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Op zoek naar een 

onderzoeker die uw school 

kan helpen of begeleiden? 

Een bijzonder (onderzoeks)project in 

de aanbieding? Of wilt u meningen en 

ervaringen peilen? Didactief brengt 

de partijen samen. Stuur uw oproep 

naar redactie@didactiefonline.nl o.v.v. 

Didactief Dating. 

Gezocht: leraren groep 7 

Voor zowel leerlingen als leraren zijn breuken 
een lastig onderdeel van de leerstof in het 
basisonderwijs. Toch vormen breuken de basis 
voor het latere wiskundeonderwijs. Bij de 
Eindhoven School of Education zijn we aan het 
onderzoeken hoe het breukenonderwijs ver-
beterd kan worden. Daarvoor zijn we op zoek 
naar leraren uit groep 7 die willen meedoen 
aan ons onderzoek. We kijken zowel naar de 
rol van de leraar als de vaardigheid van leer-
lingen. Het onderzoek vindt plaats gedurende 
het schooljaar 2013-2014. Aan het begin en 
het einde van het jaar toetsen we uw leerlingen 

Beeld Frits Dijcks

Jarenlang worstelde Wim Claasen (66) met de vraag 
wat een leraar tot een kanjer maakt. De – in-
middels gepensioneerde – projectleider aan de 
master Special Educational Needs van Fontys 
schreef er uiteindelijk een proefschrift over. 
‘Iedereen vindt dezelfde leraren goed, maar 
het is lastig te verwoorden waar ’m dat precies 
in zit. Dat heb ik geprobeerd te achterhalen.’
Acht leraren volgde hij intensief. Hij maakte 
video-opnamen tijdens hun lessen, praatte 
daar met hen over en interviewde ze over 
hun leven. ‘Veel goede leraren zijn zich niet 
bewust van wat ze doen, maar handelen 
automatisch effectief. Daarbij spelen levenser-
varingen een rol. Zo zal iemand die ooit door 
een docent publiekelijk geschoffeerd is, zoiets 
zelf nooit doen.’
Aandachtige betrokkenheid bleek een van de 
geheimen van een goede leraar. ‘Onderweg 
naar school laat hij zijn leerlingen al de revue 
passeren, hij begroet ze expliciet en houdt ze 
in de gaten, zodat hij snel kan reageren op 
bijvoorbeeld onrust. Hij voelt aan of hij iets 
moet benoemen, bijvoorbeeld een ernstig 
zieke moeder. Daardoor voelen leerlingen 
zich gezien.’

Het geheim van een goede leraar? Oog voor alle kinderen, goed kunnen omgaan met macht 
en lol in het werk zijn essentieel, concludeert promovendus Wim Claasen. 

‘Goede leraren doen aan theatersport’



Teamleren
Vernieuwingen in het onderwijs stagneren soms omdat niet alle docenten 
erachter staan of omdat niet alle docenten het makkelijk vinden de stap 
van theorie naar praktijk te zetten. Teamleren zou een oplossing kunnen 
zijn, maar hoe geef je dat vorm? Die vraag staat centraal in een net met 
subsidie van NWO gestart onderzoek van de Wageningse universi-
teit. Daarbij wordt gekeken naar de invoering van competentiegericht 
beroepsonderwijs (CGO). Het onderzoeksproject moet inzichtelijk 
maken hoe teamleren leidt tot collectieve leeropbrengsten (zoals volledige 
implementatie van CGO). Een deelproject beschrijft de specifieke leer-
activiteiten van docententeams in verschillende stadia van implemen-
tatie van CGO. Twee andere deelprojecten zijn gericht op de vraag hoe 
teamfactoren (zoals coachend leiderschap) en omgevingsfactoren het 
teamleren beïnvloeden. Deze uitkomsten worden vervolgens gerelateerd 
aan sectorgerelateerde factoren (zoals innovatiegraad) en studentuitkom-
sten (zoals uitvalcijfers). 
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Onderzoeksleider Martin Mulder, martin.mulder@wur.nl

