerlingen waren 

afkomstig uit de onderbouw en de bovenbouw en uit de Havo en de Mavo.  

Het beeld dat uit dit panelgesprek naar voren komt is dat de leerlingen 

verschillen ervaren in de aanpak tussen de docenten. Van de 

schooleigen-instrumenten herkennen de leerlingen de studiewijzer, die 

wordt als echt belangrijk ervaren. De overige instrumenten 

(escalatieladder, de Apollo-les) herkennen ze niet). Leerlingen beschrijven 

lessen die docent-gestuurd zijn, ze geven aan het leuker te vinden als ze 

zelf een probleem op te lossen hebben. Maar dit gebeurt maar heel soms. 

De leerlingen merken dat de meeste docenten investeren in een relatie 

met hen, dat vinden ze fijn en stimuleert ze om aan het werk te gaan en 

te blijven tijdens de lessen. 

2.3 Docentenpanel 

 

Er is een panelgesprek gevoerd met vier medewerkers. Drie docenten van 

de onderbouw en bovenbouw en één BPO-er. 

nen ook wel omgaan met wat wisselende regels. 

Het beeld dat uit de gesprek ontstaat is dat docenten erg betrokken zijn 

bij het welzijn van hun leerlingen. Ze zijn er trots op dat de meeste 

leerlingen het fijn vinden op school. Docenten herkennen dat er grote 

verschillen zijn in hun pedagogisch-didactisch handelen. Ze zouden dit wel 

anders willen en beschikken over een aantal gezamenlijk beelden over 

hoe dit eruit kan zien. Echter op onderdelen verschillen deze beelden ook 

en het omzetten van de beelden in gezamenlijk handelen lukt niet. 

Docenten zouden meer maatwerk willen leveren. Als belangrijkste reden 

om dit niet te doen wordt de lesduur genoemd, de lessen zijn te kort om 

daar aan toe te komen. Wat opviel in de gesprekken is dat niet alle 

docenten veel kennis hebben van goede praktijken waarmee leerlingen 

actief betrokken kunnen worden bij de lessen en waarmee leerlingen 

leerstrategieën kunnen leren. 

 

2.4 Documentenanalyse 

Op basis van de opbrengst van de observaties is het PTA nader 

geanalyseerd. 
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Het aantal toetsen verschilt per vak. Dit varieert van 6 toetsen per 

periode tot 1 toets per periode in Mavo 4. 

Het merendeel van de toetsen in de mavo bovenbouw is een schriftelijke 

toets. 

Zowel het examenreglement als het PTA per vak bevatten geen regeling 

voor maatwerk voor leerlingen. 

Het aantal herkansingen per periode is gereguleerd. Per vak is een 

verschil in het aantal toetsen dat voor herkansing in aanmerking komt. 

Het aantal toetsen dat leerling maximaal per week maken is gereguleerd. 
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Hoofdstuk 3 Conclusies en 

aanbevelingen 

In dit hoofdstuk zullen eerst de onderzoeksvragen beantwoord worden. 

Vervolgens zullen enkele aanbevelingen gedaan worden. 

 

3.1 Conclusies 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd om de kernvraag: 

In welke mate sluit het onderwijs op De Apollo aan bij de behoeften van 

de individuele leerlingen? 

te kunnen beantwoorden. 

 

Om deze vraag goed te beantwoorden wordt eerst een antwoord 

geformuleerd op de deelvragen. 

 

In welke mate worden de school-eigen instrumenten ingezet door 

docenten? 

Zowel leerlingen als docenten geven veel gebruik te maken van de 

studiewijzers. Hier wordt ook een link gelegd met Magister. In de lessen is 

het gebruik van de studiewijzer diverse malen gezien. De studiewijzers 

worden gebruikt om voor leerlingen inzichtelijk te maken wat de planning 

voor de periode is. Leerlingen en docenten gebruiken de studiewijzer niet 

om keuzes te maken. De studiewijzer ondersteund vooral de 

organisatorische voorwaarden voor de les en niet de differentiatie binnen 

de les of de zelfstandigheid van de leerlingen. 

De instrumenten de Apollo-les en de escalatieladder worden door de 

leerlingen niet herkend. Ook de docenten geven aan hier wisselend mee 

om te gaan. Om een aantal redenen bepalen ze zelf of deze instrumenten 

geschikt zijn om te gebruiken binnen de context van hun lessen of niet. 

Ook tijdens de lesobservaties zijn deze instrumenten weinig 

geobserveerd. 

 

In welke mate sluit de volgende deelaspecten van het 

pedagogisch-didactisch handelen van de docenten aan op de behoefte van 

de leerlingen: 

● het pedagogisch handelen in de les 

● benutten van de onderwijstijd 
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● taakgerichte werksfeer 

● instructie, activerend en direct 

● aanleren van strategieën voor denken en leren 

● systematisch volgen van ontwikkeling 

● afstemming van instructie en verwerking 

● actief betrekken van leerlingen 

● verantwoordelijkheid geven aan leerlingen 

De deelaspecten zijn elk geobserveerd tijdens de zestien lesbezoeken. In 

het hoofdstuk analyse is uitgebreid ingegaan op de waarnemingen. Bij 

geen enkel deelaspect is sprake van een gemeenschappelijk 

handelingsrepetoire binnen de school. Dat wil niet zeggen dat er niet 

goede praktijken geobserveerd zijn. Echter om te kunnen spreken van 

een gemeenschappelijk handelen moet een indicator in meer dan 75% 

van de lessen als positief beoordeeld worden. Dit was alleen bij de 

indicator de lessen beginnen op tijd (2.1) het geval. 

