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Inleiding 

Algemene didactiek is in tegenstelling tot de andere didactische opleidingsonderdelen 

(olods), een eerder theoretisch onderdeel. Dit opleidingsonderdeel geeft je inzicht in de 

basisprincipes van het lesgeven. Deze inzichten worden in dit onderdeel in beperkte mate 

toegepast op een lesvoorbereiding. In de opleidingsonderdelen die hierop volgen, worden de 

hier verworven kennis en inzichten toegepast in de praktijk. 
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Leerstof  

Algemene didactiek reikt basisprincipes aan om een 

goede les te ontwerpen en te geven. Een goede 

lesvoorbereiding is hiervoor het uitgangspunt. Elk 

hoofdstuk van de cursus representeert daarom telkens 

één aspect van deze lesvoorbereiding. We baseren ons 

hiervoor op het didactisch model. Elk onderdeel uit dit 

model is een hoofdstuk in deze cursus.  

 

Een kort overzicht van de hoofdstukken:  

1. Didactisch model: de 4 onderwijsniveaus  

2. Didactische beginsituatie: leerlinggegevens en situationele omstandigheden. 

3. Eindtermen, leerplandoelen en lesdoelen: lesdoelen opstellen en juist formuleren  

4. Didactische principes: activiteitsprincipe, motivatieprincipe, herhalingsprincipe,… 

5. Didactische werkvormen: doceren, onderwijsleergesprek, practicum,… 

6. Leerstrategieën: ervaringsgericht onderwijs, ontwikkelingsgericht onderwijs,…  

7. Leerinhouden: oorsprong, ordening, mogelijkheden om leerinhouden aan te bieden, 

inductief en deductief werken,… 

8. Leermiddelen : bord, digitale leermiddelen, beeldmateriaal,…  

9. Evaluatie: fases, opstellen van toetsen, van examens, van beoordelingsschalen, 

soorten vragen, bijkomende begrippen  

10. Lesvoorbereiding maken: rekening houdend met beginsituatie, doelen, principes, 

werkvormen, met evaluatie,…  
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1 Wat is didactiek ? 

 
Doelen 
 
 
1. De studenten definiëren wat didactiek inhoudt. 

2. De studenten lichten aan de hand van een voorbeeld de vier onderwijsniveaus toe. 

3. De studenten geven een overzicht van de handvatten van de didactiek. 
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1.1 Wat is didactiek ? 

Het woord didactiek lijkt voor heel wat mensen een duur woord. Eigenlijk betekent het niet 

meer of minder dan de wetenschap van het onderwijzen. In eenvoudige mensentaal geeft 

de didactiek ons handvatten tijdens het lesgeven. De verschillende handvatten geven een 

antwoord op verschillende vragen die een leerkracht zich stelt voor en tijdens het lesgeven. 

Welke factoren hebben invloed op het lesgeven? Wat wil ik dat mijn leerlingen leren? Met 

welke principes hou ik rekening om mijn les boeiend te houden? Op welke manier zal ik mijn 

leerstof aanbieden aan de leerlingen? Welke strategieën hanteer ik tijdens het lesgeven? 

Welke leerstof zal ik aan mijn leerlingen aanbieden? Welke didactische materialen en 

didactische materialen kan ik gebruiken om mijn les aantrekkelijker te maken? Hoe ga ik na 

of alle leerlingen mijn les begrepen hebben? Op welke manier bereid ik mijn les voor? 

Het lesgeven in de klas speelt zich af op het micro- en nanoniveau van het onderwijs. Binnen 

het onderwijslandschap onderscheiden we vier verschillende niveaus: het nano-, micro-, 

meso- en macroniveau. 

NANONIVEAU 

Dit is het niveau van de individuele leerling. 

MICRONIVEAU 

Hier gaat het om het volledige klasgebeuren: de interacties tussen leerkracht en leerlingen, 

de klassfeer, de manier van lesgeven, de wijze van evalueren, het gebruik van leermiddelen 

( didactisch materiaal),… 

MESONIVEAU 

Het betreft de concrete organisatie van de school of de scholengemeenschap. 

Bijvoorbeeld: de eigen gebruiken en tradities, de manier waarop de school wordt bestuurd, 

de participatiemogelijkheden, het pedagogisch project van de school, het schoolwerkplan... 

MACRONIVEAU 

Het gaat om de algemene structuur van het onderwijs, de wetgeving, de inspectie, de 

eindtermen en ontwikkelingsdoelen. 

De vier niveaus van het onderwijslandschap maken deel uit van en zijn nauw verbonden met 

onze maatschappij. 
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MACRONIVEAU 
Nationale en regionale onderwijsorganisatie 

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen 
Leerplandoelen 

(transversale doelen opgenomen in de eindtermen ) 

MICRONIVEAU 
Lesdoelen 
De klas 

MESONIVEAU 
De inrichtende macht 

De school/scholengemeenschap 
De school 

GLOBALE MAATSCHAPPIJ 

NANONIVEAU 
De leerling 

Figuur 1: De vier onderwijsniveaus 
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1.2 Welke zijn de handvatten van de didactiek? 

De wetenschap van het onderwijzen biedt ons een aantal handvatten tijdens het lesgeven. 

Hieronder geven we een overzicht van de handvatten die behandeld worden in deze cursus. 

De kennis van deze handvatten is absoluut noodzakelijk om een goede lesvoorbereiding te 

kunnen maken. We gebruiken het didactisch model om deze handvatten uit te diepen. Ook 

de gehele cursus is gestructureerd aan de hand van dit model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Didactisch model 
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1.2.1 Didactische beginsituatie 

Alvorens je lesvoorbereiding op te maken zijn er een aantal beïnvloedende factoren 

waarmee je rekening moet houden en dit zowel bij de voorbereiding van je les als tijdens de 

les zelf. Deze factoren worden samengebracht onder het begrip didactische beginsituatie. 

In deze cursus worden twee groepen van beginsituatiekenmerken besproken, namelijk: 

leerlinggegevens en gegevens over situationele omstandigheden. 

 

1.2.2 Onderwijsdoelen 

Tijdens het maken van je lesvoorbereiding is het belangrijk te weten wat je leerlingen moeten 

bereiken. Je gaat dus bepaalde doelen nastreven. Het biedt grote voordelen als zowel je 

leerlingen als jezelf beschikken over een lijst van doelen. 

Als leerkracht kan je je leerlingen duidelijk informeren over de bedoelingen en de inhoud 

van de les. Je kan ook geschikt leer- en oefenmateriaal gebruiken. Je kan aan de hand van 

de vooropgestelde doelen beter nagaan of je leerlingen de doelen bereikt hebben en 

bijsturen waar nodig. 

Je leerlingen kunnen dankzij de concrete doelen op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze 

lezen wat er van hen verwacht wordt. Bovendien zijn deze doelen een belangrijk middel tot 

zelfevaluatie en kunnen ze bijdragen tot een goede studiemethode. 

 

1.2.3 Didactische principes 

Zowel tijdens de voorbereiding als het lesgeven 

zelf is het belangrijk dat je je leerlingen 

voldoende aanspreekt waardoor ze zich 

betrokken voelen bij je les. Indien leerlingen 

betrokken bezig zijn, groeit hun welbevinden. 

Hoe kan jij deze betrokkenheid stimuleren? In 

de loop der jaren zijn daarover een aantal 

gemeenschappelijke opvattingen ontstaan met name de didactische principes. Didactische 

principes zijn richtlijnen, tips om je les aantrekkelijker te maken. Deze principes hebben hun 

nut bewezen in de klaspraktijk en het gebruik ervan is sterk aan te bevelen. 
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1.2.4 Didactische werkvormen 

Om je les op een aangename en begrijpelijke manier te geven is de keuze van een gepaste 

didactische werkvorm zeer belangrijk. Een didactische werkvorm is een manier om de 

leerstof aan je leerlingen aan te bieden om je vooropgestelde doelen te bereiken.  

 

1.2.5 Leerstrategieën 

Op het moment dat je stage loopt of straks aan de slag gaat in het onderwijs, komt elk van 

jullie in een school terecht die van bij opstart gekozen heeft voor een eigen  

pedagogisch-didactisch concept. Je zal merken dat elke school waar je als stagiaire of 

leerkracht wordt tewerkgesteld, zijn onderwijs heeft vorm gegeven, gebaseerd op diverse 

pedagogische, didactische leerstrategieën en -stromingen. Daarnaast stellen veel 

scholen hun onderwijsaanbod af op de werkelijke instroom, de vraag van ouders, … en 

natuurlijk houdt elke school ook rekening met de eisen van de overheid. Dit resulteert in 

allerlei vormen van leer- en onderwijsstromingen. Het spreekt voor zich dat je hiermee zal 

moeten rekening houden. 

 

1.2.6 Leerinhoud 

De leerstof (leerinhoud) die je aanbiedt aan je leerlingen 

wordt mede bepaald door de maatschappij. De 

veranderingen in de maatschappij zullen dan ook in de 

leerstof weerspiegeld worden. Dit is ook zo als er zich 

problemen voordoen in de maatschappij: dan ontdekt de 

maatschappij, de school. De school krijgt daardoor hoe langer hoe meer opdrachten en 

doelen. Omwille van de voortdurende evolutie van onze complexe maatschappij is een 

goede selectie van de leerinhouden absoluut noodzakelijk. Deze selectie van leerinhouden 

gebeurt in functie van de vooropgestelde (transversale en inhoudelijke) eindtermen en 

niet omgekeerd. M.a.w. leerinhouden zijn onontbeerlijk voor het realiseren van de lesdoelen. 
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1.2.7 Leermiddelen 

Met het gebruik van didactische materialen 

bedoelen we al het materiaal dat je gebruikt om je 

les te ondersteunen. Klassiek denk je aan het 

schoolbord, afbeeldingen, boeken maar ook internet, 

e-mail, chat, presentaties en realistisch materiaal 

horen erbij. 

Aan de hand van deze didactische materialen kan je 

je les verbeteren en kan je je leerlingen helpen de 

les te verwerken. Bovendien ondersteunt al dit 

materiaal ook de leerkracht.  

De nieuwe media zijn voor vele leerlingen de meest normale ingrediënten van hun 

omgeving. De te gebruiken leermiddelen en leermiddelen zullen dus moeten aansluiten bij 

de leefwereld van jouw leerlingen. Je zal deze nieuwe technologieën een plaats moeten 

geven in je lessen. 

 

1.2.8 Evaluatie 

Op het einde van je les is het absoluut noodzakelijk om na te gaan of leerlingen je les 

begrepen hebben. Is datgene wat je had willen bereiken met je leerlingen effectief bereikt? 

In de volksmond wordt dit een toets of een examen genoemd. Het evalueren of de 

lesdoelen zijn bereikt is meer dan enkel een toets of een examen. Het toetst meestal enkel 

de cognitieve vaardigheden. 

Je kan ook vaardigheden evalueren en dit doe je aan de hand van controlelijsten (check-

lists), gedragsobservaties en beoordelingsschalen. 

Daarenboven denken we bij het horen van toets of examen heel dikwijls enkel aan slagen of 

niet slagen (summatief evalueren). Een evaluatie kan ook dienen om je leerlingen op 

regelmatige tijdstippen feedback te geven en/of bij te sturen (formatief evalueren). 
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1.2.9 Lesvoorbereiding 

Als je op alle voorgaande vragen een degelijk antwoord kan geven, kan je aan de slag om je 

les voor te bereiden. Het lesvoorbereidingsformulier is het formulier dat wij in AP 

gebruiken om een les voor te bereiden. 

Het voorbereiden van een les is niet verplicht vanuit een inspectie. Een inspectie zal je wel 

vragen naar je doelen alsook naar de verwijzing van je eindtermen en/of leerplannen. 

Sommige directies van scholen verlangen van hun beginnende leerkrachten dat zij 

gedurende hun eerste jaar of jaren voor één of meerdere vakken lesvoorbereidingen maken. 

In deze opleiding vinden wij het echter noodzakelijk dat iedereen op een uniforme manier 

een les voorbereidt. Dit helpt ons om alle studenten op een zo eenduidig mogelijke manier 

te evalueren. In hoofdstuk tien van deze cursus leggen we uitvoerig uit hoe je een 

lesvoorbereiding moet opmaken. 
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2 Didactische beginsituatie 

 

Doelen 
 
 
1. De studenten leggen met eigen woorden uit wat de didactische beginsituatie betekent. 

2. De studenten lichten aan de hand van een voorbeeld de twee belangrijkste groepen van 

factoren toe. 

3. De studenten lichten in eigen woorden toe waarom het als leerkracht belangrijk is om 

zicht te krijgen op de beginsituatie van een klasgroep. 
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2.1 Twee groepen beïnvloedende factoren 

Alle factoren die een invloed kunnen hebben op het verloop van je les en op het 

klasgebeuren in het algemeen maken deel uit van de didactische beginsituatie. In dit 

hoofdstuk bespreken we twee groepen van beginsituatiekenmerken, namelijk 

leerlinggegevens en gegevens over de situationele omstandigheden. Deze gegevens 

moeten we eerst in kaart brengen, samen met de doelen, voor we onze les of lessenreeks 

verder kunnen ontwerpen. Vandaar dat deze fase in de voorbereiding van je les een 

onderdeel is van de analyse-fase (zie 2.2). 

Alvorens de twee groepen gegevens te bespreken, is het ook belangrijk om mee te geven 

dat jouw persoonlijkheid als leerkracht een belangrijke invloed heeft op het klasgebeuren 

en op het leren van elke leerling. De leerkracht van vandaag wordt geconfronteerd met 

nieuwe pedagogische en maatschappelijke taken. Je opdracht wordt steeds breder, 

complexer en moeilijker. Voortdurend worden nieuwe en hogere eisen gesteld. Door al die 

veranderingen ontstaat een verruimde opvatting van wat een leerkracht moet doen en 

kunnen. Die verruiming komt tot uiting in de basiscompetenties van de lerarenopleiding.  

Er vallen bij het observeren van leerkrachten heel wat verschillen op te merken. De ene 

leerkracht werkt graag in een actieve klas met veel inbreng van de leerlingen. Een andere 

leerkracht laat leerlingen maar wat doen en bekommert zich niet om hun leerproces. Nog 

een andere leerkracht duldt geen babbelgedrag van leerlingen. Sommige leerkrachten 

aanvaarden ook geen tegenspraak. Dit zijn maar enkele voorbeelden die duidelijk aantonen 

dat leerkrachten op een verschillende manier in interactie treden met hun leerlingen. Het is 

dus belangrijk om bewust te zijn van jouw leerkrachtstijl en de invloed ervan op de 

leerlingen en op het klasgebeuren. 

 

2.1.1 Leerlinggegevens 

Leerlinggegevens zijn competenties die 

bij je leerlingen aanwezig zijn of 

gevormd kunnen worden via goed 

onderwijs. Leerlinggegevens kunnen 

veranderen en evolueren. 

