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'Cross-case' conclusies 
Naast het ordenen van de verzamelde gegevens per case kunnen, zodra de afzonderlijke 

gevalsstudies zijn afgerond, ook dwarsdoorsnedes van de cases worden gemaakt en kunnen de 

gegevens per aspect van actief leren worden geordend. Zo kunnen we bijvoorbeeld in kaart 

brengen welke overeenkomsten en verschillen er bestaan in het beeld dat de vijftien bve-

docenten hebben van hun leerlingen en hoe eenduidig het beeld is dat de vijfenzeventig 

geïnterviewde leerlingen van zichzelf hebben. Datzelfde kan worden gedaan voor de andere 

aspecten van actief leren die we hebben onderscheiden: de doceer- en leeroriëntatie, de 

opvattingen over mentale modellen van leren en over de zelfregulatie van leerlingen. Tevens 

kunnen we nagaan of er patronen zichtbaar zijn in de mate waarin de opvattingen van 

docenten en leerlingen overeenstemmen met hun handelen. 

Tijdens de ORD willen een eerste overzicht geven van mogelijke 'cross-case' conclusies. 

 

 

 

Nascholing op basis van lesvoorbeelden 
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Een veel gehoorde klacht over nascholing is de kloof tussen 'met elkaar praten over' 

gewenste veranderingen in de lespraktijk en het opdoen van concrete ervaringen met deze 

veranderingen. Lesvoorbeelden, onderwijsleerpakketten waarin de gewenste veranderingen 

op lesniveau zijn gespecificeerd, kunnen bijdragen aan het overbruggen van deze kloof. In 

dit paper wordt gerapporteerd over een studie waarin deelnemers aan nascholing aan de 

hand van lesvoorbeelden kennismaken met ideeën voor vakdidactische vernieuwing en deze 

ideeën beproeven in hun eigen lespraktijk. 

Deze studie is in 1991 van start gegaan als gezamenlijk initiatief van de vakgroep 

Curriculumtechnologie (Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente) en het Instituut 

voor Leerplanontwikkeling (SLO). De context werd gevormd door de invoering van de 

basisvorming in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Basisvorming heeft 

implicaties voor de inhoud en didactiek van het onderwijs aan 12-15-jarigen, onder meer 

door de grotere nadruk op het verwerven van vaardigheden door leerlingen. 

 

De SLO was primair verantwoordelijk voor het ontwikkelen van leerplanproducten voor de 

basisvorming, onder meer in de vorm van vakleerplannen en lesvoorbeelden voor kritische 

vernieuwingspunten binnen de basisvorming. Deze lesvoorbeelden bestaan uit kant-en-klaar 

docent- en leerlingmateriaal op basis waarvan een aantal lessen verzorgd kan worden. De 

veronderstelling was dat inbedding van deze lesvoorbeelden in nascholing, zou kunnen 

bijdragen aan de implementatie van de achterliggende vernieuwingsideeën. Dit leidde tot de 

vraagstelling voor het onderzoek: aan welke kenmerken dienen lesvoorbeelden die bedoeld 

zijn voor gebruik in nascholing, te voldoen? 

Deze vraagstelling is aangepakt door functies van nascholing te identificeren en vervolgens 

te analyseren op welke wijze (en met welke kenmerken) lesvoorbeelden zouden kunnen 

bijdragen aan het realiseren van deze functies. Daarbij ging het om nascholing in het kader 

van vakdidactische vernieuwingen. 
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Op basis van onderzoek naar kenmerken van effectieve nascholing is geconcludeerd dat 

deze nascholing zou moeten voorzien in: 

• een toelichting op de uitgangspunten van de beoogde lesaanpak; 

• demonstratie van deze lesaanpak; 

• gelegenheid tot oefenen met deze aanpak; 

• feedback op deze oefening; 

• persoonlijke begeleiding bij de toepassing in de klaspraktijk (peer coaching). 

Lesvoorbeelden werden in dit kader bij uitstek geschikt geacht voor demonstratie van de 

beoogde lesaanpak en het opdoen van ervaringen met de aanpak in de eigen lespraktijk. Als 

belangrijke materiaalkenmerken om deze functies te realiseren werden gezien: 

gedetailleerde handelingsaanwijzingen (procedurele specificaties) voor de docent voor 

essentiële, maar kwetsbaar gebleken aspecten van de lesaanpak; toevoeging van video-

opnamen van docenten die met de lesvoorbeelden werken alsmede toevoeging van een 

vragenlijst om de docent te helpen reflecteren op zijn rol bij de experimenten met de 

lesvoorbeelden in de eigen klas. 