Het merendeel van de lessen verloopt in een rustige sfeer. In vijf van de 

zestien lessen was de pedagogische veiligheid niet op orde. Uit de 

lesobservaties en de gesprekken die gevoerd zijn blijkt dat er binnen de 

school de onderlinge band als belangrijk en goed ervaren wordt. De 

school kan echter nog veel leerwinst bereiken door meer te investeren in 

het leren van de leerlingen. Door hoge verwachtingen te hebben van wat 

leerlingen kunnen, het leren actief en zichtbaar te maken, de leerlingen 

mede-verantwoordelijk te maken voor het leren, te investeren in het 

systematisch bijhouden van de vorderingen en deze informatie actief te 

gebruiken in de lessen kan veel winst bereikt worden. belangrijk is echter 

wel dat dit ingebed wordt in de school als systeem en niet afhangt van de 

individuele docent. 

 

In welke mate wordt bij toetsing en afsluiting aangesloten op de 

individuele leerlingen? 

Zowel in de gesprekken, de lessen als de analyse van het PTA is niet 

geobserveerd dat hier rekening mee gehouden wordt. De uitzondering 

hierop vormt de herkansingsregeling, hierbinnen kunnen leerlingen hun 

cijfer verbeteren. Leerlingen kunnen hier binnen de regels gebruik van 

maken. De regeling stelt geen aanvullende eisen rond bijvoorbeeld 

feedback of reflectie. 

 

In welke mate is er sprake van een collectief pedagogisch-didactisch 

handelingsrepertoire? 
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Uit de observaties en de gesprekken is niet gebleken dat er een 

gemeenschappelijk pedagogisch-didactisch handelingsrepetoire is binnen 

de school. 

Wat betreft het pedagogisch handelen is er wel sprake van 

gemeenschappelijke kennis. Dit wordt niet vertaald in gemeenschappelijk 

handelen. Voor wat betreft het didactisch handelen is er ook sprake van 

gebrek aan kennis. 

 

Het antwoord op de kernvraag; In welke mate sluit het onderwijs op De 

Apollo aan bij de behoeften van de individuele leerlingen? is dat dit in zeer 

gering mate gebeurt. In individuele gevallen houden docenten rekening 

met het welbevinden van de leerlingen maar dit is geen schoolbreed 

gedrag en wordt niet gebruikt om het leren van de leerlingen te 

stimuleren en te ondersteunen. 

 

3.2 Aanbevelingen 

 

Op basis van de conclusies kunnen een aantal aanbevelingen gedaan 

worden. 

 

Individuele docenten 

Er is een groep docenten die opvallend negatief scoort tijdens de 

observatie. Om het veilige klimaat in alle lessen te kunnen garanderen is 

het van belang dat hier een vervolg aan geven wordt. het instrument dat 

gebruikt is is minder geschikt voor het beoordelen of begeleiden van 

individuele docenten. Echter de observaties waren zo opvallend dat het 

advies aan de schoolleiding is om dit nader te onderzoeken. 

 

Een gemeenschappelijk handelingsrepertoire 

Het komen van individuele goede praktijken naar een gemeenschappelijk 

handelingsrepertoire binnen de school vraagt een aanpak waarbij de 

school als systeem onderwerp van de aanpak is. Door te investeren in 

individuele docenten wordt nog niet automatisch een gemeenschappelijke 

praktijk ontwikkeld. Hiervoor moeten een aantal voorwaarden binnen de 

school vervult zijn. Het gaat hierbij om drie terreinen: 

➔ het kwaliteitsbeleid 

➔ de professionele cultuur 

➔ het onderwijskundig leiderschap 

Deze aspecten zijn binnen de kaders van dit onderzoek niet onderzocht. 

vanuit de theorie en de ervaringen is bekend dat deze voorwaarden 

vervuld moeten zijn om te kunnen komen tot gemeenschappelijk 

handelen. Omdat dat hier ontbreekt is het logisch om te onderzoeken hoe 

de school scoort op deze terreinen. 
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Didactische kennis en instrumenten 

Er blijkt uit de gesprekken met docenten dat er winst behaald kan worden 

door te investeren in het didactisch repertoire van de docenten. Zowel op 

het gebied van actief betrekken van de leerlingen, het aanleren van 

leerstrategieën, het differentiëren als het geven van verantwoordelijkheid 

aan leerlingen ontbreekt het aan kennis en instrumenten. 

Overigens kan de ingezette transitie van de lengte van de lessen (van 45 

minuten naar 30-60-90 minuten) hierbij ondersteunend zijn mits de 

docenten beschikken over voldoende kennis en instrumenten om deze 

lesduur zo te gebruiken dat het leidt tot meer leeropbrengst. 
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BIJLAGE 1 Kijkwijzer 

Observatie-Instrument  

2019 VOORTGEZET ONDERWIJS - De Apollo 
 

indicator 1 :     pedagogisch handelen (omgang met elkaar): ondersteuning, 

veiligheid, uitdaging 

aandachtspunten goede praktijken - + nvt 

1.1 zorgt voor veiligheid maakt de sfeer in de groep en de omgang met 

elkaar zonodig bespreekbaar 

   

treedt op wanneer er om leerlingen wordt 

gelachen 

   

bevordert solidariteit tussen leerlingen    

voorkomt pestgedrag en reageert adequaat 

wanneer zich dat voordoet 

   

houdt rekening met (culturele) verschillen en 

bijzonderheden 

   