We onderscheiden volgende 

leerlinggegevens. 
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2.1.1.1 Voorkennis 

Nieuwe kennis moet aansluiten bij aanwezige kennis. Daarom is het belangrijk om te weten 

over welke voorkennis je leerlingen beschikken. Het peilen naar de voorkennis is van groot 

belang omdat ze in grote mate verantwoordelijk is voor de verschillen in resultaten tussen je 

leerlingen. 

Voorkennis bij leerlingen kan verschillen in een aantal opzichten. In de eerste plaats is het 

vooral de hoeveelheid voorkennis waarover je leerlingen beschikken die bepaalt hoe 

gemakkelijk nieuwe informatie opgenomen zal worden. Hoe meer een leerling al weet, hoe 

gemakkelijker hij kan bijleren. 

Ook de beschikbaarheid van de voorkennis zal van leerling tot leerling verschillen omdat 

niet iedereen zijn kennis op het juiste moment gebruikt. 

Ten slotte kunnen de correctheid en volledigheid van de voorkennis voor verschillen 

tussen je leerlingen zorgen. Tekorten hierin kunnen problemen veroorzaken, waardoor 

ondersteuning nodig kan zijn. Dikwijls raken leerlingen achterop omdat zij niet beschikken 

over de vereiste voorkennis. 

In de praktijk doe je er goed aan om telkens opnieuw de voorkennis van je leerlingen te 

achterhalen, onder meer door het stellen van vragen of door het aanbieden van 

herhalingsopdrachten of –toetsen. 

 

2.1.1.2 Cognitieve vaardigheden 

Voor jou is het van belang om te weten hoe je leerlingen 

leerinhouden verwerken, hoe de leerstof opgeslagen wordt en 

hoe problemen opgelost worden. Enkele cognitieve vaardigheden 

die je leerlingen al dan niet kunnen beheersen zijn; analyseren 

(opsplitsen van een groter geheel in haar samenstellende 

onderdelen), structureren, selecteren (onderscheiden van hoofd-en bijzaken), memoriseren, 

vergelijken, concretiseren, kritisch verwerken en toepassen. 
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2.1.2 Gegevens over de situationele omstandigheden 

We beperken ons tot de bespreking van twee 

subcategorieën van situationele omstandigheden die een 

belangrijke invloed uitoefenen op de leerprestaties: 

kenmerken van de klasgroep en omgevingskenmerken. 

 

2.1.2.1 Kenmerken van de klasgroep 

Tot de klasgroepkenmerken die een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de 

beginsituatie, worden onder meer de klassamenstelling en het klasklimaat gerekend. 

 

SAMENSTELLING VAN DE KLASGROEP 

Bij het bepalen van de beginsituatie speelt de 

samenstelling van de klasgroep een cruciale rol. Je 

moet weten hoe groot de verschillen tussen je 

leerlingen zijn om je onderwijs te kunnen afstemmen 

op deze verschillen. Je moet weten of je voor een 

homogene of voor een heterogene klas staat. In een 

homogene klas hebben alle leerlingen een 

gelijkaardige voorkennis. In een heterogene klas is de 

voorkennis van de leerlingen onderling verschillend.  

KLASKLIMAAT 

Een goed en veilig klasklimaat, het welbevinden en de taakgerichtheid van je klasgroep 

vormen belangrijke aspecten van de beginsituatie. Binnen een klas spelen zich allerlei 

groepsdynamische processen af die het klasklimaat en de interacties tussen de leerlingen 

beïnvloeden. Je moet nagaan welk affectief klimaat er heerst in de klas omdat een positief 

klasklimaat het leren bevordert. Zijn de relaties tussen je 

leerlingen onderling en de relatie tussen jou en de leerlingen 

gebaseerd op wederzijds respect? Zijn de relaties stimulerend 

voor de ontwikkeling van je leerlingen? Voelen alle leerlingen 

zich aanvaard in de groep? Vinden jij en je leerlingen het 

prettig werken in de klas? Bestaat er een gezonde wedijver? 

Is storend gedrag of kliekvorming aanwezig?  
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2.1.2.2 Omgevingskenmerken 

Onder omgevingskenmerken verstaan we kenmerken die te maken 

hebben met de plaats van je les ( klaslokaal, bedrijvenbezoek, 

sportterrein,…), het tijdstip van je les ( eerste lesuur, laatste 

lesuur, vlak na de middag, vlak na een gebeurtenis bv. ongeval, 

sterfgeval,…) en andere omgevingsfactoren (omgevingslawaai, 

storende geur, weersomstandigheden, stakingen openbaar vervoer,…).  

Een omgevingskenmerk waar we wat dieper op in gaan is de sociaal-economische situatie 

van de leerling omdat het opleidingsniveau van de ouders een belangrijke indicator vormt 

voor de schoolloopbaan van de jongere en jammer genoeg zelfs de beste voorspeller is van 

schoolsucces. Het blijkt dat kinderen van laag opgeleide ouders vooral vertegenwoordigd 

zijn in het TSO/BSO, terwijl kinderen van ouders met een hogere opleiding voor het 

merendeel te vinden zijn in het ASO. Het is belangrijk dat je je als leerkracht niet neerlegt bij 

deze feiten, maar dat je alle leerlingen begeleidt in hun leerproces en bij hun studiekeuze 

zodat ze in een richting terechtkomen die ze graag doen en waarin ze goede resultaten 

behalen, ongeacht hun sociaal-economische situatie. 

Het Vlaamse gelijkekansendecreet wil deze problematiek aanpakken. Het 

begeleidingsdecreet (ten vroegste van 1 september 2021), nu nog het M-decreet (M staat 

voor Maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften) dat hiervoor is 

opgesteld, wordt in hoofdstuk vier verder behandeld.  

 

2.2 Analyse- en ontwerpfase van een les 

Bij het maken van een les moeten we eerst een aantal gegevens verzamelen zoals ‘de 

didactische beginsituatie, doelen en didactische principes.’ Deze twee laatste worden in de 

volgende twee hoofdstukken besproken. 

Als leerkrachten moeten we deze factoren eerst degelijk analyseren vooraleer we een 

sterke les kunnen ontwerpen. Deze elementen vormen de basis voor de volgende fase 

namelijk de ontwerpfase. De keuze van inhouden, werkvormen, leermiddelen en 

evaluatievormen hangt af van de doelen, beginsituaties en principes. 

Bij de uitwerking van een lesvoorbereiding verwachten we dat er een grondige uitwerking 

gebeurt van de beginsituatie, een gedetailleerde uitwerking van doelen. Bovendien moet 

je ook de didactische principes die gebruikt moeten worden tijdens de les goed in kaart 

brengen.  
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Dit vormt een belangrijk onderdeel van het 

leerproces van een beginnende 

leerkracht. De ervaring leert ons dat bij het 

ontwerpen van eerste lessen deze 

analysefase grondig moet gebeuren om 

de kwaliteit van deze eerste lessen 

voldoende te garanderen. Naarmate een 

leerkracht meer ervaring krijgt, zal de 

analyse minder grondig en uitgebreid moeten gebeuren omdat zij meer en meer kan 

terugvallen op haar expertise en deskundigheid. Een ervaren leerkracht kan deze analyse 

minder uitgebreid uitvoeren zonder aan kwaliteit in te boeten.  

In de eerste lesvoorbereidingen wordt er ook verwacht dat het resultaat van de ontwerpfase 

grondig wordt uitgeschreven. Zowel de keuze en uitwerking van de didactische werkvormen, 

didactische materialen, inhouden en evaluatie. Deze grondige uitwerking vormt bijna altijd 

een grote houvast voor beginnende leerkrachten. Onze ervaring leert indien deze analyse 

en ontwerp onvoldoende grondig gebeurt bij de eerste lessen dat de kwaliteit van de 

lesuitvoering sterk beïnvloed wordt. 

Voor een beginnende leerkracht worden de eerste lesuitvoeringen ervaren als een 

overleving. In deze eerste fase van leerkracht wordt een lesvoorbereiding ervaren als een 

sterke houvast. Naarmate een leerkracht meer ervaren wordt, verdwijnt ook het gevoel om 

te overleven en gaat een leerkracht zich meer richten om een les meer didactisch, 

leerlinggericht in te vullen. Naarmate hij of zij nog meer bedreven wordt in het lesgeven gaan 

ze hun leerlingen nog meer ‘zien’ en meer gedifferentieerd werken.  

Omwille van deze redenen wordt er van jou als student tot en met de stage verwacht om 

grondig uitgewerkte lesvoorbereidingen te blijven maken. Een degelijke lesvoorbereiding 

kan in geval van twijfel aan de evaluator bewijzen dat je een goede voorbereiding kan 

maken maar dat je het nog moeilijk hebt om deze om te zetten naar een goede 

lesuitvoering. Dit instrument kan soms een doorslaggevende factor zijn om een student het 

voordeel van de twijfel te geven.  
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3 Onderwijsdoelen 

 
Doelen 
 
 
1. De studenten formuleren het belang van lesdoelen met eigen woorden. 

2. De studenten illustreren de lesdoelen op de vier niveaus aan de hand van een voorbeeld. 

3. De studenten classificeren lesdoelen aan de hand van de taxonomie van Bloom. 

4. De studenten leggen het nut van het klasseren van lesdoelen uit. 

5. De studenten ordenen de lesdoelen aan de hand van 

cognitieve, dynamisch-affectieve en psychomotorische lesdoelen / kennis, vaardigheden, 

attitudes. 

6. De studenten tonen aan de hand van eigen voorbeelden het verschil aan tussen 

reproductieve en productieve cognitieve lesdoelen. 

7. De studenten leggen de vier richtlijnen uit voor het formuleren van cognitieve en 

psychomotorische lesdoelen. 

8. De studenten formuleren voor elke les op een correcte manier lesdoelen. 

9. De studenten leggen aan de hand van een voorbeeld uit wat uitbreidingslesdoelen 

(verbredings- en verdiepingslesdoelen) zijn. 
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3.1 Wie bepaalt wat kinderen leren op school? 

Leerkrachten, ouders, leerlingen, directies, … ? Het zou 

nogal een boeltje worden indien elke school andere dingen 

zou leren aan haar leerlingen. De ene leerling zou 

gemakkelijker kunnen veranderen van school dan een 

andere leerling. Zo ook zouden er in de ene school meer 

zittenblijvers zijn dan in een andere school. De ene leerling 

zou ook gemakkelijker kunnen instromen in de 

maatschappij dan een andere leerling. En dat laatste is echt 

onaanvaardbaar omdat elke leerling evenveel kansen moet 

krijgen om in de huidige maatschappij te kunnen 

functioneren. 

Omdat de maatschappij voortdurend in beweging is, hebben er in de periode tussen 1970 en 

1980 ook in het onderwijs grote veranderingen plaatsgevonden. Er werd een switch gemaakt 

van één lesgever per klas naar meerdere lesgevers per klas. Daarnaast kwam er ook meer 

aandacht voor didactische principes, alsook belangstelling voor de formulering en 

vormgeving van onderwijsdoelen. Sindsdien treffen we in de leerplannen ook leerplandoelen 

aan en dit naast de leerinhoud en de pedagogische wenken. Deze doelen zijn toegevoegd 

om de leerkracht duidelijk te maken wat hij met zijn leerlingen moet bereiken. De volgorde, 

de manier waarop de leerkracht zijn doel bereikt, behoren tot de pedagogische vrijheid van 

de leerkracht. 

Omdat het Vlaamse Parlement inzag dat kwalitatief onderwijs leerlingen in staat moet stellen 

om te functioneren in de maatschappij, hebben zij in 1991 eindtermen en 

ontwikkelingsdoelen ingevoerd. Dit zijn pijlers om de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs te 

bepalen en te garanderen. Je kan immers moeilijk kwaliteit nagaan als niet eerst duidelijk is 

gemaakt wat onder die kwaliteit wordt verstaan. Hieronder zullen we enkel nog spreken over 

eindtermen omdat deze voor onder andere het gewoon secundair onderwijs zijn bedoeld. De 

ontwikkelingsdoelen zijn onder andere opgemaakt voor het kleuteronderwijs en het 

buitengewoon onderwijs. 

Omdat de eindtermen zo algemeen geformuleerd zijn, kan je er als leerkracht weinig of niet 

concreet mee aan de slag. Vandaar dat de organisaties op het macroniveau deze 

eindtermen in concrete leerplandoelen (LPD) zijn gaan “vertalen”. Met andere woorden de 

eindtermen voor “vak X” worden vertaald in LPD, en in het leerplan van vak X geplaatst. Zo 

wordt er, voor elk vak per opleiding per graad, een leerplan opgesteld. Op deze manier kan 

je je wel voorstellen dat er heel wat verschillende leerplannen circuleren.  
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Deze leerplandoelen zijn nog te weinig concreet. Vandaar het groot belang dat jij, als 

leerkracht, deze eindtermen/leerplandoelen in concrete lesdoelen vertaalt. Op je 

lesvoorbereiding zet je zowel de eindtermen en/of leerplandoelen alsook de door jou 

geformuleerde lesdoelen. Hoeveel uren van welk vak moet gegeven worden per opleiding 

per graad is terug te vinden in een lessentabel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel 1: Lessentabel tweede graad Biotechnische wetenschappen 
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Hieronder vind je een schematisch voorstelling van de organisatie van het onderwijs wat 

betreft doelen in al zijn vormen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel 2: Eindtermen, leerplannen en lesdoelen van 1991 tot september 2019 

(*) In het leerplan wordt er verwezen naar de eindtermen maar ze worden niet letterlijk 
overgenomen in het leerplan. Ze worden concreter, specifieker in leerplandoelen gegoten. 
Elk net, elke koepel, elke … “vertaalt” de eindtermen naar meer concrete leerplandoelen. 
En deze vertaling gebeurt voor elk vak. Dus voor algemeen vormende vakken zoals 
wiskunde kan het zijn dat je tot 4 en met de methodescholen erbij gerekend tot 5 à 6 
leerplannen vindt voor één vak van bijvoorbeeld wiskunde in de eerste graad. Daarnaast 
vind je in elk leerplan hoeveel uur per week aan deze leerplandoelen moet gewerkt 
worden. De verdelingen van het totaal aantal uren/vak/richting in een bepaalde graad van 
het secundair onderwijs, vind je terug in lessentabellen. Er wordt in alle graden gesproken 
van richtingen. Dit verandert na september 2019. 
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Sinds 1 september 2019 zijn de ‘nieuwe eindtermen’ voor het secundair onderwijs’ van 

kracht. Dit verloopt parallel aan de invoering van de modernisering van het secundair 

onderwijs. Deze eindtermen werden vormgegeven aan de hand van de hernieuwde 

taxonomie van Bloom, maar daarover later meer. Met het formuleren en invoeren van 

“eindtermen” voor heel Vlaanderen, wil de Vlaamse Gemeenschap duidelijk stellen welke 

doelen ze voor alle kinderen noodzakelijk acht. Met andere woorden: de overheid wil nog 

meer als vóór 2019 heel expliciet en éénduidig benadrukken dat het belangrijk is dat alle 

kinderen van de eerste graad (ongeacht A of B-stroom) de 16 sleutelcompetenties op het 

einde van de eerste graad secundair onderwijs behalen. 