Deze ideeën zijn in de praktijk gebracht voor een specifieke vernieuwing binnen twee 

basisvormingsvakken: onderwijs in spreek- en luistervaardigheid bij Nederlands 

(moedertaalonderwijs) respectievelijk onderzoeksvaardigheden bij het geïntegreerde vak 

natuur- en scheikunde. Bij deze vernieuwingen is een didactisch stappenplan uitgewerkt en 

geoperationaliseerd in een exemplarische lessenserie. Er zijn video-opnamen gemaakt van 

enkele lessen uit de serie en er is een instrument voor reflectie ontwikkeld. Bij deze 

lessenseries is een nascholingscursus van vier bijeenkomsten ontworpen, waarin de 

lesvoorbeelden een centrale rol vervullen bij het demonstreren van en oefenen met de 

beoogde lesaanpak. De 'theorie'-component is ingevuld door middel van inleidingen door de 

cursusleider en zelfstudie. Tijdens de bijeenkomsten worden ervaringen met de 

lesvoorbeelden in de eigen klas uitgewisseld (feedback). De deelnemers worden 

gestimuleerd om elkaar te ondersteunen bij het uitvoeren van de lesvoorbeelden in de eigen 

klas (peer coaching). Ook wordt in de cursus aandacht besteed aan de implementatie van de 

aangereikte lesaanpak met behulp van de eigen methode (schoolboek). 

 

De lesvoorbeelden en de bijbehorende nascholingscursussen zijn tot stand gekomen via 

iteratieve cycli van ontwerp en formatieve evaluatie. In de laatste onderzoeksfase is de 

functionaliteit en effectiviteit van de resulterende cursussen onderzocht. Per vakcontext 

hebben twee cursusuitvoeringen plaatsgevonden. De gegevensverzameling bestond uit: 

schriftelijke vragenlijsten voor de deelnemers (voorafgaand aan en direct na afloop van de 

cursus), observatie van de cursusbijeenkomsten en een interview met alle deelnemers een 

paar maanden na afloop.  

 

Uit de evaluatiegegevens blijkt dat het in behoorlijke mate is gelukt om deelnemers met 

behulp van de (procedureel gespecificeerde) lesvoorbeelden (aangevuld met video-

opnamen) een beeld te geven van de beoogde lesaanpak en ze een overwegend positieve 

eerste ervaring met de nieuwe aanpak te laten opdoen. Het is slechts ten dele gelukt om de 

deelnemers te laten reflecteren op hun eigen rol in deze lessen; om 'peer coaching' te 
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stimuleren en om de deelnemers oefening te bieden met de implementatie van de lesaanpak 

op basis van de eigen methode.  

Een paar maanden na afloop van de cursus signaleert een kwart van alle deelnemers 

bescheiden veranderingen in de klaspraktijk; dan gaat het om (her)benutting van de 

aangereikte lesvoorbeelden en/of elementen uit de aangereikte lesaanpak.  

De belangrijkste conclusie die uit dit onderzoek kan worden getrokken, is dat 

lesvoorbeelden in nascholing een sleutelrol kunnen vervullen voor wat betreft het 

concretiseren van ideeën voor vakdidactische vernieuwing. Vanuit een implementatie-

perspectief dient een (kort) nascholingsprogramma zoals gerealiseerd in dit onderzoek, 

geplaatst te worden in een langduriger en meer omvattend traject van professionele 

ontwikkeling.  

 

 

 

Leerinhouden “opvoedkundige wetenschappen” en “psychologie” in de opleiding van 
leraren basisonderwijs 
 
S. Janssens, H. Goris & S. De Norre, K.U.Leuven 

 
1. Vraagstelling 
In een cognitieve benadering van lerarengedrag en -opleiding wordt veel belang gehecht aan 

"subjectieve onderwijstheorieën": cognities, waarvan leraren zich niet of slechts gedeeltelijk 

bewust zijn, maar die wel hun handelen sturen. Subjectieve onderwijstheorieën komen 

voort uit vroegere ervaringen en reflecties daarop, uit adviezen van collega's, maar ook uit 

wat tijdens de opleiding is geleerd. Precies op dit punt wordt in het hier voorgestelde 

onderzoek ingegaan.  

 

Uitgangspunt is dat bij de keuze en de uitwerking van leerinhouden rekening moet worden 

gehouden met de bijdrage die zij (kunnen) leveren tot het ontstaan van adequate subjectieve 

theorieën bij toekomstige leraren. Concreet betekent dit dat opvattingen die bij de 

betrokken studenten reeds leven, worden aangevuld en gefundeerd en dat een tegengewicht 

wordt geboden tegen eventuele misvattingen. 

 

De leerinhouden "opvoedkundige wetenschappen" in de opleiding van leraren 

basisonderwijs in Vlaanderen worden geanalyseerd. Een antwoord werd gezocht op drie 

vragen: 

1. Welke inhouden worden in verschillende opleidingsinstituten reëel onderwezen?  

2. Houdt de keuze van deze inhouden verband met een bepaalde opvatting over het 

vakgebied en/of een bepaalde visie op lerarenopleiding in hoofde van de betrokken 

docenten? 

3. Wordt bij de keuze en uitwerking van deze inhouden rekening gehouden met een 

bijdrage tot de vorming van adequate subjectieve theorieën bij studenten?  

 