Verwelkomt leerlingen, individueel en als groep, 

op een gastvrije wijze aan het begin van de les 

   

oordeel aandachtspunt - +  

1.2 ondersteunt het zelfvertrouwen van 

leerlingen 

laat leerlingen uitspreken    

luistert naar wat leerlingen te zeggen hebben    

maakt duidelijk bijdragen van leerlingen 

waardevol te vinden 

   

stimuleert leerlingen naar elkaar te luisteren    

bevordert dat leerlingen interesse tonen in elkaar    

vermijdt rolbevestigende opmerkingen    

vormt zelf voorbeeld/rolmodel van respectvolle 

benadering 

   

spreekt leerlingen op een positieve manier aan    

accepteert dat leerlingen fouten maken    

maakt zodanig contact met leerlingen dat zij zich 

op hun gemak voelen 

   

koppelt vragen en opmerkingen van leerlingen  op 

een positieve manier terug 

   

oordeel aandachtspunt - +  

1.3 beschikt over pedagogisch 

repertoire voor passende interventies 

maakt weloverwogen gebruik van complimenten 

en correcties 

   

anticipeert passend en proportioneel op gedrag 

van leerlingen (escalatieladder) 

   

spreekt leerlingen aan op ongewenst gedrag en 

stimuleert gewenst gedrag 

   

hanteert gedrags- en omgangsregels redelijk en 

consequent 

   

Spreekt complimenten voor een individu 

klassikaal uit en corrigeert individuen persoonlijk 

   

Zorgt ervoor dat conflicten zo snel mogelijk 

worden opgelost, neemt de leiding hierin 

   

regels zijn duidelijk en kenbaar voor leerlingen    

regels zijn functioneel voor leerlingen     

is in pedagogische zin in contact met de leerlingen 

bij interventies 

   

oordeel aandachtspunt - +
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1.4 geeft expliciet blijk van hoge 

verwachtingen 

 

spreekt expliciete en positieve verwachtingen uit 

naar leerlingen over wat zij aankunnen 

(feedforward) 

   

geeft er blijk van te weten wat hij/zij van 

leerlingen kan verwachten (relatie met 

aandachtspunt 6.3) 

   

laat merken in de ontwikkeling van leerlingen te 

geloven  

   

geeft niet op wanneer een leerling het antwoord op 

een vraag niet weet, maar stelt bv een 

tussenvraag als opstapje naar het antwoord 

   

is duidelijk voor leerlingen over wat de 

verwachtingen zijn 

   

bevestigt als leerlingen verwachtingen waarmaken    

bemoedigt als leerlingen verwachtingen niet 

waarmaken 

   

oordeel aandachtspunt - +  

1.5 richt een leeromgeving in die 

uitdagend en rijk is 

de leeromgeving sluit aan bij het leerstofaanbod 

dat in die periode aan de orde is 

   

zorgt voor adequate en stimulerende materialen 

voor het betreffende vak  

   

zorgt voor adequate en stimulerende soft- en 

hardware  

   

maakt leerlingen nieuwsgierig en overtuigt hen van 

relevantie van leerinhouden 

   

oordeel aandachtspunt - +  

OORDEEL INDICATOR 1  PEDAGOGISCH HANDELEN: 

Norm: 1.1-1.2-1.3 (ondersteuning en veiligheid) 

 O  Z V   G 

 

indicator 2:     effectief benutten onderwijstijd (‘time on task’) 

Aandachtspunten goede praktijken - + Nv

t 

2.1 laat geen tijd verloren gaan aan het 

begin van de les en bij leshervattingen 

handhaaft schoolregels over op tijd beginnen     

spreekt leerlingen die te laat komen daarop aan 

conform schoolbeleid 

   

gaat adequaat om met leerlingen die te laat 

(binnen) komen, zodat geen tijdverlies optreedt 

   

zorgt voor zo min mogelijk tijdverlies bij 

overgangen tussen onderdelen van een lesblok  

   

oordeel aandachtspunt - +  

2.2 besteedt de geplande tijd 

daadwerkelijk aan het lesdoel 

laat geen tijd verloren gaan tijdens de les    

laat geen ‘dode’ momenten ontstaan    

laat de leerlingen niet wachten    

laat zich niet afleiden door irrelevante zaken of 

gebeurtenissen 

   

houdt zelf de lestijd en het lesdoel in de gaten    

oordeel aandachtspunt - +  
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2.3 laat de les verlopen volgens een 

adequate planning 

heeft de les gepland     

de planning van de les stemt overeen met de 

doelen (zie 4.2) 

   

De les verloopt volgens de afgesproken opbouw 

(Instructie-samen leren -individueel 

leren-reflectie op het leren) 

   

stimuleert leerlingen door te werken    

de afwisseling in instructie en begeleiding in de 

les is evenwichtig 

   

zorgt dat leerlingen weten aan welke opdracht 

/taak zij moeten werken 

   

zorgt dat leerlingen weten hoeveel tijd ze 

hebben voor taken 

   

zorgt voor relevante opdrachten als leerlingen 

minder dan de geplande tijd nodig hebben (zie 

7.2) 

   

oordeel aandachtspunt - +  

OORDEEL INDICATOR 2 EFFECTIEF BENUTTEN ONDERWIJSTIJD (‘time on task’) 

Norm: 2.2-2.3 (benutten geplande tijd) 

 O  Z V   G 

 

indicator 3:     taakgerichte werksfeer 

Aandachtspunten goede praktijken - + nvt 

3.1 zorgt voor een ordelijk verloop van 

de les 

het in- en uitgaan van de klas verloopt ordelijk    

treedt tijdig en passend op bij ordeverstoringen     

houdt overzicht over de klas    

heeft overwicht op de klas    

leerlingen worden niet gestoord door andere 

leerlingen die zelfstandig aan het werk zijn  

   

oordeel aandachtspunt - +  

3.2 zorgt voor een doelmatig 

klassenmanagement 

maakt duidelijk welke materialen kunnen 

worden gebruikt 

   

zorgt dat leerlingen weten welke materialen zij 

mee moeten nemen 

   

creëert een werkomgeving voor de leerlingen 

om zich te concentreren op het werk 

   

de lesmaterialen zijn ordelijk en toegankelijk 

georganiseerd in het lokaal  

   

oordeel aandachtspunt - +  

3.3 leert leerlingen effectief om te gaan 

met uitgestelde aandacht 

 