Deze modernisering vraagt om een extra woordje uitleg. Elke verandering in het onderwijs 

gebeurt in fasen en start bijna altijd in de eerste graad. Zo ook deze. Vóór 2019 had je in alle 

graden van quasi alle vakken eindtermen. Deze eindtermen waren zoals hierboven reeds 

vermeld veel te algemeen. De verantwoordelijken binnen elk net gingen deze eindtermen 

‘vertalen’ in leerplandoelen, die op hun beurt nog eens vertaald te worden door de 

leerkrachten zelf.  

Waar zitten dan de verschillen tussen vóór en na 2019? Het grootste verschil is dat de 

eindtermen voor de eerste graad niet in veel leerplannen per vak per opleiding worden 

‘vertaald’ maar dat er nu 1 leerplan is, voor heel de eerste graad (A- en B-stroom). De 

eindtermen moeten er letterlijk worden in overgenomen. Of deze nog verder vertaald moeten 

worden in de leerplannen, laat de overheid vrij. We nemen wel een verschil waar tussen net 

3 (GVO) en de andere twee netten (GO! En GOO).  

 

  

Tabel 3:Onderwijsnetten, koepels en afkortingen 
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Nu je dit weet, zetten we al deze doelen op de verschillende niveaus (p 11) in onderstaand 

Figuur 3 dat je reeds in hoofdstuk 1 tegenkwam. We plaatsen alle doelen op de verschillende 

niveaus. In dit hoofdstuk worden de doelen op de verschillende niveaus uitvoerig besproken 

waardoor je als toekomstige leerkracht precies weet wat er van jou verwacht wordt 

betreffende de doelen. Hoe lesdoelen geformuleerd worden en hoe je deze onderverdeelt 

in categorieën komt verder uitvoerig aan bod. 

Tabel 4: Eindtermen, leerplannen en lesdoelen na september 2019 

(*) De overheid verplicht de netten, koepels, …om de eindtermen voor de eerste graad letterlijk over te nemen in één 
leerplan voor heel de eerste graad (A en B stroom). 

NET 1 en 2: Deze maken samen één leerplan voor de hele eerste graad. Beide netten hebben “het letterlijk opnemen” ook 
heel letterlijk genomen. Naast het letterlijk overnemen hebben ze de eindtermen (ET) nog een beetje anders geschikt. Ze zijn 
de ET gaan onderverdelen onder de 16 sleutelcompetenties en hebben hier nog wat leerinhouden en pedagogisch 
didactische wenken aan toegevoegd.  

NET 3: Dit net en dan bedoelen we meer specifiek de grootste koepel KOV binnen dit net, heeft het een beetje anders 
opgevat. Zij nemen natuurlijk ook de eindtermen letterlijk op in hun leerplan maar zij “vertalen” deze hiernaast ook nog in 
leerplandoelen. Uiteraard voorziet ook de KOV elk leerplandoel van lesinhoud en pedagogische wenken. Voor geen enkel 
van de drie netten wordt er nog gebruik gemaakt van lessentabellen. Sterker nog er is niet meer echt sprake van richtingen 
zoals voor 2019. Er wordt gesproken van “stromen” in de eerste graad en er zal gesproken worden van “finaliteiten” in de 
twee laatste graden en erkende beroepskwalificaties. 
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MACRONIVEAU 
Nationale en regionale onderwijsorganisatie 

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen 
Leerplandoelen 

(transversale doelen opgenomen in de ET ) 

MICRONIVEAU 
Lesdoelen 
De klas 

MESONIVEAU 
De inrichtende macht 

De school/scholengemeenschap 
De school 

GLOBALE MAATSCHAPPIJ 

NANONIVEAU 
De leerling 

Figuur 3: De vier onderwijsniveaus 
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3.2 Welke zijn de doelen op de 4 niveaus? 

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming stelt de eindtermen en 

ontwikkelingsdoelen (macroniveau) op als één van de pijlers van kwaliteitsopvolging van 

ons onderwijs.  

De onderwijsdoelen liggen vast van het kleuter- tot en met het hoger onderwijs en zijn 

eenvormig voor alle netten/netoverschrijdend. De onderwijsverstrekkers verantwoordelijk 

voor het schrijven van de leerplannen (netten, koepels, inrichtende machten,…) baseren 

zich op de eindtermen, die er, tot september 2019, als minimum moeten in terug te vinden 

zijn. Vanaf september 2019 (alvast voor de eerste graad) moeten deze er letterlijk in 

overgenomen worden. Anno 2019 moet er voorafgaandelijk aan het leerplan, eerst een 

curriculumdossier opgemaakt worden. Op 28 juni 2019 heeft de Vlaamse regering beslist 

de curriculumdossiers voor de eerste graad secundair voorlopig niet goed te keuren. 

De onderwijsverstrekkers moeten de curriculumdossiers herwerken en ter goedkeuring 

voorleggen op het moment dat de curriculumdossiers voor de finaliteiten in de tweede en 

derde graad definitief zijn goedgekeurd. In afwachting wordt in de eerste graad gewerkt met 

voorlopige goedgekeurde leerplannen. 

Tenslotte nemen de scholen de leerplannen over. Wanneer je als leerkracht een les gaat 

ontwerpen moet je weten wat je op het einde van de les wil bereiken (microniveau). Je stelt 

lesdoelen op voor één specifieke les en dit op een zeer concreet niveau. Deze zijn 

gebaseerd op de eindtermen/leerplandoelen. 

Alvorens meer in te zoemen op deze vier niveaus, is het belangrijk om de grondvesten van 

de nieuwe eindtermen te bekijken. Er is gekozen voor de hernieuwde taxonomie van 

Bloom. 

3.3 Oude eindtermen en ontwikkelingsdoelen in schema 

 

 

 

 

 

  
Tabel 5: Eerste graad A- en B-stroom, vakgebonden eindtermen en -ontwikkelingsdoelen en 

vakoverschrijdenden eindtermen 
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3.4 Wat is de basis van de nieuwe eindtermen? 

Benjamin Bloom publiceerde in 1986 een taxonomie die we vandaag, weliswaar hervormd 

door Anderson en Krathwohl, als uitgangspunt gebruiken om de eindtermen en 

ontwikkelingsdoelen te ordenen naar leerniveaus en de cognitieve ontwikkeling die vereist 

wordt. 

Tabel 7:  Tweede graad ASO, TSO, KSO en BSO vakgebonden- en vakoverschrijdende eindtermen en specifieke 
eindtermen/cesuurdoelen 

Tabel 6: Derde graad ASO, TSO, KSO en BSO vakgebonden- en vakoverschrijdende eindtermen en specifieke 
eindtermen/Polen 
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3.4.1 Hernieuwde taxonomie van Bloom 

De herziene taxonomie onderscheidt zes categorieën van cognitieve processen, de 

zogenaamde denkniveaus. Dit zijn: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren 

en creëren. Daarnaast deelt het model de kennis ook op in verschillende soorten kennis: 

feitenkennis, conceptuele kennis, procedurele kennis en metacognitieve kennis.   

Deze taxonomie is een praktisch hulpmiddel om doelen te ordenen in verschillende 

categorieën. Bloom maakte oorspronkelijk vier categorieën: cognitieve, motorische, 

affectieve en sociale leerdoelen. Bij de ontwikkeling van de nieuwe eindtermen en 

ontwikkelingsdoelen werd er enkel gebruik gemaakt van de categorie van de cognitieve 

doelen. 

 

3.4.2 Zinvolheid van de hernieuwde taxonomie van Bloom 

De taxonomie biedt een goede structuur om de kritische denkvaardigheden en hogere orde 

cognitieve vaardigheden bij je leerlingen te ontwikkelen. Daarnaast dienen de zes 

denkniveaus van de cognitieve lesdoelen om een onderscheid te maken in de complexiteit 

van het kennisniveau. Omdat de taxonomie gebruikt werd om de eindtermen vast te leggen 

en vooral te voorzien van verschillende denkniveaus, is het belangrijk om daarmee rekening 

te houden bij het omzetten van de eindtermen (ET) en ontwikkelingsdoelen (OD) naar 

lesdoelen en de acties die hieruit volgen tijdens de les. 

 

3.4.3 Hoe is de hernieuwde taxonomie van Bloom opgebouwd? 

De taxonomie van Bloom bestaat uit zes 

denkniveaus, vier soorten kennis en 3 

dimensies. In het eerste deel worden de 6 

denkniveaus besproken. Deze worden op hun 

beurt onderverdeeld in lagere en hogere orde 

denken. Afhankelijk of je in je klas aan de slag 

gaat met de hogere of lagere orde zal je al dan 

niet gebruik maken van een vaste volgorde. In het tweede deel bespreken we de vier soorten 

van kennis. Deze kennis wordt opgedeeld in vier soorten: feiten-, conceptuele-, 

procedurele- en metacognitieve kennis. In het laatste deel bespreken we ook nog de 3 

dimensies die een eindterm kan bevatten. Voor de bepaling van de verschillende dimensies 

is ook de herwerkte taxonomie van Bloom gebruikt.  

Figuur 4: Hernieuwde taxonomie van Bloom 
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DEEL 1: ZES DENKNIVEAUS: LAGERE EN HOGERE ORDE DENKEN 

De indeling loopt van lagere denkvaardigheden (onthouden, begrijpen en toepassen) naar 

hogere denkvaardigheden (analyseren, evalueren en creëren). 

De lagere orde denkvaardigheden doorloop je in een ‘vaste’ volgorde van onthouden 

over begrijpen naar toepassen. De hogere orde denkvaardigheden onderscheiden zich 

doordat ze niet in een ‘vaste’ volgorde doorlopen moeten worden, waardoor het 

analyseren, evalueren of creëren in willekeurige orde aangebracht kan worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAGERE ORDE DENKVAARDIGHEDEN HOGERE ORDE DENKVAARDIGHEDEN 

Moeten in een vaste volgorde worden 
doorlopen. 

Kan in een willekeurige volgorde worden 
aangebracht. 

DEDUCTIEF 

van theorie naar praktijk 

INDUCTIEF 

van praktijk naar theorie 

 

 

 

 

1) LAGERE ORDE DENKEN (onthouden, begrijpen en toepassen) 

Tijdens het lesgeven maar ook bij het voorbereiden van een les ben je het meeste van de tijd 

bezig met deze lagere orde van denken. Ofwel werk je deductief door eerst je leerstof aan 

te brengen. De leerling moet deze leerstof dan gaan onthouden. Als tweede stap in 

dezelfde les wordt deze leerstof verwerkt door een aantal (basis)oefeningen. Op deze 

manier gaat de leerstof ten gronde begrijpen. Als laatste stap gaan ze deze “begrepen” 

leerstof toepassen in grotere geïntegreerde oefeningen. Het kan ook omgekeerd, je brengt 

je leerstof op een inductieve manier aan. Je laat hen eerst wat experimenteren met 

bijvoorbeeld magneten (toepassen) opdat jij (de leerkracht) kort nadien uitlegt, aan de hand 

van de theorie over magnetisme, wat ze hebben ervaren tijdens het experimenteren 

(begrijpen). Als laatste gaan je leerlingen dan deze theorie memoriseren (onthouden).   

Figuur 5. Lagere en hogere orde denkvaardigheden 
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WAAROVER GAAT HET? VOORBEELDEN? 
WELKE WERKVORMEN EN 
MIDDELEN LENEN ZICH? 

ONTHOUDEN 

Reproduceren van informatie Londen is de hoofdstad van 
Engeland 

- quiz 

- toets 

- zelfstandig werk met 
werkbladen 

- huiswerk … 

Iets herkennen Een melodie herkennen, symbolen 
herkennen. 

Iets herinneren (uit het 
geheugen) 

Een gedicht voordragen, namen en 
data herinneren. 

HANDELINGSWERKWOORDEN : herkennen 

BEGRIJPEN 

KENNIS HEBBEN OVER…   

Leerstof in eigen woorden 
“vertalen”. 

“Als je iets optelt, tel je de 
delen samen tot een groter 
geheel ! Je kan het gebruiken 
bij het winkelen. Als je een 
appel koopt en een peer, dan 
tel je op hoeveel de appel en 
de peer kosten, om zo de 
totale som te betalen aan de 
verkoper!” 

- onderwijsleergesprek 

- samenvatting geven 

- samenvatting maken 

- spreekbeurt 

- lln. laten demonstreren 

- info classificeren 
waar/nietwaar 

- speeddaten 

- stillezen 

- lln. stellen vragen 

- duogesprekken 

- kringgesprek 

- …. 

Begrijpen van mogelijkheden 
en beperkingen van de 
leerstof. 

Inzicht in, betekenis geven 
aan, achterliggende en 
onderlinge verbanden vinden 
en zien. 

Voorspellen van gevolgen of 
effecten zonder dat het 
expliciet gegeven is. 

Op grond van een grafiek van 
de staalproductie van de 
laatste vijf jaar kunnen 
voorspellen welke productie er 
vijf jaar later zal zijn. 

HANDELINGSWERKWOORDEN : aanvullen, beschrijven, bespreken, illustreren, relaties leggen tussen, 
onderbouwen, onderscheiden, ordenen, toelichten, verklaren, vergelijken, verwoorden, ... 

TOEPASSEN 

Reproductief toepassen 

Situaties, taken, oefeningen 
oplossen met expliciet 
aangeleerd 
oplossingsprincipe. 

Toepassen van gegeven 
spellingsregels in analoge 
oefeningen. 

 

- practicum (vervoegen van 
werkwoorden, jurk 
ontwerpen, julienne snijden 
van groenten, … ) 

- interview 

- chemische proef 

- casussen 

- educatief spel spelen 

- presenteren 

… 

Productief toepassen 

Situaties, taken, oefeningen 
oplossen zonder expliciet 
aangeleerd 
oplossingsprincipe 

-  een verhaal schrijven; 

-  een elektrische leiding 
uitwerken voor een bepaald 
gebouw; 

-  een jurk ontwerpen. 

HANDELINGSWERKWOORDEN : beheren, bepalen, berekenen, demonstreren, gebruiken, hanteren, 
handelen, herleiden, lokaliseren, oplossen, rekenen, gedrag stellen, toepassen, uitvoeren, uitwerken, … 

Tabel 8: Lagere orde denken (onthouden, begrijpen en toepassen) 
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2) HOGERE ORDE DENKEN (analyseren, evalueren en creëren) 

Leerlingen zouden in staat moeten zijn om informatie op te delen in subdelen (analyseren), 

deze informatie te beoordelen (evalueren) om er uiteindelijk iets nieuws mee te creëren. 