Onderwijsbeleid
Hoe kan beleid dat in Den Haag bedacht wordt daadwerkelijk zijn 
beslag krijgen in alle klaslokalen? Die vraag staat centraal in nieuw 
bestuurskundig onderzoek van de Erasmus Universiteit in opdracht 
van het ministerie van OCW. Het ministerie wil de uitkomsten van het 
onderzoek gebruiken om de kwaliteit van het onderwijsbeleid verder te 
verbeteren voor zowel leraren, leerlingen als ouders.
De Rotterdamse bestuurskundigen gaan onderzoeken hoe onderwijs-
professionals aankijken tegen onderwijsbeleid en beleidsontwikkelingen. 
Met de uitkomsten hoopt het ministerie te komen tot een betere aanslui-
ting tussen beleid en werkvloer en daarmee tot een groter draagvlak voor 
beleidswijzigingen onder leraren, schoolleiders, leerlingen en ouders. 

Onderzoeksleiders: Victor Bekkers, Bram Steijn en Lars Tummers. 
Uitvoerend onderzoeker: Nadine van Engen. Meer informatie: 

Marjolein Kooistra, kooistra@fsw.eur.nl

Onderzoeksleider Jeroen van Merriënboer,  
j.vanmerrienboer@maastrichtuniversity.nl

Hoe kun je leerlingen in het voortgezet onderwijs leren hun eigen leer-
proces effectief te reguleren? Met subsidie van NWO gaat de Universiteit 
Maastricht samen met de Erasmus Universiteit en de Open Universiteit 
onderzoeken in hoeverre scaffolding daarbij bruikbaar is. Bij scaffolding 
krijgen leerlingen eerst veel ondersteuning, daarna wordt die geleidelijk 
afgebouwd. 
Uit eerder onderzoek blijkt dat scaffolding in instructie goed werkt. In 
dit onderzoek wordt nagegaan of scaffoldingtechnieken ook effectief zijn 
om leerlingen te leren hun eigen leerproces te monitoren en te evalueren 
en vervolgens te bedenken wat de volgende studieactiviteit moet zijn. In 
drie deelonderzoeken worden drie scaffoldingtechnieken onder de loep 
genomen: (1) modelvoorbeelden, waarin leerlingen bij medeleerlingen 
(de modellen) de kunst afkijken, (2) peer-tutorondersteuning, waarin 
leerlingen een computergebaseerde dialoog met een medeleerling aan-
gaan, gericht op de ontwikkeling van hun zelfregulatievaardigheden en 
(3) metacognitieve checklists met richtinggevende vragen. Dit wordt op 
diverse middelbare scholen onderzocht.

Zelfregulerend leren

op hun breukenvaardigheid. Verder zijn wij 
geïnteresseerd in uw kennis en opvattingen.
Door deelname aan dit onderzoek krijgt u 
inzicht in de vaardigheden van uw leerlin-
gen (toets is diagnostisch) en draagt u bij 
aan beter onderwijs in breuken. Bovendien 
kunt u gratis deelnemen aan het afsluitende 
congres waar we de resultaten presenteren.

Meer informatie: Geeke Bruin,  
g.bruin@tue.nl  of Maaike Koopman,  
m.koopman@tue.nl of 040-2472707

Macht kunnen hanteren is ook essentieel: ‘Een 
goede leraar biedt structuur, maar geeft kinderen 
ook verantwoordelijkheid als ze die aankunnen. 
Hij slaat de juiste toon aan en weet zijn emoties 
in bedwang te houden. Toegeven dat je als leraar 

macht hebt is een taboe, maar 
het maakt je wel alerter op 
machtsmísbruik.’
Spel en humor bleken belang-
rijker dan Claasen had gedacht. 
‘Dat komt niet voor op com-
petentielijsten, maar een goede 
leraar heeft lol in zijn werk en 
laat dat blijken. Hij  relativeert 
en gaat speels met situaties om. 
Veel goede leraren doen aan 
theatersport. Daardoor leren ze 
zich in te leven en te improvise-
ren. Daar heb je veel aan in de 
klas, dus wat mij betreft wordt 
theater een vak op lerarenoplei-
dingen.’ / FP

Wim Claasen, Pedagogisch 
handelen van leraren. Een theo-
retische en empirische verkenning 
op basis van een alledaagse 
deugdenbenadering. Proefschrift 
Universiteit voor Humanistiek, 
2013.
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