 

zorgt dat de leerlingen weten of ze een beroep 

op de docent mogen doen 

   

zorgt dat de leerlingen weten of ze met andere 

leerlingen mogen overleggen 

   

heeft leerlingen geleerd zelfstandig te werken    

leerlingen weten wanneer de docent 

beschikbaar is voor vragen en feedback 

(voorspelbaar docentgedrag) 

   

leerlingen weten wat er van hen verwacht 

wordt als de docent niet beschikbaar is 

(zelfregulatie)  

   

oordeel aandachtspunt - +  
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3.4 voert een inzichtelijke en 

overdraagbare administratie 

werkt volgens een leerstofplanning en heeft 

zicht op het gerealiseerde leerstofaanbod van 

het moment 

   

houdt vorderingen van leerlingen systematisch 

bij 

   

communiceert op adequate manier met 

mentor/coach over leerlingengegevens (gedrag 

en resultaten) 

   

oordeel aandachtspunt - +  

OORDEEL INDICATOR 3 TAAKGERICHTE WERKSFEER 

Norm: 3.1-3.2 (doelmatige werksfeer) 

 O  Z V  G 

 

indicator 4:     activerende directe instructie: scaffolding, inhoudelijke helderheid 

en structuur, feedback, activering 

Aandachtspunten goede praktijken - + nvt 

4.1 maakt duidelijk hoe de les 

inhoudelijk aansluit bij voorgaande 

lessen  

bespreekt het voorgaande werk m.b.t. 

hetzelfde onderwerp 

   

haalt relevante voorkennis op en vat deze 

samen 

   

vermeldt hoe de les aansluit bij wat 

voorafgegaan is 

   

noteert/toont voorkennis op het bord  

(‘Wat weten we al?’) 

   

laat leerlingen niet raden naar wat ze de 

vorige keer hebben geleerd maar ondersteunt 

hen m.b.v. een voorbeeld (mondeling en/of 

visueel) 

   

oordeel aandachtspunt -  +  

4.2 verduidelijkt de lesdoelen informeert de leerlingen over de lesdoelen    

plaatst doelen in een voor leerlingen rijke 

context 

   

zorgt ervoor dat het lesdoel bij leerlingen 

‘binnen komt’  

   

noteert/toont de lesdoelen op het bord  

(‘Wat gaan we leren?’) 

   

maakt duidelijk wat het doel van de 

opdrachten is en wat de leerlingen ervan 

zullen leren 

   

oordeel aandachtspunt - +  

4.3 maakt voor leerlingen de 

inhoudelijke opbouw van de les 

inzichtelijk  

maakt aan leerlingen duidelijk volgens welke 

inhoudelijke en/of procesmatige stappen de les 

gaat verlopen (zie ook (4.8 ) 

   

Het spoorboekje staat op het bord en biedt de 

leerlingen adequate informatie over de opbouw 

van de les 

   

maakt bij iedere nieuwe stap in de les duidelijk 

hoe deze past in het totaal 

   

oordeel aandachtspunt - +  
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4.4 geeft duidelijke uitleg van de leerstof 

en opdrachten 

legt uit in opeenvolgende stappen     

stelt vragen die door leerlingen worden 

begrepen 

   

vat van tijd tot tijd de leerstof samen    

zorgt voor aanschouwelijke en ondersteunende 

middelen die leerdoelen ondersteunen, 

verwijst bv naar de leeromgeving (zie 1.5) 

   

geeft blijk van beheersing vakinhoud van de 

les 

   

geeft blijk van kennis didactische opbouw van 

de leerinhouden 

   

houd in de gaten of leerlingen de instructie 

nog kunnen volgen en schakelt zo nodig een 

stapje terug in de leerlijn (zoekt ‘grond onder 

hun voeten’) 

   

oordeel aandachtspunt - +  

4.5 maakt passend gebruik van 

didactische hulpmiddelen 

geeft blijk van inhoudelijke en vakdidactische 

kennis door inzetten van passende didactische 

hulpmiddelen 

   

maakt duidelijk welke materialen en 

didactische hulpmiddelen gebruikt kunnen 

worden 

   

komt tegemoet aan verschillen in 

oplossingsstrategieën van leerlingen (bv. extra 

visuele ondersteuning passend bij het vak) 

   

oordeel aandachtspunt - +  

4.6 betrekt alle leerlingen bij de les geeft opdrachten die leerlingen aanzetten tot 

actieve deelname 

   

stelt vragen die alle leerlingen aanzetten tot 

nadenken 

   

zorgt ervoor dat alle leerlingen tijdens de 

instructie goed luisteren en tijdens de 

verwerking doorwerken 

   

wacht na het stellen van vragen voldoende 

lang om alle leerlingen te laten nadenken en 

selecteert dan welbewust een leerling 

   

geeft ook leerlingen de beurt die niet hun hand 

opsteken 

   

oordeel aandachtspunt - +  

4.7 hanteert bij uitleg werkvormen die 

leerlingen activeren 

maakt gebruik van gespreks- en 

discussievormen 

   

zorgt voor geleide (in)oefening    

laat leerlingen in variabele groepen werken    

maakt gebruik van coöperatieve werkvormen    

laat leerlingen meeschrijven tijdens de 

instructie 

   

oordeel aandachtspunt - +  
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4.8 geeft feedback aan leerlingen gaat tijdens de instructie na of leerlingen de 

leerstof hebben begrepen  

   

leerkracht getuigt bij feedback van kennis van 

leerlijnen 

   

gaat na of leerlingen de opdrachten op een 

juiste manier uitvoeren 

   

refereert bij feedback expliciet aan de doelen    

refereert bij feedback expliciet aan de fasering 

van de les of van de opdracht (zie 4.3) 