Deze drie orden kennen geen vaste volgorde in moeilijkheidsgraad. Het gaat hier vooral 

over het stimuleren tot het probleemoplossend denken. En dit heeft dan weer als doel om 

je leerlingen kritisch te laten nadenken. Als je bijvoorbeeld een kringgesprek hebt over 

euthanasie kan je hen een casus aanbieden waarin er voor- en tegenstanders aan het woord 

zijn. Je zou hen hier kritisch kunnen over laten nadenken. Vanuit hun eigen analyse zou je 

hen hun eigen mening kunnen laten vormen (creëren), om na het kringgesprek en 

verschillende andere meningen gehoord te hebben, hun eigen mening te laten evalueren. 

ONTHOUD ! 

Bij een rijke leeractiviteit worden in ieder geval meerdere niveaus, van lagere tot 

hogere orde, aangesproken. 

Tabel 9: Hogere orde denken (analyseren, evalueren en creëren) 
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Tabel 10: In bovenstaande tabel zie je (van onder naar boven) een heel lijntje terugkomen over de vragen die je kan stellen. Dit gaat natuurlijk over de vragen die je kan 
stellen om tot een resultaat te komen op het niveau dat je wenst. Daarboven staat er ook een rij over de evaluatievorm die je kan gebruiken om na te gaan of je het 
niveau behaalde dat je wil bereiken. De rij erboven gaat over de werkwoorden die je best kan hanteren bij het  uitschrijven van je lesdoelen. Enkel zo weet je dat je de 
les zo zal uitschrijven dat je de hele les lang werkt naar het een eindproduct op het gewenste niveau. (Bron: www.onderwijsmaakjesamen.nl) 
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DEEL 2: VIER SOORTEN KENNIS:  

feiten-, conceptuele-, procedurele en metacognitieve kennis 

Naast de zes denkniveaus zijn er ook vier soorten kennis opgenomen in de herziene 

taxonomie. Je kan kennis opdelen in vier soorten: feiten-, conceptuele-, procedurele- en 

metacognitieve kennis. Deze worden hieronder even kort besproken aan de hand van een 

aantal voorbeelden. 

Hieronder is een schema opgenomen waarbij de vier soorten kennis wordt toegepast op de 

zes soorten denkniveaus ! (Tabel 12  1 2) 

 

 
1 Herziene taxonomie van Bloom : Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., & Airasian, P. W. , New York, 2001. 
2 Schoolmakers. (2019, 14 februari). De taxonomie van Bloom. Geraadpleegd op 5 juni 2020, van https://www.youtube.com/watch?v=B-
qXDEDviZI&list=PL7JiapfM7UHybFifMAdDi2ifz270T-aNH&index=37 
 

Tabel 11: Vier soorten kennis 
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Kennis- 

niveau 
6 DENKNIVEAUS 

KENNIS KUNNEN 

S
o

o
rte

n
 k

e
n

n
is

 

Onthouden Begrijpen Toepassen Analyseren Evalueren Creëren 

F
e

ite
n

 K
e
n

n
is

 

Feiten onthouden 

 

Lijst op 

Feiten begrijpen 

 

Vat samen 

Feiten toepassen 

 

Classificeer 

Feiten analyseren 

 

Orden 

Feiten evalueren 

 

Rangschik 

Feiten creëren 

 

Combineer 

C
o

n
c

e
p

tu
e
le

 

K
e
n

n
is

 

Concepten onthouden 

Beschrijf 

Concepten begrijpen 

Interpreteer 

Concepten toepassen 

Experimenteer 

Concepten analyseren 

Verklaar 

Concepten evalueren 

Evalueer 

Concepten creëren 

Plan 

P
ro

c
e

d
u

re
le

 

K
e
n

n
is

 

Procedures onthouden 

Rangschik in tabellen 

Procedures begrijpen 

Voorspel 

Procedures toepassen 

Reken uit 

Procedures analyseren 

Onderscheid 

Procedures evalueren 

Concludeer 

Procedures creëren 

Stel samen 

M
e

ta
c

o
g

n
itie

v
e

 

k
e

n
n

is
 

Metacognitieve 
vaardigheden 

onthouden 

Gebruik op gepaste 
wijze 

Metacognitieve 
vaardigheden begrijpen 

Voer uit 

Metacognitieve 
vaardigheden toepassen 

Stel samen 

Metacognitieve 
vaardigheden analyseren 

Bereik 

Metacognitieve 
vaardigheden evalueren 

Actie 

Metacognitieve 
vaardigheden creëren 

Actualiseer 

Tabel 12: De bovenstaande onderverdeling in soorten kennis impliceert geen hiërarchische relatie. Iedere kenniscategorie moet onafhankelijk van de andere gelezen en begrepen worden. ‘Conceptuele kennis’ 
bijvoorbeeld impliceert niet automatisch ‘feitenkennis’. Wanneer beide noodzakelijk zijn, worden beide afzonderlijk vermeld 
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DEEL 3: DRIE SOORTEN DIMENSIES:  

 cognitieve-, een affectieve - en/of een psychomotorische dimensie 

Een eindterm kan naast verschillende denkniveaus en soorten kennis ook verschillende 

dimensies bevatten. Het gaat hier over: een cognitieve dimensie, een affectieve dimensie 

en/of een psychomotorische dimensie. De meeste eindtermen hebben een duidelijke 

cognitieve dimensie. Als een eindterm (ook) een affectieve en/of een psychomotorische 

dimensie bevat, wordt die omschreven aan de hand van één of meerdere toelichtende 

zinnen. Deze zinnen en toelichting van elk van de drie dimensies zullen hieronder kort 

beschreven worden. 

 

DIMENSIE 1: COGNITIEVE DIMENSIE 

Zoals reeds aangegeven hebben de meeste eindtermen een duidelijke cognitieve dimensie. 

Het te bereiken beheersingsniveau wordt aangegeven en heeft betrekking op het geheel van 

de eindtermen. Het handelingswerkwoord is daarbij samen met de context, de complexiteit 

van de kennis en de autonomie richtinggevend. Deze handelingswerkwoorden zijn reeds 

opgenomen in de twee tabellen van de 6 denkniveaus. 

De beheersingsniveaus van de cognitieve dimensie mogen niet geïnterpreteerd worden als 

een lineaire opbouw van kennis of zonder meer gekoppeld worden aan een ambitieniveau. 

Zo kan analyseren binnen een beperkte context of een sterk afgebakende opdracht minder 

complex zijn dan begrijpen in een bredere context of opdracht. Daarom zal de eindterm 

altijd in zijn geheel gelezen en gerealiseerd worden. 

In de eindtermen is de kennis expliciet als onderdeel opgenomen. De explicitering van de 

kennis betekent echter niet dat de eindtermen een louter cognitieve dimensie hebben. 

Verschillende eindtermen hebben ook een belangrijke affectieve en/of een 

psychomotorische dimensie. Zoals reeds vermeld wordt indien een eindterm (ook) een 

affectieve en/of een psychomotorische dimensie bevat, wordt er één of meerdere 

toelichtende zinnen toegevoegd.  
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DIMENSIE 2: AFFECTIEVE DIMENSIE 

Voor deze dimensie zijn volgende zinnen van toepassing. 

- Open staan voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… 

- Reageren op opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën, … 

- Voorkeur tonen voor en belang hechten aan waarden, opvattingen, gedragingen, gebeurtenissen, 

informatie, taken, strategieën,… 

- Handelen vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren voor waarden, opvattingen, gedragingen , 

gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… geïnternaliseerd zijn, maar waarbij nog aandacht nodig 

is voor de balans tussen conflicterende aspecten. 

- Consistent en authentiek handelen vanuit een geïnternaliseerd en persoonlijk kader. 

 

DIMENSIE 3: PSYCHOMOTORISCHE DIMENSIE 

Voor deze dimensie zijn volgende zinnen van toepassing. 

- Een vaardigheid observeren en nadoen: bewegingen/handelingen worden bewust gecontroleerd, zijn 

langzaam en inefficiënt. Essentiële elementen van de beweging/handeling ontbreken. 

- Een vaardigheid uitvoeren na instructie of uit het geheugen: de meest essentiële elementen van de 

beweging/handeling zijn aanwezig, maar nog niet consequent. 

- Een vaardigheid zelfstandig uitvoeren: bewegingen/handelingen worden meer automatisch uitgevoerd, 

zijn vloeiend, betrouwbaar en efficiënt. Essentiële elementen van de beweging/handeling zijn regelmatig 

aanwezig. 

- Een vaardigheid in een andere vorm toepassen en integreren met andere kennis en vaardigheden. 

Essentiële elementen van de beweging/handeling zijn meestal aanwezig. 

- Een vaardigheid, in combinatie met andere vaardigheden, natuurlijk en automatisch toepassen: 

bewegingen/handelingen zijn accuraat, consistent en efficiënt. Essentiële elementen van een 

beweging/handeling zijn altijd aanwezig. 

 

ALGEMENE BESCHOUWING BETREFFENDE DE 3 DIMENSIES 

De affectieve dimensie heeft een ander statuut dan de cognitieve en 

psychomotorische dimensie. Aangezien de affectieve dimensie nauw 

aansluit bij attitudes en daarom moeilijk evalueerbaar is, is de 

affectieve dimensie van de eindterm niet te bereiken maar na te 

streven, in tegenstelling tot de cognitieve en psychomotorische 

dimensie. De affectieve dimensie wordt aangeduid met een ‘°’. 
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3.5 Eindtermen en ontwikkelingsdoelen? (macroniveau) 

3.5.1 Wat zijn eindtermen en ontwikkelingsdoelen? 

Eindtermen (ET) zijn de minimumdoelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en 

attitudes die de onderwijsoverheid als noodzakelijk en bereikbaar beschouwt voor een 

bepaalde leerlingenpopulatie. Elke school heeft de maatschappelijke opdracht om de 

eindtermen op populatieniveau bij de leerlingen te bereiken. Het onderscheid tussen te 

bereiken inhoudelijke eindtermen en na te streven transversale eindtermen is opgeheven. 

Een uitzondering hierop zijn een aantal attitudinale doelen (aangeduid met ‘°’) die bij de 

leerlingen moeten worden nagestreefd. Deze vernieuwde eindtermen moeten leerlingen op 

het einde van de eerste graad ertoe brengen om te kunnen participeren in de maatschappij. 

Verder zijn er ook eindtermen basisgeletterdheid (BG). Deze moeten door elke individuele 

leerling worden bereikt op het einde van de eerste graad, zowel in de A-stroom als in de B-

stroom. Hieronder vind je een schematisch overzicht van hoe het decreet van 17 januari 

2018 het begrip ‘onderwijsdoelen’ hanteert. 

 

Het decreet van 17 januari 2018 op onderwijsdoelen hanteert het begrip ‘onderwijsdoelen’ als globaal begrip. Het 

heeft betrekking op eindtermen, ontwikkelingsdoelen, eindtermen basisgeletterdheid, uitbreidingsdoelen 

Nederlands, differentiële doelen, doelen voor de basisopties (1ste graad) , cesuurdoelen (2de graad, doelen die 

richting geven i.f.v. afstudeerfinaliteit) en specifieke eindtermen (einddoelen i.f.v. het behalen van de 

afstudeerfinaliteit) en doelen die leiden tot een of meer erkende beroepskwalificaties.3 

 

 
3 https://onderwijsdoelen.be/uitgangspunten/4647 

https://onderwijsdoelen.be/uitgangspunten/4647
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Tabel 13: Het begrip onderwijsdoelen conform het decreet van 17 januari 2018 
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Om de consistentie en coherentie van de eindtermen over de verschillende graden heen te 

bewaken, werden per sleutelcompetentie enkele bouwstenen afgebakend.  Deze 

bouwstenen zijn generiek geformuleerd en dragen geen niveau in zich, maar geven een 

inhoudelijke richting aan voor de verschillende graden van het secundair onderwijs. De 

concrete invulling ervan en het niveau worden in de eindtermen per stroom (1e graad) of 

finaliteit (2e en 3e graad) bepaald. 

Het kleuteronderwijs en het buitengewoon onderwijs werken met 

ontwikkelingsdoelen (OD). Dat zijn minimumdoelen die de school bij haar 

leerlingen moet nastreven. De ontwikkelingsdoelen moeten duidelijk 

verwerkt zijn in de leerplannen die de school gebruikt. Zoals reeds voordien 

aangehaald zullen we ons in dit verdere hoofdstuk en cursus vooral focussen 

op de eindtermen omdat deze bedoeld zijn voor jouw doelpubliek. 

Voor het Hoger Onderwijs wordt er vertrokken van de beroepsprofielen. Deze worden 

omgezet naar ‘basiscompetenties’. De basiscompetenties zijn, wat de studenten (idealiter) 

aan het eind van hun studie bereikt moeten hebben. De scholen werken zelf een plan uit om 

de studenten naar de basiscompetenties te leiden. 

 

3.5.2 Hoe en waarom zijn eindtermen tot stand gekomen? 

Waarom eindtermen er gekomen zijn, is reeds aan bod gekomen in het eerste deeltje van dit 

hoofdstuk: het aantal zittenblijvers zoveel mogelijk beperken, overgangen tussen 

verschillende scholen vergemakkelijken en iedereen even veel kansen geven om in de 

huidige maatschappij in te stromen. Vooral het laatste is sinds september 2019 voor onze 

Vlaamse overheid nog belangrijker geworden. 

De eindtermen zijn opgesteld met heel veel zorg. Zoals we reeds weten, spreekt het 

decreet over onderwijsdoelen. Alle doelen worden samengevat onder de term 

‘onderwijsdoelen’ (zie Tabel 13). Deze onderwijsdoelen werden vooreerst geformuleerd 

door de ontwikkelingscommissie die bestaat uit leerkrachten, onderwijskoepels, experten 

…Daarna heeft de valideringscommissie, waar onder andere de onderwijsinspectie in 

zetelt, deze onderwijsdoelen gevalideerd op coherentie, consistentie en 

evalueerbaarheid. Deze zijn dan voorgelegd aan het Vlaams parlement. Als de 

onderwijsdoelen goedgekeurd zijn, kunnen ze vertaald worden naar curriculumdossiers, 

leerplannen en handboeken. Om als laatste stap geïmplementeerd te worden door de 

leerkracht in het klasgebeuren. Het nieuwe decreet voorziet een zesjaarlijkse evaluatie en 

een mogelijke herziening van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen.  
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Eindtermen zijn steeds  éénvormig vastgelegd en voor alle netten gelijk. Op de volgende 

bladzijde vind je de gevolgde procedure tot het ontwikkelen van onderwijsdoelen terug in 

onderstaande Figuur 6. 

Het spreekt voor zich dat de overheid verwacht dat elke school zich maximaal moet 

inspannen om in principe alle leerlingen de eindtermen te laten behalen. Scholen hebben 

een resultaatsverbintenis ten opzichte van de Vlaamse overheid. 

De inhoudelijke accenten en de wijzigingen naar statuut en formulering van de nieuwe 

eindtermen, geven aan dat de nieuwe set eindtermen dat ze ambitieus en concreet 

geformuleerd zijn en beantwoorden aan de uitdagingen van de 21ste eeuw. De 

eindtermen zullen periodiek worden gescreend op hun actualiteitswaarde en zo nodig 

worden bijgestuurd. 

  

Figuur 6: Procedure "onderwijsdoelen" 
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3.5.3 Welke 16 principes vormen de basis voor de ‘nieuwe’ eindtermen? 

De eindtermen van vóór september 2019 zijn meer dan 20 jaar oud. Ze sluiten niet zo goed 

meer aan bij de leefwereld van de jongeren van vandaag. De inhoudelijke accenten en de 

wijzigingen naar statuut en formulering van de nieuwe eindtermen geven aan dat de nieuwe 

sets eindtermen ambitieus en concreet geformuleerd zijn en beantwoorden aan de 

uitdagingen van de 21ste eeuw. De eerste herziening is gebeurd in september 2019 in 

de eerste graad van het secundair onderwijs. De eindtermen voor de tweede en de derde 

graad secundair zijn volop in ontwikkeling. De eindtermen zullen periodiek worden 

gescreend op hun actualiteitswaarde en zo nodig worden bijgestuurd. 

De Vlaamse overheid is voor het opstellen van deze eindtermen vertrokken vanuit zestien 

sleutelcompetenties. Deze eindtermen worden niet vastgehaakt aan vakken. Het zijn de 

schoolbesturen die de verbinding maken tussen de eindtermen en de vakken of 

vakkenclusters. Daarnaast vertonen de eindtermen van de verschillende sleutelcompetenties 

een grotere inhoudelijke samenhang en afstemming. Zo is bijvoorbeeld de terminologie 

bij de competenties in het Nederlands en bij de competenties in andere talen onderling 

afgestemd.   

Tabel 14: Zestien sleutelcompetenties 
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In de tweede plaats legt het decreet op de 

onderwijsdoelen bij de eindtermen sterker en 

algemener de nadruk op de resultaatsverbintenis. 

Wat vroeger de vakoverschrijdende en nu de 

transversale doelen genoemd worden (bv. eindtermen 

inzake burgerschapscompetenties, sociaal-relationele 

competenties en initiatief en ondernemingszin), zijn voortaan te bereiken eindtermen. De 

resultaatsverbintenis werkt nog sterker door in de B-stroom waar de overstap gemaakt 

wordt van ontwikkelingsdoelen naar eindtermen. Eindtermen blijven zoals dat tot nu toe 

het geval is, te bereiken op populatieniveau. 

Een derde belangrijke wijziging ligt in de sobere, duidelijke, competentiegerichte en 

evalueerbare formulering volgens een vaste systematiek met een explicitering van de 

kennis. Tot slot is met het decreet op de onderwijsdoelen gekozen voor een bredere 

participatie aan het ontwikkelproces van eindtermen. 

Voor de eerste graad secundair onderwijs staan drie sleutelwoorden centraal: versterken, 

verdiepen en verkennen. De algemene vorming wordt versterkt door enerzijds de 

eindtermen ambitieuzer te formuleren en anderzijds eindtermen basisgeletterdheid uit te 

schrijven die elke leerling moet bereiken. Verdiepen is mogelijk via de uitbreidingsdoelen. 

Door de differentiatiemogelijkheden in de eerste graad, krijgen leerlingen de tijd om te 

verkennen. 

Omdat de eindtermen sober en competentiegericht geformuleerd zijn en daarnaast de 

kennis duidelijk geëxpliciteerd wordt, is het verwachte minimumdoel heel duidelijk. Hierdoor 

is een eindterm gemakkelijk evalueerbaar. Daarnaast behoudt elke eindterm zijn ruimte om 

te differentiëren (remediëren, verdiepen en versterken) op maat van elke leerling. De 

eindtermen zijn ook in evenwicht met de grondwettelijke vrijheid van onderwijs. De 

pedagogisch-didactische vertaling ervan wordt volledig overgelaten aan de scholen. 

Tot slot nog dit: de hoeveelheid eindtermen per sleutelcompetentie staat niet in relatie 

tot het belang ervan of tot de benodigde onderwijstijd om ze te realiseren. Bepaalde sets 

zijn samengesteld uit een beperkt aantal eindtermen met daaraan gekoppeld een uitgebreid 

geheel aan kennis. Andere eindtermen zijn smaller in scope. Deze verschillen zijn toe te 

wijzen aan de verschillende ‘bandbreedte’ van de sleutelcompetenties en de wijze van 

explicitering van de kennis binnen de eindtermen. 
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3.5.4 Wie controleert of scholen deze eindtermen bereiken? 

Door wie en hoe wordt er gecontroleerd of je school zich maximaal inspant om de 

eindtermen te bereiken? Je school moet in de eerste instantie instaan voor haar eigen 

kwaliteit : de Interne Kwaliteitszorg (IKZ). Daarop wordt je school gecontroleerd en 

beoordeeld door het doorlichtingsteam. Het doorlichtingsteam zal genuanceerd en rekening 

houdend met de aard van de leerlingen en desgevallend nog andere factoren nagaan of de 

eindtermen bereikt worden. De school wordt gedurende enkele dagen van kop tot teen 

doorgelicht om zo de sterke en de zwakke kanten op te sporen. Deze worden vermeld in een 

doorlichtingsverslag, evenals de aanbevelingen om de werking van de school te verbeteren. 

Het individueel evalueren van de leerlingen blijft echter de bevoegdheid van de leerkracht 

en het pedagogisch team. Zij bepalen volledig autonoom of een leerling geslaagd is. Zij 

kunnen daarvoor bijkomende doelen opleggen, rekening houdend met hun pedagogisch 

project. 

 

3.5.5 Wat zijn transversale eindtermen? 

Voor we kunnen spreken over transversale eindtermen is 

het goed om nog even terug te gaan naar de periode 

vóór september 2019. In de tweede en derde graad zijn 

nog vakoverschrijdende eindtermen (VOET’en) van 

kracht. Deze VOET’en zagen in 1997 het levenslicht. 

Hiermee wilde het Vlaams Parlement een soort vangnet 

creëren voor waardevolle en maatschappelijk relevante 

inhouden die onvoldoende terug te vinden zijn in de 

verschillende vakken. Zoals je wel zal kunnen bedenken 

zullen deze VOET’en uiteindelijk mee verdwijnen samen 

met ‘oude’ eindtermen in september 2023. 

Wat zijn nu eigenlijk die ‘oude’ VOET’en? De ‘nieuwe’ transversale eindtermen (TE’en) zijn 

de plaatsvervangers van de ‘oude’ VOET’en. De inhoud, doel, functie,… van beiden zijn 

quasi identiek op wellicht enkele details na. Toch verschillen de VOET’en op één vlak 

wezenlijk van elkaar, ze hadden geen resultaatsverbintenis, de transversale eindtermen 

hebben dit wel. 
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Transversale eindtermen zijn eindtermen die niet zomaar in één vak gevangen kunnen 

worden. Deze eindtermen handelen over bijvoorbeeld samenwerken, duurzaamheid, 

veiligheid en kritisch denken. Ze krijgen maar hun waarde in samenhang met andere 

inhoudelijke sleutelcompetenties. In de bovenstaande tabel ‘16 sleutelcompetenties’ is 

terug te vinden welke competenties enkel inhoudelijk dan wel transversaal of iets van beide 

hebben. 

Er zijn in het totaal 382 eindtermen 

voor de eerste graad van het 

secundair onderwijs geformuleerd. 

Hiervan zijn er 260 inhoudelijke 

eindtermen en 122 transversale 

eindtermen. De inhoudelijke 

eindtermen zijn vertrokken van de 6 

inhoudelijke sleutelcompetenties en 

de 6 combi sleutelcompetenties. De 

transversale eindtermen daarentegen 

zijn vertrokken van de 4 transversale 

sleutelcompetenties en de 6 combi sleutelcompetenties. 

De transversale eindtermen zijn dezelfde voor de A-stroom als voor de B-stroom. De 

inhoudelijke eindtermen zijn verschillend voor A- en B-stroom. Bij de vertaling van de 

eindtermen naar de klaspraktijk is het dus belangrijk om eindtermen uit de inhoudelijke 

sleutelcompetenties te combineren met eindtermen uit de transversale sleutelcompetenties. 

Ook hier mag de school zelf een visie ontwikkelen rond het uitwerken van de transversale 

doelen. Zij heeft de autonomie om te kiezen wanneer, waar, door wie, in welke vakken of 

projecten en bij welke gelegenheden inspanningen geleverd worden. Daarbij zijn het 

pedagogisch project van de school, de deskundigheid en professionele ontwikkeling 

van het leerkrachtenteam, het leerling-publiek, de schoolomgeving en de actualiteit 

medebepalend. Er wordt gevraagd om het opeenvolgingsprincipe te hanteren: de tweede 

graad bouwt verder op de eerste, de derde graad op de tweede. 

De opbouw van het curriculum geeft schoolbesturen, schoolteams en leerkrachten vrijheid 

om doelen op verschillende manieren te combineren, maar tegelijk ook de 

verantwoordelijkheid om dit consequent te doen. De indeling in sleutelcompetenties zegt 

niets over welke eindtermen in samenhang gerealiseerd worden. De indeling in vakken of 

vakkenclusters is het domein van de schoolbesturen, schoolteams en leerkrachten. Dat geldt 

zowel voor de eindtermen met betrekking tot de transversale als die met betrekking tot de 

inhoudelijke sleutelcompetenties.  

Figuur 7: Onderwijsdoelen, nieuwe eindtermen - aantallen 
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3.6 Wat zijn leerplandoelen (macroniveau)? 

De leerplandoelen geven aan wat een leerling geleerd moet hebben na een les of een 

lessenreeks. Op de website https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerplannen vind je een 

overzicht van de leerplannen van de 3 onderwijsnetten van Vlaanderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Wat zijn lesdoelen (micro- en nanoniveau)? 

 

  

Figuur 9: Lagere- en hogere orde denkvaardigheden 

Figuur 8: Leerplannen van de drie onderwijsnetten in Vlaanderen 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerplannen
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Om goede lesdoelen te kunnen formuleren, is het best dat we er even opnieuw ons schema 

naast nemen. Gemakkelijkheidshalve zullen we het even in een stappenplan gieten. 

 

STAPPENPLAN FORMULEREN VAN COGNITIEVE LESDOELEN 

STAP 1 Kies een onderwijsdoel (ET, transversale ET,…) 

STAP 2 
Bepaal uitgangspunt en welke andere denkniveaus je wil bereiken met je 
leerlingen. 

STAP 3 
Bepaal bij de lagere orde van denken of je inductief of deductief gaat 
werken. 

STAP 4 Kies de handelingswerkwoorden die hierbij het beste passen 

STAP 5 Bepaal welk van de 4 soorten kennis je gaat aanleren. 

STAP 6 Zorg voor voldoende variatie en differentiatie 

STAP 7 Hoe ga je deze lesdoelen evalueren? 

Figuur 10: Stappenplan formuleren van cognitieve lesdoelen 

TOEGEPAST OP EEN VOORBEELD  

STAP 1 Een inhoudelijke eindterm van een lesje chemie. 

STAP 2 Lagere orde denken: toepassen, begrijpen, onthouden 

STAP 3 Inductief 

STAP 4 

Toepassen : experimenteren en ontleden van wat ze allemaal ervaren 
hebben. 

 Water laten koken en temperatuur regelmatig meten. 

Begrijpen : allerlei basisgegevens achterhalen en afleiden. 

 Water kookt bij 100°C 

Onthouden : basisgegevens onthouden. 

 Water kookt bij 100°C 

STAP 5 

Feitenkennis : water kookt bij 100°C 

Conceptuele kennis  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

STAP 6 

Variatie : andere vloeistoffen dan water (melk, fruitsap, …). 

Differentiatie : eens je die feiten verankerd hebt, kan je ermee gaan 
experimenteren  en ze toepassen op nieuwe contexten om 
zo dingen te gaan creëren.  
* Experimenteren en toepassen zijn van de hogere orde van denken. 

STAP 7 
Een prachtig voorbeeld van hoe deze doelen zich dan vertalen naar de 
evaluatie vindt u op volgende site : https://docplayer.nl/13603001-Analyse-
en-verslag-examen-havo-kunst-algemeen-toelichting.html 

Figuur 11: Het stappenplan toegepast op een voorbeeld  

https://docplayer.nl/13603001-Analyse-en-verslag-examen-havo-kunst-algemeen-toelichting.html
https://docplayer.nl/13603001-Analyse-en-verslag-examen-havo-kunst-algemeen-toelichting.html
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3.8 Soorten lesdoelen 

De school streeft de volledige ontplooiing van het individu na. Een leerling komt niet enkel en 

alleen naar school om kennis op te doen. Zijn persoonlijkheid, zijn sociale vaardigheden, zijn 

lichaamsbeheersing en nog vele andere zaken moeten er ook worden ontwikkeld. 

Je kan drie grote gebieden van doelen onderscheiden waaraan je aandacht zou moeten 

geven in elke les: 

1. de cognitieve (verstandelijke) doelen voor alles wat met kennis en inzichten te 

maken heeft: denken, onthouden, redeneren, lezen, rekenen,...; 

2. de psychomotorische (lichamelijke) doelen voor alles wat het lichaam en bewegen 

betreft: schrijven, hanteren van materiaal, knippen, coördineren van bewegingen, 

correcte uitspraak,...; 

3. de dynamisch-affectieve doelen voor alles wat met attitudes (houdingen), sociale 

aspecten (omgang met elkaar), affectieve en emotionele aspecten, ethische en 

esthetische aspecten (het ontwikkelen van waarden) en motivaties te maken heeft. 

Met andere woorden: kennen, kunnen en zijn. 

 

3.8.1 Cognitieve lesdoelen (kennis en vaardigheden) 

Deze lesdoelen omvatten datgene wat je wil 

bereiken op het gebied van kennis- en 

denkvaardigheden. Deze categorie kent een grote 

spreiding: van het eenvoudig herkennen van 

dingen (geheugenactiviteit) tot het oplossen van 

problemen met nieuwe werkwijzen (creatief 

denken). 

Deze cognitieve lesdoelen kan je nog eens onderverdelen in 2 subcategorieën. De eerste 

subcategorie zijn de lesdoelen die we de cognitief reproductieve lesdoelen (CR) noemen. 

Deze vragen alle naar het letterlijk weergeven van informatie die vooraf geleerd werd en in 

het geheugen werd opgeslagen. Leerlingen kunnen dus de gevraagde ‘gedragingen’ stellen 

als ze de gevraagde informatie kunnen oproepen uit hun geheugen.  
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- De leerlingen schrijven de hoofdsteden van alle Europese landen op, op een kaart van Europa. 

- De leerlingen formuleren de verkeersregels i.v.m. de voorrang van rechts perfect. 

- De leerlingen tekenen de basiskleuren en hun complement op een kleurenkaart. 

- De leerlingen sommen de basisuitrusting voor een schilder-behanger op. 