   

geeft feedback op de wijze waarop leerlingen 

tot hun antwoord komen 

   

organiseert de feedback om afdoende te 

voorzien in de behoefte daaraan (bv geplande 

feedbackrondes)  

   

bouwt feedback op uit feed up, feedback en 

feed forward 

   

oordeel aandachtspunt - +  

4.9 gaat na of de lesdoelen bereikt zijn  laat de leerlingen reflecteren op hun eigen 

leerproces 

   

vat samen wat leerlingen hebben geleerd    

grijpt expliciet terug op doelen    

laat ze vertellen wat goed ging, wat niet goed 

ging en wat ze de volgende keer anders gaan 

doen 

   

gaat na wat de prestaties van de leerlingen 

zijn 

   

oordeel aandachtspunt  - +  

OORDEEL INDICATOR 4 activerende directe instructie. 

Norm: 4.2 (scaffolding)-4.4 (duidelijkheid)-4.6 (activering)-4.8 (feedback) 

 O  Z V   G 

 

indicator 5:     strategieën voor denken en leren  

Aandachtspunten goede praktijken - + nvt 

5.1 leert leerlingen strategieën voor 

denken en leren  

leert leerlingen oplossingsmethodieken 

(algoritme, analogie, regeltoepassing) die 

gerelateerd zijn aan het doel van de les 

   

Laat leerlingen zich oriënteren op de opdracht 

voordat zij aan de oplossing gaan beginnen 

   

leert leerlingen het gebruik van 

ordeningsmiddelen aan  

   

geeft leerlingen aanwijzingen voor het 

oplossen van problemen 

   

biedt leerlingen checklists voor het oplossen 

van problemen 

   

demonstreert denkstrategieën door modeling 

of hardop denken 

   

vereenvoudigt problemen door ze te 

structureren 

   

oordeel aandachtspunt - +  

5.2 laat leerlingen hardop denken geeft leerlingen de gelegenheid hardop 

oplossingen te bedenken 

   

vraagt leerlingen denkprocessen te 

verbaliseren 

   

oordeel aandachtspunt - +  
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5.3 laat leerlingen reflecteren op 

oplossingsstrategieën en hun eigen 

aanpakgedrag 

laat leerlingen verschillende 

oplossingsstrategieën met elkaar vergelijken 

   

leert leerlingen inzicht te krijgen in het eigen 

leerproces ten opzichte van dat van anderen 

(metacognitie) 

   

brengt structuur aan in de verschillende 

oplossingsstrategieën 

   

laat leerlingen de handigste 

oplossingsstrategie bepalen 

   

evalueert de bruikbaarheid van 

oplossingsstrategieën 

   

geeft leerlingen niet alleen feedback op het 

resultaat maar ook op het proces 

   

oordeel aandachtspunt - +  

5.4 stimuleert reflectie door middel van 

interactieve instructie- en werkvormen 

is niet alleen zelf aan het woord maar 

stimuleert reflectie door middel van interactie 

met en tussen leerlingen 

   

de interactie tussen leerlingen verloopt 

gestructureerd en is doelmatig 

   

zorgt voor werkvormen waarbij  interactie 

tussen leerlingen leidt tot reflectie 

   

oordeel aandachtspunt - +  

5.5 stimuleert het hanteren van 

controleactiviteiten 

schenkt aandacht aan schatten, voorspellen     

laat schattingen, voorspellingen controleren    

laat oplossingen relateren aan de context    

stimuleert het gebruik van alternatieve 

oplossingen en strategieën als controle 

   

leert leerlingen aanpakken om eigen 

antwoorden te checken  

   

oordeel aandachtspunt - +  

5.6 bevordert het toepassen van het 

geleerde 

plaatst de leerstof in een betekenisvolle 

context 

   

maakt leerlingen bewust van de betekenis van 

het geleerde (zie 4.2) 

   

bevordert het bewust toepassen van het 

geleerde in andere (verschillende) 

leergebieden/vakken of contexten 

   

oordeel aandachtspunt - +  

OORDEEL INDICATOR 5 STRATEGIEËN VOOR DENKEN EN LEREN 

Norm: 5.1 (aanleren strategieën)- 5.3 (reflectie/metacognitie) 

 

 O  Z V   G 
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indicator 6:     systematisch volgen van ontwikkelen 

Aandachtspunten goede praktijken - + n

vt 

6.1 observeert regelmatig en neemt 

regelmatig toetsen af 

(methode-gebonden en 

methode-onafhankelijke toetsen) 

verzamelt systematisch gegevens aan de hand 

van observaties, toetsen uit methodes en 

proefwerken  

   

de toetsen uit methodes worden afgenomen 

onder de afgesproken condities 

   

de methode-onafhankelijke toetsen worden 

onder de goede condities afgenomen 

   

gegevens uit methode-gebonden toetsen en 

methode-onafhankelijke toetsen worden 

inzichtelijk verwerkt en geregistreerd 

   

oordeel aandachtspunt - +  

6.2 analyseert leerresultaten 

 

benut voor de analyse gegevens uit 

proefwerken, methode-gebonden toetsen, 

methode-onafhankelijke toetsen en 

observaties 

   

maakt foutenanalyses van de verzamelde 

gegevens 

   

trekt conclusies uit de verzamelde gegevens 

over waar leerlingen uitvallen 

   

oordeel aandachtspunt - +  

6.3 analyseert het leerproces 

 