 

De tweede subcategorie zijn de lesdoelen die de cognitief productieve lesdoelen (CP) 

worden genoemd. Hier worden je leerlingen gevraagd om zelf iets te ontwerpen, te 

produceren of creatief te zijn. De leerlingen ontwerpen iets dat (relatief) nieuw is. Opvallend 

is dat er hier dan ook meerdere antwoorden goed kunnen zijn. Het is niet zo dat er op één 

vraag maar één antwoord is. 

- De leerlingen verzinnen een nieuwe titel bij het gedicht. 

- De leerlingen geven een korte uiteenzetting in het Frans (tweede taal) over een eigen hobby. 

- De leerlingen schrijven een verslag over een studiebezoek aan een atelier 

(meubel-restauratie) 

- De leerlingen formuleren een suggesties voor de isolatie van een rijwoning. 

 

3.8.2 Psychomotorische lesdoelen (vaardigheden)  

Deze categorie omvat de lesdoelen op gebied van lichamelijke en motorische (bewegings-) 

vaardigheden. 

handvaardigheid dribbelen met de bal, slaan met een raket,… 

sportprestatie 100 meter sprinten, hoogspringen,… 

spreekvaardigheid woorden en letters correct uitspreken 

 

OPMERKING: 

Deze 3 domeinen zijn met elkaar verweven. Voor elke dynamisch-affectieve en 

psychomotorische lesdoel heb je cognitieve vaardigheden nodig. Zonder ons brein zouden 

we immers niet kunnen functioneren. Om te bepalen onder welke categorie een bepaald 

lesdoel valt, is het van belang om te kijken naar de hoofdvaardigheid die in dat lesdoel 

wordt omschreven. 

Het is ook belangrijk om telkens in één les de drie soorten doelen aan bod te laten komen. 

Dit is belangrijk omdat je moet proberen te vermijden om enkel en alleen de nadruk te 

leggen op het cognitieve. Een leerling bestaat toch uit meer dan alleen maar een hoofd om 

mentale activiteiten mee te doen.
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3.8.3 Dynamisch-affectieve lesdoelen (o.a. attitudes)  

Deze categorie omvat de lesdoelen die gaan over: 

houding planmatigheid, samenwerking, kritische zin, naar elkaar luisteren,…) 

ingesteldheid eerlijk zijn, loyaal zijn, solidair zijn, beleefdheid, tact,… 

interesse interesse opwekken voor een geplande uitstap,… 

gevoelens aanvoelen van elkaars gevoeligheden, elkaar vertrouwen,… 

specifieke 
beroepsattitudes 

respect voor materiaal, orde in de werkbak, hygiëne (handen wassen), 
veiligheid (veiligheidsbril),… 

 

Aan dynamisch-affectieve doelen dient gewerkt te worden tijdens verschillende 

lesmomenten. Daarbij dient gelet te worden op onderstaande bedenkingen.   

- Dynamisch-affectieve doelen zijn vaak slechts op langere termijn te bereiken. 

- Dynamisch-affectieve doelen zijn moeilijk te meten. 

- Er zijn vaak grote tegenstellingen binnen een lerarenkorps aangaande het al of niet nastreven van 

bepaalde houdingen (bv. naleven van het schoolreglement, kledij van de leerlingen, omgangsvormen, 

studiemethoden enz.). Het wordt dan ook een uitdaging om gemeenschappelijk bepaalde houdingen 

voorop te stellen.  

- Dynamisch-affectieve doelen moeten vaak in teamverband worden aangepakt (zin voor orde, 

beleefdheid, solidariteit met anderen ... ).  

- De verschillen tussen leerlingen op gebied van houdingen en attitudes zijn vaak erg groot. Er is dus een 

gedifferentieerde didactiek nodig. 

Al deze praktische problemen zijn mits enige goede wil overbrugbaar. Wellicht is de grootste 

moeilijkheid gelegen in een beperkte visie van de leerkrachten op de rol van de school. 

Wij weten al dat het cognitieve en het affectieve gedrag moeilijk van elkaar te scheiden zijn. 

Motivatie is een basishouding om het welslagen van een cognitief leerproces te 

ondersteunen. Cognitieve resultaten stijgen dus wanneer motivatie en een aangepast 

affectief klimaat in de klas en in de school aanwezig zijn. 

Uit onderzoek rond het zogenaamde 'verborgen leerplan' blijkt dat leerlingen in de school 

een heleboel leren dat niet bedoeld wordt en dat niet in de leerplannen te vinden is. Vaak 

gaat het hier om waarden en attitudes (vaak oriëntaties genoemd) die de leerling meepakt 

via de gebruiken en gewoonten in de klas en in school (verhouding leerling-leerkracht, 

zelfwerkzaamheid, tuchtsysteem, beloningssysteem, de impliciete opvattingen van 

leerkrachten, enz.). De invloed van dit verborgen leerplan moet niet worden onderschat. 

Heel wat belangrijke auteurs menen dat een leerling in de school meer leert van het 

verborgen leerplan dan van de expliciete bedoelingen. 
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3.9 Formulering cognitieve- en psychomotorische lesdoelen 

De cognitieve- en psychomotorische lesdoelen kunnen minder complexe denkgedragingen 

of meer complexere denkgedragingen omvatten. 

In het eerste geval kunnen de doelen nauwkeuriger omschreven worden in duidelijk 

waarneembare termen van leerlinggedrag. De meer complexe doelen kunnen minder 

nauwkeurig omschreven worden. Hieronder vind je drie richtlijnen om cognitieve- en 

psychomotorische lesdoelen zo concreet mogelijk te formuleren. 

 

3.9.1 Lesdoel wordt leerlinggericht geformuleerd 

Wanneer je een lesdoel opstelt, wordt hierin duidelijk 

beschreven wat een leerling moet doen als hij het doel bereikt 

heeft. Het gaat hier om de vorming van de leerling, niet om de 

vorming van de leerkracht en ook niet in de strikte zin om de 

leerstof als leerstof aan te bieden. De leerling moet iets doen, 

hij is diegene die gevormd wordt.  

- De leerlingen sommen de 4 eigenschappen van water op. (CR) 

- De leerlingen lossen de oefeningen aan de hand van de wet van Ohm op. (CP) 

- De leerlingen bewegen hun vingertoppen op een goede manier op de gaatjes van de blokfluit. (PM) 

- De leerlingen dribbelen op de aangeleerde manier met een basketbal. (PM) 

 

3.9.2 Eindgedrag van de leerling moet waarneembaar zijn 

Hieronder vind je vier voorbeelden van lesdoelen. Twee lesdoelen zijn duidelijk 

waarneembaar de twee andere niet. 

A De leerlingen weten hoe een chronometer werkt. (CR) 

B De leerlingen zien in dat de technische evolutie gevolgen heeft op de leefomstandigheden van de mens. 

(CR) 

C De leerlingen leggen de werking van de chronometer uit. (CR) 

D 'De leerlingen sommen drie voorbeelden op van de gevolgen die de technische evolutie heeft op de 

leefomstandigheden van de mens.' (CR) 
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De gedragingen in de lesdoelen van C en D zijn duidelijker waarneembaar dan de 

gedragingen in de lesdoelen van A en B. Wat ‘inzien’ en ‘weten’ precies inhouden is zeer 

ruim interpreteerbaar en moeilijk waarneembaar. Deze lesdoelen kunnen gemakkelijk 

aanleiding geven tot misverstanden. 

Vanuit het voorgaande is het vanzelfsprekend dat we de voorkeur geven aan de 

werkwoorden die een waarneembaar gedrag aanduiden. Deze werkwoorden duiden 

namelijk ondubbelzinnig en op waarneembare wijze aan welk eindgedrag een leerling 

moet vertonen wanneer hij het gestelde doel heeft bereikt.  

In de onderstaande tabel vind je zowel werkwoorden die duidelijk waarneembaar zijn als 

werkwoorden die niet duidelijk waarneembaar zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

Door een waarneembaar werkwoord te kiezen, leggen we meteen de link naar de evaluatie 

van het lesdoel. Vanuit het eerste hoofdstuk zou het reeds duidelijk moeten zijn dat een 

evaluatie (vraag, opdracht, checklists,…) steeds geënt is op een lesdoel.  

LESDOEL Leerlingen schrijven voorwerpen uit de klas en lichaamsdelen op die 1 m, 30 cm en 15 cm lang zijn. 

OPDRACHT Vul aan: 

1 meter is … 

 

30 centimeter is… 

 

15 centimeter is …  

OPLOSSINGEN Oplossing 1: 

1 meter is 100 cm 

30 centimeter is 300 mm 

15 centimeter is 1,5 dm 

Oplossing 2: 

1 meter is de lange lat aan het bord 

30 centimeter is de lat op mijn bank. 

15 centimeter is ongeveer de lengte van een hand. 

CONCLUSIE De vraagstelling van de opdracht sluit niet aan op het lesdoel. De evaluatieopdracht is dus onvoldoende 

nauwkeurig gesteld en is niet op een correcte manier afgeleid uit het gekozen lesdoel. 

BESLUIT : Evaluatievragen zijn dus steeds gebaseerd op de vooropgestelde lesdoelen. 

 

  

Tabel 15: Voorbeelden van waarneembare en niet- waarneembare werkwoorden 
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3.9.3 Leerstof waarop het eindgedrag betrekking heeft, moet concreet, 

nauwkeurig en ondubbelzinnig beschreven zijn 

Als je een lesvoorbereiding maakt zou je in een lesvoorbereiding over muziek de volgende 

lesdoelen kunnen schrijven: 

- De leerlingen beschrijven de popmuziek. 

- De leerlingen noemen verschillende namen van popartiesten op. 

De lesdoelen zijn in leerlinggedrag geformuleerd, het is opgebouwd met een concrete 

infinitief maar toch bevredigt de formulering van de lesdoel niet. 

In het eerste lesdoel kan het werkwoord ‘beschrijven’ heel ruim geïnterpreteerd worden 

namelijk: de voornaamste figuren in de popmuziek, de oorsprong van de popmuziek, de 

kenmerken van de popmuziek, de verspreiding van de popmuziek en ga zo maar door… Dit 

lesdoel is te vaag. De leerstofinhoud is niet concreet genoeg omschreven. In het tweede 

doel kan je zowel twee namen opgeven als honderd namen. Het zou meer gespecificeerd 

moeten worden. 

De doelen zouden dus beter als volgt geformuleerd worden. 

- De leerlingen geven drie kenmerken (bijv. vrolijk, vocaal, hevig) van popmuziek. 

- De leerlingen sommen 5 namen van popartiesten op. 

Deze voorbeelden kunnen wat extreem lijken, maar het onvoldoende concretiseren van de 

leerstof waarop het eindgedrag betrekking heeft, is een veelvoorkomende fout. Om 

lesdoelen zo concreet mogelijk te maken, voegen we een aantal dingen aan het lesdoel toe 

zoals: de voorwaarden en de minimumprestaties. 

VOORWAARDEN 

Met het toevoegen van voorwaarden worden de hulpmiddelen 

bedoeld die de leerling ter beschikking worden gesteld om het 

lesdoel te kunnen bereiken. Het gaat om een gegeven situatie, 

hulpmiddelen van allerlei aard en materialen. In de tabel hieronder 

worden een aantal voorbeelden gegeven. 

 

 

 Tabel 16: Voorbeelden van hulpmiddelen te gebruiken in lesdoelen opdat leerlingen het lesdoel zouden 
kunnen bereiken 
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VOORBEELDEN 

- De leerlingen noemen alle landen van Europa op aan de hand van een blinde kaart. 

- De leerlingen lossen de fysica oefeningen op aan de hand van een steekkaart met de formule van de 

wet van Ohm en gerelateerde formules. 

- De leerlingen tekenen aan de hand van een gradenboog, passer en meetlat de technische tekening. 

 

MINIMUMPRESTATIES 

We onderscheiden drie minimumprestaties (wellicht zijn er nog andere): een tijdslimiet of 

snelheid, een aantal of een percentage en de graad van nauwkeurigheid. 

Tijdslimiet of snelheid 

Leerlingen lossen binnen de 30 minuten 10 vermenigvuldigingen van de eerste graad op 

Aantal of een percentage  

Leerlingen sommen 7 van de 10 veiligheidsonderdelen van een Volvo op. 

Leerlingen geven 70% correcte oplossingen van de oefeningen op algoritmes. 

Graad van nauwkeurigheid 

Leerlingen berekenen tot op 1/10 nauwkeurig een oplossing van een vermenigvuldiging met 

decimale getallen. 

Juiste volgorde van een aantal stappen 

Leerlingen voeren de stappen van het melken van een koe juist uit. 

 

In een lesdoel formuleren we wat leerlingen moeten kunnen op het einde van een les of 

lessenreeks. Er zijn een aantal punten die we beter niet vermelden in een lesdoel. Dit zijn 

de volgende aandachtspunten: geen methodische wenken gebruiken (noch een leeractiviteit 

noch een onderwijsactiviteit), steeds zo beknopt mogelijk formuleren en maar één 

gedragsfase per lesdoel formuleren. We verduidelijken dit aan de hand van een aantal 

voorbeelden: 
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GEEN METHODISCHE WENKEN (noch leeractiviteiten, noch onderwijsactiviteiten) 

Niet: Leerlingen lossen aan de hand van een groepswerk 5 vragen op over een tekst handelend over Freud. 

Wel: Leerlingen lossen 5 vragen op over een tekst handelend over Freud. 

(les: begrijpende lezen /Nederlands) 

 

STEEDS ZO BEKNOPT MOGELIJK 

Niet: Leerlingen spelen samen een spel waarbij de opdrachten van dat spel zo goed mogelijk en nauwkeurig 

uitgevoerd worden. 

Wel: Leerlingen voeren de spelopdrachten nauwkeurig uit. 

 

MAAR ÉÉN GEDRAGSFASE 

Niet: Leerlingen zeggen wat de formule is voor de oppervlakteberekening van een parallellogram en 

gebruiken deze ook. 

Wel: Leerlingen schrijven de formule voor de oppervlakteberekening neer. 

 Leerlingen berekenen de oppervlakte van een gegeven parallellogram aan de hand van de formule. 

 

3.9.4 Lesdoelen formuleren in niveaus 

Als je lesdoelen formuleert denk dan aan onderstaande gouden regels. 

1. Het werkwoord bepaalt het beheersingsniveau (onthouden, begrijpen, toepassen, 

analyseren, evalueren en creëren) 

2. Het zelfstandig naamwoord bepaalt het kennisniveau (feitelijke, conceptuele, 

procedurele, metacognitieve) 

 

3.10 Formulering dynamisch-affectieve lesdoelen 

Op de voorgaande bladzijden hebben we uitvoerig gesproken over hoe je nu best cognitieve 

en psychomotorische lesdoelen formuleert. Dynamisch-affectieve lesdoelen moet je op een 

gelijkaardige manier formuleren als de cognitieve en de psychomotorische met dit verschil 

dat omwille van de specificiteit van de doelen, het niet altijd zal gaan om deze heel 

concreet te formuleren. Gevoelens, attitudes, tucht,… zijn niet altijd concreet te vatten. 

Een aantal voorbeelden zullen dit verduidelijken. 

- Leerlingen luisteren naar elkaar. 

- Leerlingen ruimen hun werkbank netjes op volgens de regels van het houtatelier.  
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3.11 Uitbreidingsdoelen opstellen 

Als je een lesvoorbereiding maakt, is het soms aangewezen om uitbreidingsdoelen (of 

differentiële lesdoelen) te formuleren. Het zijn extra doch essentiële doelen die worden 

geformuleerd rekening houdend met de verschillen in belangstelling, aanleg, leertempo enz. 

van de leerlingen. Bij het formuleren van deze lesdoelen is het belangrijk dat je niet in de 

valkuil trapt om de kloof tussen ‘bollebozen’ en ‘leerlingen met leermoeilijkheden’ te 

vergroten. Daarom onderscheiden we twee typen van uitbreidingsdoelen: de verbredings- 

en de verdiepingsdoelen. Het is namelijk beter om als extra oefening voor de uitblinkers een 

verdiepingsoefening (afgeleid uit het verdiepingsdoel) te geven dan een 

verbredingsoefening (afgeleid uit het verbredingsdoel) want deze is meestal een voorloper 

op datgene wat nog verder zal komen in de lessenreeks. Hieruit kunnen we ook concluderen 

dat een oefening geven over leerstof die nog moet komen ook uit den boze is. 

 

3.11.1 Verbredingsdoelen 

Bij verbreding wordt de inhoud van de basisdoelen uitgebreid met nieuwe begrippen en 

inhouden, hetzij binnen hetzelfde vakgebied, hetzij naar andere vakdomeinen toe. Dit 

gebeurt op basis van het vluggere leertempo, de ruimere belangstelling of de grotere 

begaafdheid van de leerling. Schematisch kunnen we het als volgt voorstellen: 

 

 

 

 

 

 

  

leerstof = De poes als gezelschapsdier 

verbredingsleerstof = de hond als gezelschapsdier verbredingsleerstof = de parkiet als gezelschapsdier 

Figuur 12: verbredingsoefening: De poes als gezelschapsdier 
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VOORBEELD VAN EEN VALKUIL BIJ VERBREDING: 

Een leerkracht Mode laat sterke leerlingen al voortwerken aan de volgende stap van het 

uitwerken van een rok (verbreding). Na het uittekenen van het snijpatroon mogen de sterke 

leerlingen dit snijpatroon al uitsnijden en op stof spelden enzovoort. De valkuil bij dit 

voorbeeld is dat er een steeds grotere kloof tussen leerlingen ontstaat omdat de sterke 

leerlingen, wanneer ze klaar zijn reeds mogen beginnen aan een volgende kernvaardigheid 

van de les. 

VOORBEELD: 

Een leerkracht Mode laat sterke leerlingen een tweede rok uitwerken voor een andere 

persoon met andere maten (verbreding). Bij dit voorbeeld van verbreding wordt de 

voorgaande valkuil vermeden omdat de sterke leerlingen steeds dezelfde 

kernvaardigheden inoefenen maar ze oefenen de kernvaardigheden in op een bijkomend 

werkstuk dat niet door iedereen gemaakt hoeft te worden. 

 

3.11.2 Verdiepingsdoelen 

Bij verdieping wordt de complexiteit van de verwerking binnen dezelfde leerinhouden 

vergroot. Schematisch kunnen we het als volgt voorstellen: 

 

 

 

 

 

VOORBEELD: 

Een leerkracht Mode laat sterke leerlingen een rok uitwerken met meer uitdagende details 

waardoor de kans groter is dat de sterke leerlingen even veel tijd nodig hebben bij elke fase 

van de uitwerking dan de zwakkere leerlingen. Dit is uitdieping omdat alle leerlingen steeds 

dezelfde kernvaardigheden inoefenen maar de sterke leerlingen oefenen de 

kernvaardigheden in op een meer uitdagender / gedetailleerder niveau dat niet door 

iedereen bereikt hoeft te worden. 

leerstof = de poes als gezelschapsdier 

verdiepingsleerstof = de verschillende poezenrassen 

verdiepingsleerstof = de verzorging van een poes 

Figuur 13: Voorbeeld van een verdiepingsoefening. 
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4 Didactische principes 4 

 

Doelen 
 
 
1. De studenten leggen elk didactisch principe uit. 

2. De studenten geven van elk didactisch principe concrete toepassingen in de klas. 

3. De studenten leggen het nut uit van elk didactisch principe. 

4. De studenten leggen differentiatiemogelijkheden uit en geven aan wanneer daarvoor 

gekozen wordt. 

 

 

 

 

  

 
4 https://prezi.com/p/08pbg9utmq9j/didactische-principes/ 

https://prezi.com/p/08pbg9utmq9j/didactische-principes/
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4.1 Wat zijn didactische principes? 

Zowel tijdens de voorbereiding als het lesgeven zelf is het belangrijk dat je je leerlingen 

voldoende aanspreekt waardoor ze zich betrokken voelen bij je les. Indien leerlingen 

betrokken bezig zijn groeit hun welbevinden. Hoe kan jij deze betrokkenheid stimuleren? In 

de loop der jaren zijn daarover een aantal gemeenschappelijke opvattingen ontstaan. Daaruit 

zijn didactische principes gefilterd. Didactische principes zijn richtlijnen, tips om je les 

aantrekkelijker te maken. Er zijn 8 didactische principes: motivatieprincipe, 

aanschouwelijkheidsprincipe, activiteitsprincipe, integratieprincipe, 

herhalingsprincipe, beperkingsprincipe, geleidelijkheidsprincipe en individualisatie- 

en zorgverbredingsprincipe. Deze principes hebben hun nut bewezen in de klaspraktijk en 

het gebruik ervan is een troef in elke les.  

 

4.2 Motivatieprincipe of belangstellingsprincipe 

Het motivatieprincipe houdt in dat je de onderwijsleersituatie zo organiseert, dat je leerlingen 

graag leren. Met andere woorden dat leerlingen betrokken zijn op het lesgebeuren. En zoals 

reeds gezegd is welbevinden (het zich goed voelen van een leerling in je klas) een 

voorwaarde tot betrokkenheid en leerwinst. 

Leerlingen kunnen gemotiveerd zijn omwille van het leren zelf: intrinsieke motivatie. In 

deze leersituatie spreekt Ferre Laevers, een vooraanstaand onderwijsdeskundige, over 

‘echte’ betrokkenheid van het kind. 

Extrinsieke motivatie treedt op als leerlingen leerprestaties leveren omwille van doelen die 

geen direct verband houden met de leeractiviteit zelf: leren om goede punten te behalen, 

door perfectionisme of omdat het moet van thuis. Leerkrachten kunnen inspelen op de 

verschillende vormen van extrinsieke motivatie zodat de leerlingen graag gaan leren. 

Intrinsieke motivatie zou het uiteindelijke doel moeten zijn, maar is niet altijd realiseerbaar. 

De motivatie bepaalt in hoge mate het 

leerresultaat. Het verband is echter niet rechtlijnig. 

Bij een te sterke stress om een leerprestatie te 

halen, te grote spanning door het nastreven van 

beloning of uit vrees voor straf, is de leerprestatie 

minder gunstig dan bij een optimale motivatie die 

gepaard gaat met een rustige en geconcentreerde 

aandacht (cfr. leercurve van Yerkes-Dodson) .  Figuur 14: De leercurve van Yerkes-Dodson 
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HOE KAN JE DIT PRINCIPE INVOEREN IN JE LES?  

Vanuit de leerling 

- Sluit aan bij de leef- en belevingswereld van de leerling. 

- Geef aandacht aan alle elementen van de leeftijdscultuur 

(boeken, muziek, internet, tv,…). 

- Verwijs regelmatig naar verbanden tussen de leerinhouden 

en de actualiteit. 

- Benut de sterke punten en capaciteiten van je leerlingen. 

- Geeft aan je leerlingen een stuk verantwoordelijkheid met betrekking tot hun eigen  leerproces. 

Geven van zelfstandigheid kan de motivatie verhogen. 

- Zorg voor afwisseling in het gebruik van didactische werkvormen, leermiddelen, e.a. 

 

Vanuit de leerstof 

- Bouw de leerstof logisch op. 

- Maak het verband tussen leerstof en dagelijks leven of 

de latere beroepspraktijk zo veel mogelijk duidelijk. Geef 

hierbij het belang van de les voor later of andere 

contexten aan. Wat ben je met deze informatie, met deze vaardigheid? Wat is de zinvolheid van 

deze te verwerven leerstof? 

- Situeer de leerstof in een groter geheel. 

- -Informeer leerlingen over het doel van het leerproces. Het is motiverend voor een leerling om te 

weten wat het doel is van een opdracht. 

- Bied prikkelende probleemstellingen aan, aangepast aan het niveau van de leerlingen. 

 

Vanuit de leerkracht 

- Creëer een aangenaam werkklimaat en een open klassfeer. 

- Motiveer een leerling door zijn aandacht te trekken. Dat kan op veel manieren, bijvoorbeeld door 

onverwacht iets te laten gebeuren of door iets te beweren dat duidelijk niet klopt. Zorg wel voor een 

verband tussen de manier waarop je de aandacht trekt en het lesonderwerp. 

- Sta vriendelijk voor de klas en toon zelf enthousiasme en belangstelling. Laat zien dat je zelf heel 

overtuigd bent dat wat je brengt de moeite waard is. Dit zal de leerlingen vlugger tot motivatie 

brengen. 
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VOORBEELDEN 

- Tijdens een les over emoties kan je emoji’s gebruiken om aan te sluiten bij de leefwereld van 

tieners.  

- Bij de aanvang van een les over veiligheidsonderdelen (airbag, ijzeren 

stangen in de deuren (vooraan en achteraan), veiligheidsgordels, …) van 

een auto (vak: automechaniek) kan je gebruik maken van een 

simulatiespel/toneeltje om de leerlingen zoveel mogelijk te motiveren, 

warm te maken voor het onderwerp van de les. Leerlingen mogen twee 

situaties spelen nl. een auto-ongeluk met een auto die wel beveiligd is en 

een auto die niet beveiligd is. 

- Bij een les over budgetbeheer de leerlingen uitdagen om hun eigen toekomstwensen te 

concretiseren (gewenst aantal kinderen, aard van de woning, de wagen, etc). Na een analyse van 

het toekomstig maandloon en de vooraf geformuleerde kosten van de toekomstwensen (kosten). 

Deze analyse is dikwijls is niet in balans waardoor leerlingen sterk 

gemotiveerd worden om de kennis/vaardigheden rond budgetbeheer 

te leren. 

 

4.3 Aanschouwelijkheidsprincipe 

Dit principe houdt in dat nieuwe leerinhouden door middel van de zintuigen moeten worden 

waargenomen. Bij de term “aanschouwelijkheid” moet je niet alleen aan visuele ervaringen 

denken, maar ook aan waarneming door de andere zintuigen. Mensen kunnen immers ook 

ervaringen opdoen via het gehoor, de tast, de smaak, het reukorgaan. Door gebruik te 

maken van dit principe, maak je je lessen concreter en veelzijdiger.  

 

HOE KAN JE DIT PRINCIPE INVOEREN IN JE LES? 

Vanuit de leerling 

Bij de opmaak van je les en/of cursus is het belangrijk om rekening te houden met de verschillen 

tussen je leerlingen wat betreft  hun voorkeur-opnamekanaal, m.a.w. met welk zintuig ze het 

gemakkelijkst gegevens opnemen. Ze verschillen evenzeer in de manier waarop ze de gegevens 

verwerken en opslaan, bijvoorbeeld instuderen van een cursus. Ook is dit een reden om zoveel 

mogelijk de verschillende zintuiglijke kanalen te gebruiken. Dit heeft te maken met de verschillen in 

werking van het geheugen. 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Smile.png
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Wink.png
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Shade.png
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Cry.png
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://architect.wwwcomm.com/Uploads/RedLake/Images/VIT/airbag.jpg&imgrefurl=http://www.redlake.com/applications/vehicle/airbag_comp.aspx&h=300&w=300&sz=19&tbnid=HWkehPULhflwHM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=foto+airbag&um=1&start=1&sa=X&oi=images&ct=image&cd=1
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Vanuit de leerstof 

- Als je de leerstof aanschouwelijk kan voorstellen bij een eerste contact met nieuwe informatie, is dit 

te verkiezen boven een beschrijving in woorden. Je moet bijvoorbeeld niet uitleggen wat fluweel is. 

Toon het en laat het betasten. 

- Ondersteun de leerstof aan de hand van verschillende aanschouwelijke materialen: realistisch 

materiaal, voldoende grote afbeeldingen, stalen, miniatuurtjes,…. 

 

Vanuit de leerkracht 

Aanschouwelijk materiaal kan je op verschillende tijdstippen gebruiken: als instap (motivatie), als 

illustratie, als vorm van herhaling (evaluatie), om informatie over te dragen. Dit geeft variatie in je les 

en verhoogt de betrokkenheid. 

 

VOORBEELDEN 

- In de les Zorgkunde voor het geven van een babymassage de concrete voorwerpen tonen: luier, 

reinigingsdoekjes, verzorgingskussen of zachte onderlaag, 1 extra handdoek, fopspeen of knuffel, 

baby-massageolie, stuitzalf, handontsmetting, reinigingsmiddel, ....  

- Bedorven voedingswaren geblinddoekt laten ruiken als instap in een les over het hygiënisch 

bewaren van voedingsmiddelen. 

- Bij een les over La recherche du temps perdu van Marcel Proust  leest de leerkracht Frans niet 

alleen de tekst samen met de leerlingen, maar deelt ze ook Madeleine-cakejes uit. Deze 

Madeleines deden Proust denken aan zijn gelukkige kindertijd bij zijn grootmoeder. 

- Bij een les over ‘hoe versnijd ik een mango’ in de hotelschool geeft de 

leerkracht uitleg terwijl hij een versnijding van een mango demonstreert. De 

uitleg is vrij complex terwijl de demonstratie het geheel vergemakkelijkt. 

 

1) Neem de mango. 4) Duw de blokjes mango-vlees omhoog. 

2) Snijd met het mes rechts en links van de platte pit. 5) Snijd de blokjes af de schil. 

3) Snijd in de twee helften het mango-vlees in blokjes. 6) Doe de blokjes in een kom. 

 

 

 

 

Figuur 15: Hoe versnijd ik een mango (aanschouwelijkheidsprincipe) 
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4.4 Activiteitsprincipe 

Het activiteitsprincipe houdt in dat je je leerlingen in het 

didactisch proces een zo actief mogelijke rol toebedeelt. 

Leerlingenactiviteit betekent hier dus zelf actief zijn, en dit 

zowel op cognitief, psychomotorisch als op dynamisch-

affectief vlak. Het gaat met andere woorden over het 

actief handelen, actief denken en actief voelen. In de 

onderwijsleersituatie ruimte creëren voor zelfstandige 

activiteit van de leerlingen, is eenvoudig tegemoet komen aan een basisbehoefte tot 

ontdekken, onderzoeken en leren. 