 

stelt niet alleen vast waar leerlingen op 

uitvallen, maar ook waarom en benut hiervoor 

alle aanwezige informatie (ook 4.8, 5.2, 5.3 en 

5.4) 

   

voert diagnostische gesprekjes met leerlingen 

om meer inzicht te krijgen in hoe de leerling 

leert 

   

betrekt reflectie op eigen handelen bij 

vaststelling waarom een leerling uitvalt 

   

geeft blijk van kennis van leerlijnen en veel 

voorkomende leerproblemen (orthodidactische 

kennis) 

   

trekt conclusies uit de verzamelde gegevens 

over waarom leerlingen uitvallen 

   

6.4 analyseert informatie over de brede 

ontwikkeling van leerlingen (sociaal, 

emotioneel, lichamelijk) 

raadpleegt het (digitale) informatiesysteem 

ten aanzien van niet-cognitieve aspecten van 

de ontwikkeling van leerlingen 

   

bepaalt mogelijkheden van het eigen vak of de 

eigen rol (bv mentor) om te voorzien in 

behoeften ten aanzien van de  bredere 

persoonlijkheidsontwikkeling 

   

oordeel aandachtspunt - +  
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6.5 plant en registreert interventies naar 

aanleiding van analyse en reflectie 

plant en registreert interventies naar 

aanleiding van de verzamelde gegevens, 

analyses en conclusies  

   

plant en registreert interventies naar 

aanleiding van dagelijkse observaties 

   

past de didactische aanpak voor de klas of 

individuele leerlingen aan op basis van de 

analyse 

   

past de pedagogische aanpak aan op basis van 

gedocumenteerde kennis op het gebied van 

brede ontwikkeling 

   

houdt bij voorbereiding en planning van de les 

rekening met gegevens en afspraken omtrent 

de brede ontwikkeling van leerlingen 

   

oordeel aandachtspunt - +  

OORDEEL INDICATOR 6 SYSTEMATISCH VOLGEN VAN VORDERINGEN  

Norm: 6.4-6.5 (analyse waarom leerlingen uitvallen en plannen van 

interventies) 

 O  Z  V  G 

 

indicator 7:     afstemming instructie en verwerking 

Aandachtspunten goede praktijken - + nvt 

7.1 differentieert in (instructie- of 

verwerkings-) tijd 

geeft leerlingen zo nodig extra leertijd    

geeft leerlingen ‘voor’-  of ‘na’-instructie    

geeft niet alle leerlingen dezelfde tijd voor 

de opdracht 

   

zet leerlingen die minder instructie nodig 

hebben (alvast) aan het werk 

   

oordeel aandachtspunt - +  

7.2 stemt de verwerking van de leerstof 

af op kennis over de ontwikkeling van 

leerlingen  

maakt tussen leerlingen verschil in de 

omvang van opdrachten  

   

maakt tussen leerlingen verschil in de mate 

van verdieping van opdrachten 

   

laat sommige leerlingen gebruik maken van 

hulpmaterialen 

   

oordeel aandachtspunt - +  

7.3 stemt instructie af op kennis over 

hoe leerlingen leren (en wat leerlingen 

weten)  

benut gedocumenteerde kennis over de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen (zie 

6.4) 

   

zet een stap terug in leerproces en/of 

leerlijn en gebruikt ondersteunende 

middelen 

   

sluit met gebruik van voorbeelden aan bij de 

voorkennis van leerlingen 

   

geeft aanvullende instructie aan groepjes of 

individuele leerlingen 

   

richt zich niet alleen op de middenmoot    

stelt gedurende de instructie vragen van 

verschillend niveau aan specifieke (groepen 

van) leerlingen 

   

geeft gedurende de instructie opdrachten 

van verschillend niveau aan specifieke 

(groepen van) leerlingen 

   

de instructie sluit aan op kennis over hoe de 

leerling leert 

   

oordeel aandachtspunt - +  
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7.4 stemt de les af op kennis omtrent de 

brede ontwikkeling van leerlingen 

handelt waar nodig op basis van kennis 

omtrent sociale, emotionele, lichamelijke 

ontwikkeling van leerlingen 

   

handelt overeenkomstig afspraken met 

leerlingen en ouders over specifiek beleid 

   

oordeel aandachtspunt - +  

OORDEEL INDICATOR 7 AFSTEMMING INSTRUCTIE EN VERWERKING 

Norm: 7.3  (afstemming instructie) 

 O  Z  V  G 

 

indicator 8:     leerlingen zijn actief betrokken 

Aandachtspunten goede praktijken - + nvt 

8.1 er is een goede individuele 

betrokkenheid van leerlingen bij de 

instructie 

leerlingen letten op tijdens de instructie    

leerlingen nemen actief deel aan 

leergesprekken of discussies in de klas  

   

leerlingen stellen vragen    

leerlingen luisteren actief bij de instructie    

leerlingen vragen geïnteresseerd door    

oordeel aandachtspunt - +  

8.2 leerlingen werken op betrokken 

wijze aan hun taak 

leerlingen werken geconcentreerd en 

taakgericht aan de opdrachten 

   

leerlingen worden door de taken en 

opdrachten uitgedaagd 

   

oordeel aandachtspunt - +  

8.3 leerlingen zijn actief gericht op leren  leerlingen nemen zelf initiatieven    

leerlingen werken zelfstandig    

er zijn gevarieerde werkvormen die een 

beroep doen op uiteenlopende leerstijlen  

   

leerlingen geven blijk van het nemen van 

verantwoordelijkheid voor hun eigen 

leerproces 

   

oordeel aandachtspunt - +  

OORDEEL INDICATOR 8 LEERLINGEN ZIJN ACTIEF BETROKKEN 

Norm: 8.1-8.2 (betrokkenheid leerlingen) 

 O  Z  V  G 

 

indicator 9:     verantwoordelijkheid leerlingen voor organisatie en proces  

aandachtspunten goede praktijken - + nvt 

9.1 benut middelen die zelfstandig werken 

en leren mogelijk maken 

gebruikt materialen die tot zelfstandig werken 

uitnodigen 

   

zorgt dat er diverse leermiddelen beschikbaar 

zijn om één probleem op te lossen 

   

gebruikt IT/ELO voor zelfstandig en 

gepersonaliseerd leren 

   

    

oordeel aandachtspunt - +  
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9.2 biedt leerlingen een structuur om 

zelfstandig te werken 

ondersteunt leerlingen bij plannen en maken 

van taken 

   

    

    

Leerlingen beschikken over een studiewijzer 

waarin leerdoelen en beheersingsniveau 

adequaat omschreven zijn 

   

organiseert opdrachten in de vorm van taken, 

waarbinnen leerlingen leren plannen en 

organiseren 

   

biedt leerlingen een stappenplan voor het 

zelfstandig werken en maken van taken 

   

oordeel aandachtspunt - +  

9.3 biedt leerlingen keuzemogelijkheden laat de leerlingen eigen leervragen formuleren    

laat leerlingen kiezen tussen alleen werken of 

samenwerken 

   

laat leerlingen zelf volgorde, tijdstip, aanpak, 

plaats, niveau of hoeveelheid oefenstof bepalen  

   

oordeel aandachtspunt - +  

9.4 stelt zich coachend op en helpt op 

aanvraag 

geeft leerlingen de gelegenheid eerst zelf 

oplossingen te bedenken 

   

geeft leerlingen de gelegenheid van hun fouten 

te leren 

   

laat leerlingen zelfstandig oplossingen 

uitproberen 

   

reageert adequaat op hulpvragen van 

leerlingen, overeenkomstig uiteenlopende 

niveaus van zelfstandigheid 

   

geeft leerlingen de gelegenheid zelf aan te 

geven waar zijn/haar ondersteuningsbehoeften 

liggen 

   

oordeel aandachtspunt - +  

9.5 leert leerlingen hun leerproces en 

leerresultaat zelfstandig evalueren 

laat leerlingen hun eigen werk corrigeren     

laat leerlingen het werk van klasgenoten 

corrigeren 

   

laat leerlingen conclusies trekken uit het 

gecorrigeerde werk 

   

laat leerlingen hun eigen werkwijze en die van 

klasgenoten evalueren 

   

oordeel aandachtspunt - +  

9.6 bevordert dat leerlingen samenwerken 

 

 

geeft leerlingen de gelegenheid elkaar te 

helpen 

   

geeft opdrachten waarmee samenwerken 

mogelijk/nodig is 

   

geeft leerlingen de gelegenheid samen 

opdrachten uit te voeren 

   

oordeel aandachtspunt - +  

9.7 leert leerlingen op doelmatige wijze 

samenwerken 

samenwerking is functioneel voor doel en/of 

proces 

   

er is sprake bij de samenwerking van 

wederzijdse afhankelijkheid 

   

de leerkracht stelt eisen aan de kwaliteit van de 

samenwerking 

   

oordeel aandachtspunt - +  
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9.8 geeft feedback en reflecteert met 

leerlingen op getoonde zelfstandigheid en 

kwaliteit samenwerken 

geeft feedback op de door de leerling gekozen 

aanpak; laat leerlingen daarop reflecteren 

   

geeft feedback op de door de leerling gekozen 

planning; laat leerlingen daarop reflecteren 

   

geeft feedback op de door de leerling gekozen 

mate van ondersteuning; laat leerlingen daarop 

reflecteren 

   

geeft feedback op de mate van samenwerking; 

laat leerlingen daarop reflecteren 

   

geeft feedback op de individuele invulling van 

taken, rollen en werkhouding bij de 

samenwerking; laat leerlingen daarop 

reflecteren 

   

geeft feedback op de meerwaarde van 

samenwerking voor het resultaat; laat 

leerlingen daarop reflecteren 

   

oordeel aandachtspunt - +  

OORDEEL INDICATOR 9 VERANTWOORDELIJKHEID LEERLINGEN VOOR 

ORGANISATIE EN PROCES Norm: 9.2 (zelfstandig werken) – 9.4 (coachende rol 

leraar) - 9.6 (samenwerken) -9.8 (reflectie op eigen verantwoordelijkheid en 

samenwerking) 

 O  Z  V  G 
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BIJLAGE 2 Gespreksleidraad 

leerlingenpanel 

 

Pedagogisch klimaat: 

De school wil dat jullie: 

Relatie. Leerlingen voelen zich geaccepteerd, mogen erbij horen, 

krijgen het gevoel welkom te zijn, en voelen zich veilig.  

 

Competentie. Leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze 

moeten doen, aankunnen; ze ontdekken dat ze steeds meer 

aankunnen. Ze leren taken beter te doen  en hun ontwikkeling 

leren ze accepteren. 

 

 Autonomie. Leerlingen leren dat ze hun leergedrag zelf kunnen 

sturen. Dit betekent dat ze keuzes mogen en leren maken in en 

buiten de les. 

 

Dat wordt vertaalt in: 

 

Relatie Competentie Autonomie 

Interactie Leerlingen 

persoonlijk 

ontmoeten 

Leerlingen helpen 

reflecteren 

Leerlingen ruimte 

geven, 

initiatieven honoreren 

Instructie Een instructie geven 

die veilig en 

duidelijk is voor 

leerlingen 

Activerend leren 

centraal 

stellen in opdrachten 

Leerlingen (mede) de 

taak 

en/of de vormgeving 

daarvan laten kiezen 

Klassen-organi

satie 

Ontmoetingstijd 

creëren 

met leerlingen 

Aanpassingen in tijd 

en 

ruimte maken voor 

leerlingen 

Met leerlingen plannen 

wat 

ze hoe gaan doen 

 

Per item bespreken wat leerlingen hiervan merken 

 

Regels: 

Er zijn 7 schoolregels: 

SCHOOLAFSPRAKEN  

1. Luister naar elkaar en respecteer de ander: pesten, grof 

taalgebruik, discrimineren en uitschelden accepteren we niet. 
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2. We gaan op een nette manier met elkaars spullen om. 

3. Tijdens de leswisselingen of de pauze kun je gebruik maken 

van het toilet. 

4. In de klas mag een mobiele telefoon alleen met toestemming 

van de docent voor onderwijsdoeleinden gebruikt worden.  

5. Petten of andere hoofddeksels draag je buiten de school. 

6. Kauwgom houden we buiten de school.  

7. Eten en drinken doen we in de daarvoor bestemde pauzes en 

ruimtes. 

Kennen leerlingen deze? 

Hoe ervaren ze de handhaving ervan? 

 

Conflicten: 

Wat merken leerlingen van escalatieladder? 

 

Hoe ervaren leerlingen de afhandeling van conflicten 

 

Lessen: 

Er zijn afspraken over het verloop van de lessen: 
• 1) Leerdoel(en) werkwijzer op het bord (spoorboekje) 

• 2) Elke les bevat drie elementen 

- Van de docent (instructie) 

- Samen (lesactiviteit) 

- Van de leerling (werken aan de werkwijzer 

- Afslu1) Leerdoel(en) werkwijzer op het bord (spoorboekje) 
 

Hoe zien leerlingen dit terug in de les? 

 

Gebruik werkplanner, hoe zien leerlingen dit terug in de les? 
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BIJLAGE 3 Gespreksleidraad 

docentenpanel 

 

Pedagogisch klimaat: 

De school heeft een aantal pedagogische uitgangspunten geformuleerd 

Relatie. Leerlingen voelen zich geaccepteerd, mogen erbij horen, 

krijgen het gevoel welkom te zijn, en voelen zich veilig.  

 

Competentie. Leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze 

moeten doen, aankunnen; ze ontdekken dat ze steeds meer 

aankunnen. Ze leren taken beter te doen  en hun ontwikkeling 

leren ze accepteren. 

 

 Autonomie. Leerlingen leren dat ze hun leergedrag zelf kunnen 

sturen. Dit betekent dat ze keuzes mogen en leren maken in en 

buiten de les. 

 

Dat wordt vertaalt in: 

 

Relatie Competentie Autonomie 

Interactie Leerlingen 

persoonlijk 

ontmoeten 

Leerlingen helpen 

reflecteren 

Leerlingen ruimte 

geven, 

initiatieven honoreren 

Instructie Een instructie geven 

die veilig en 

duidelijk is voor 

leerlingen 

Activerend leren 

centraal 

stellen in opdrachten 

Leerlingen (mede) de 

taak 

en/of de vormgeving 

daarvan laten kiezen 

Klassen-organi

satie 

Ontmoetingstijd 

creëren 

met leerlingen 

Aanpassingen in tijd 

en 

ruimte maken voor 

leerlingen 

Met leerlingen plannen 

wat 

ze hoe gaan doen 

 

Hoe zet je deze in in je lessen, lesvoorbereiding. 

Wanneer doe je dit bewust, wanneer onbewust. 

 

Regels: 

Er zijn 7 schoolregels: 

SCHOOLAFSPRAKEN  
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1. Luister naar elkaar en respecteer de ander: pesten, grof 

taalgebruik, discrimineren en uitschelden accepteren we niet. 

2. We gaan op een nette manier met elkaars spullen om. 

3. Tijdens de leswisselingen of de pauze kun je gebruik maken 

van het toilet. 

4. In de klas mag een mobiele telefoon alleen met toestemming 

van de docent voor onderwijsdoeleinden gebruikt worden.  

5. Petten of andere hoofddeksels draag je buiten de school. 

6. Kauwgom houden we buiten de school.  

7. Eten en drinken doen we in de daarvoor bestemde pauzes en 

ruimtes. 

 

Hoe handhaaf je deze regels. 

Wanneer voel en neem je ruimte om hiervan af te wijken 

 

Conflicten: 

Onderdeel van PBS is de escalatieladder 

 

Ander uitgangspunt is dat er zo min mogelijk leerlingen uit de les 

gestuurd worden en dat conflicten afgehandeld worden, het initiatief bij de 

medewerker en altijd ruimte voor herstel. 

 

Welke plek geef je dit in de praktijk? 

 

Lessen: 

Er zijn afspraken over het verloop van de lessen: 
• 1) Leerdoel(en) werkwijzer op het bord (spoorboekje) 

• 2) Elke les bevat drie elementen 

- Van de docent (instructie) 

- Samen (lesactiviteit) 

- Van de leerling (werken aan de werkwijzer 
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- Afslu1) Leerdoel(en) werkwijzer op het bord (spoorboekje) 
 

Hoe zien leerlingen dit terug in de les? 

Gebruik werkplanner, hoe zien leerlingen dit terug in de les? 
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