Activiteit en belangstelling hebben een nauwe band met elkaar: als een persoon ergens 

belangstelling voor heeft, zal hij zich ook inspannen. Vandaar dat het belangrijk is de 

activiteit op zo’n manier voor te stellen dat deze door je leerlingen als zinvol ervaren wordt. 

 

HOE KAN JE DIT PRINCIPE INVOEREN IN JE LES? 

Vanuit de leerling 

- Formuleer de leerstof in de vorm van een probleemstelling. Betrek de leerlingen regelmatig in het 

denk- of leerproces: wie denkt dat het zo goed is? Wat heeft zij precies (goed/ fout) gedaan? Hoe 

zou je hem kunnen helpen? Wie kent een andere manier van oplossen? 

- Controleer of alle leerlingen meedenken, bijvoorbeeld door vraag en antwoord. 

- Geef aanvankelijk de kleinst mogelijke hulp. Geef de leerlingen tijd om iets te overdenken, om het 

zelfstandig uit te puzzelen. 

 

Vanuit de leerstof 

- Niet enkel het puur theoretische deel van de leerinhoud kiezen als de te geven stof. 

- Kies af en toe voor iets meer waardoor je de activiteit in je les kan vergroten. 
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Vanuit de leerkracht 

- Tijdens de lesvoorbereiding ga je na welke leerprocessen je bij je leerlingen wilt bereiken en welke 

activiteiten daartoe nodig zijn. 

- Als je bepaald hebt welke activiteiten je wilt gaan doen, voer je ze eerst zelf uit. Je gaat de 

alternatieve werkwijzen na, je voorziet mogelijke fouten, je maakt een foutenanalyse. Bijvoorbeeld 

bij wiskunde oefeningen, opdracht werkstuk, invuloefeningen,... 

- Varieer de leeractiviteiten die je plant: ordenen, opzoeken, verbeteren, bespreken, individueel of in 

groep, observeren, vergelijken, enz. 

 

VOORBEELDEN 

- Om leerlingen te laten ervaren hoe het is om een visuele beperking te 

hebben kan je hen geblinddoekt een parcours laten afleggen.  

- Je kan volgende werkvormen gebruiken: een rollenspel, een simulatie, 

een individuele opdracht, een groepswerk, een oefening aan bord, een practicum, een presentatie 

(bijv. presentatie over feesten en feestvieren in andere culturen), een excursie (bijv. een uitstap 

naar een verkeerspark bij een les over verkeersopvoeding), een leerspel (bijv. een zelfgemaakt 

verkeersbord bij een herhalingsles over verkeersopvoeding), enzovoort. 

 

4.5 Integratieprincipe 

Het integreren van leerstof wil zeggen dat je het nieuw 

geleerde koppelt aan wat de leerling al weet. Je biedt 

ze op deze manier als het ware een kapstok waaraan 

ze de nieuwe leerstof kunnen hangen, zodat ze 

samenhang tussen de verschillende 

leerstofonderdelen kunnen ontdekken. Dan gaat de 

leerstof deel uitmaken van de gehele persoonlijkheid 

van de leerling en wordt die kennis, vaardigheid of 

attitude beschikbaar op het moment dat de leerling het 

nodig heeft. Nieuwe leerstof wordt beter onthouden 

als ze enerzijds ingebed wordt in de reeds bestaande geheugeninhouden, anderzijds door 

de stof goed te structureren. 
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HOE KAN JE DIT PRINCIPE INVOEREN IN JE LES? 

Vanuit de leerling  

Nieuwe leerstof wordt voorafgegaan door het opfrissen 

van wat voorafging. Je gaat dus steeds de voorkennis 

van de leerlingen activeren.  

 

 

Vanuit de leerstof 

- Zorg voor een duidelijke structuur van de leerstof. Vaak is het bordschema een directe weergave 

van deze structuur. Het is dus belangrijk om daaraan de nodige aandacht te besteden tijdens het 

voorbereiden van een les. 

- Leg expliciet verbanden: 

. tussen de delen van de leerstof (relaties); 

. tussen de voorkennis en -ervaringen en de nieuwe leerstof. Laat hen voorbeelden geven, 

vertellen, enz.; 

. tussen de inhoud van deze les en de andere vakken (transfer naar andere leergebieden); 

. tussen het lesgebeuren en het gebruik ervan in het dagelijks leven.  

 

Vanuit de leerkracht  

- Situeer details in het groter geheel. 

- Denk aan de afronding van de lessenreeks 

(samenvatting, integratie-oefeningen). 

 

VOORBEELDEN 

- In functie van het project “groene school” maak je met je leerlingen een 

kippenhok. In plaats van enkel de afmetingen van het kippenhok te laten 

berekenen in het vak wiskunde, worden meerdere vakken geïntegreerd in 

deze opdracht. Volgende vragen worden besproken: Hoe groot moet het 

kippenhok zijn? Welk materiaal hebben we nodig?  Waar kunnen we dit 

materiaal vinden? Waar gaan we het kippenhok zetten? Welk voedsel 

hebben kippen nodig? Wie gaat er voor de kippen zorgen? … 

voorkennis 
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- Je geeft een lesinleiding over reclame in het vak Maatschappelijke Vorming. Je laat je leerlingen de 

meegebrachte reclamefolders bekijken aan de hand van vooraf gegeven vragen. 

1) Wat is het doel van jouw reclamefolder? 

2) Wat valt je op in je reclamefolder? 

3) Wat valt er minder op in je reclamefolder? 

4) Welke kleuren worden er gebruikt in je reclamefolder? 

5) Welke lettergrootte wordt er gebruikt in je reclamefolder? 

6) Waar kom je nog reclame tegen in je dagelijkse omgeving? 

Vanuit deze brainstorm over reclame distilleer je dan een definitie van reclame. 

 Met deze oefening heb je zowel wat in de les, als wat in het dagelijks leven gebeurt, met 

elkaar in verband gebracht. 

4.6 Herhalingsprincipe 

Het herhalingsprincipe wijst erop dat het nodig is dat je de 

leerstof en lesdoelen voor je leerlingen voldoende herhaalt om 

een goed en blijvend leerresultaat te bereiken. Herhaling en 

oefening zijn verwante begrippen: kennisgegevens herhaal je, 

vaardigheden oefen je. 

Uiteindelijke integratie komt vaak maar tot stand door (veel) herhalen. Herhalen kan op 

verschillende momenten tijdens je les. Het kan als instap (wat weten we nog?), als korte 

fase(s) tijdens de les, als afsluiting van de les, als aparte (herhalings)les of als huistaak. 

 

HOE KAN JE DIT PRINCIPE INVOEREN IN JE LES? 

Vanuit de leerling 

- Let erop dat je puur geheugenwerk vermijdt, maar dat de stof inzichtelijk verwerkt wordt. 

- Je leerlingen leren niet alleen iets over de gangbare studiemethoden, maar ook over hun eigen 

manier van leren, hun persoonlijke leerstijl. 

 

Vanuit de leerstof 

- Zorg voor herhalingsoefeningen, samenvattingen in kaders na elk hoofdstuk. 

- Zorg voor witruimte om samenvattingschema’s van de leerling zelf te laten noteren.  
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Vanuit de leerkracht 

- Regelmatig en kort herhalen heeft meer effect dan één lange herhaling.  

- Laat inoefenen met gevarieerde oefeningen. 

- Bespreek met je leerlingen hoe ze de stof best kunnen leren. 

- Herhaal de kernpunten uit de vorige les door deze te vermelden op het zijbord.  

- Door in de klas didactische platen op te hangen, kan je regelmatig naar de basiskennis verwijzen. 

- Leg verbanden tussen de verschillende leerinhouden. 

- Bied eenzelfde leerinhoud op verschillende manieren aan. 

- Vat op het einde van de les de leerstof samen of laat deze samenvatten door een leerling.  

 

VOORBEELDEN 

- Om woorden of concepten over het onderwerp ‘opvoeden tot burgerzin’ 

te herhalen, kan je een kruiswoordraadsel aanbieden.  

 

- Tijdens de kookles laat je verschillende 

groenten snijden in julienne. Na verloop 

van tijd is deze snijtechniek een 

verworven vaardigheid en gaat dit 

sneller en efficiënter.  

 

 

 

 

 

- Organiseer een quiz met de belangrijkste kernpunten van de les. 

- Om leerlingen een woord of begrip aan te leren, herhaal je dit woord het best in verschillende 

contexten, bv. ‘relatie’ 

- Moeder en vader hebben een relatie. 

- Wat is de relatie tussen ‘a en b in a² = b2’ ? 

  

Figuur 16: Snijden van groenten in julienne (herhalingsprincipe) 
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4.7 Beperkingsprincipe 

Het beperkingsprincipe houdt in dat je de doelen en 

leerinhouden van een les beperkt tot de essentie. Je kan nooit 

‘alles’ behandelen. De rest kan eventueel gezien worden als 

uitbreidingsleerstof. Het is belangrijk om overbodige 

informatie eruit te laten. Dit leidt namelijk toch tot demotivatie 

en mogelijk verwarring tijdens het lezen. Het beperken tot de 

relevante gegevens wakkert de motivatie aan en deze is zoals we reeds eerder gezegd 

hebben één van de belangrijkste zaken om een hoog leerrendement te creëren. 

Exemplarisch onderwijs is een onderwijsvorm die bij het aanbieden van leerstof sterk bezig 

is met het beperkingsprincipe. Het geeft telkens één case (voorbeeld) en de leerlingen 

moeten zelf het geleerde in de ene situatie toepassen in andere (gelijkaardige) situaties 

(transfer). 

 

HOE KAN JE DIT PRINCIPE INVOEREN IN JE LES? 

Vanuit de leerling 

Laat ruimte voor de inbreng van je leerlingen, maar verlies je er niet in. 

 

Vanuit de leerstof 

Beperk je tot de essentie en houd de minimumdoelen in de gaten. Verdiepen of verbreden kan 

eventueel nog als de klas zich daar toe leent (zie differentiatie). 

 

Vanuit de leerkracht 

Doseer de informatie die je wil meegeven. Ga na wat de belangrijkste punten zijn. 

 

VOORBEELD 

De leerkracht geeft een les over de verschillende lagen van de 

huid. Ze heeft het over de opperhuid, de lederhuid en het 

onderhuids bindweefsel. De Latijnse namen laat ze niet leren 

door haar leerlingen. De leerkracht past het beperkingsprincipe 

toe.  
Figuur 17: Verschillende lagen van de 

huid (beperkingsprincipe) 
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4.8 Geleidelijkheidsprincipe 

Je verdeelt de leerstof in ‘verteerbare delen’ en bied je 

leerstof geleidelijk aan. Bouw de moeilijkheidsgraad 

(beheersingsniveaus) in je doelen geleidelijk op van 

eenvoudig naar moeilijk. Bijvoorbeeld: het doel ‘een patiënt 

correct kunnen wassen’ is een doel van een hoog 

beheersingsniveau (toepassen) die in een les nooit in één 

stap bereikt kan worden. Het is dan ook zinvol om dit doel op te splitsen in verschillende 

doelen van telkens een hoger gedragsniveau. 

Tussenliggende doelen kunnen zijn : 

- De 20 stappen bij het wassen van de patiënt opsommen (herinneren) 

- De aandachtspunten van elke stap bij het wassen van een patiënt uitleggen (begrijpen) 

- Een oefenpop correct wassen (toepassen) 

 

HOE KAN JE DIT PRINCIPE INVOEREN IN JE LES? 

Vanuit de leerling 

- Vertrek vanuit voorbeelden die leerlingen zelf geven. Bouw van hieruit je les op. 

- Vertrek vanuit de concrete leefwereld van je leerlingen. 

- Vertrek vanuit situaties die wel gekend zijn voor je leerlingen. 

 

Vanuit de leerstof 

- Bouw je leerstof op van gemakkelijk naar moeilijk. 

- Bouw je leerstof op van concreet naar abstract. 

- Bouw je leerstof op van bekend naar nieuw. 

- Bouw je leerstof op van voorbeeld naar regel (inductief). 

- Soms is het gemakkelijker om je leerstof op te bouwen van regel naar toepassing (deductief). 

- Zorg er bij de planning van de leerstof voor dat de opeenvolging voor je leerlingen logisch 

overkomt. 
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Vanuit de leerkracht 

- De opbouw van je les geleidelijk laten verlopen. Niet van de hak op de tak springen. 

- De opbouw van het bordschema laten overeenkomen met de opbouw van je les. 

 

VOORBEELDEN 

- De cursus ‘didactische competenties algemeen’ volgt een geleidelijk verloop waarbij de 

verschillende componenten van de lesvoorbereiding achtereenvolgens besproken worden. 

- Tijdens de les ‘het tekenen van een uil’, laat je de uil geleidelijk aan op het blad ‘verschijnen’ en de 

leerlingen elke stap apart oefenen. 

 

 

  

Figuur 18: Tekenen van een uil (geleidelijkheidsprincipe) 
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4.9 Individualisatie- en zorgverbredingsprincipe 

Het individualisatieprincipe vertelt dat je best rekening 

houdt met de individuele leerling. Leerlingen zijn niet gelijk. Ze 

kunnen verschillen inzake begaafdheid, taalbeheersing, 

tempo, interesse, cultuur, motivatie, leerstijl, 

concentratievermogen,… Zorgverbreding betekent dat de 

zorg van de school zich moet uitstrekken over alle leerlingen. 

Of nog, dat alle leerlingen die op school vertoeven, er echt 

moeten kunnen leren en leven, en dat ze daarbij moeten 

kunnen beschikken over de best mogelijke begeleiding. De zorg die het onderwijs aan zijn 

leerlingen besteedt, moet bijgevolg zo breed mogelijk zijn. De maatregelen die we in het 

onderwijs nemen om hieraan tegemoet te komen, noemen we ReDiCoDis-maatregelen. Dit 

leggen we uit verder in dit hoofdstuk. 

Dit alles om te komen tot verhoogde motivatie, welbevinden, leerwinst en/of 

leerefficiëntie. Door een gedifferentieerde ondersteuning voor alle leerlingen aan te bieden, 

worden sommige inter-individuele verschillen meer in de verf gezet, maar het moet de 

bedoeling zijn om die zo minimaal mogelijk te maken. Uitermate belangrijk is om de 

minimumdoelen van het curriculum niet uit het oog te verliezen. 

 

HOE KAN JE DIT PRINCIPE INVOEREN IN JE LES? 

Vanuit de leerling 

- Vertrek vanuit de achtergrond, de interesses, de leervoorkeuren, de affectieve en/of 

metacognitieve vaardigheden, de voorkennis en de cognitieve vaardigheden van de leerlingen. Als 

je bijvoorbeeld rekening houdt met de interesses van de leerlingen, speel je automatisch ook op 

hun motivatie in. Deze kenmerken beïnvloeden uiteraard wel hun leerproces. “Leervoorkeuren” 

vraagt misschien wat extra uitleg. Hiermee wordt bedoeld dat leerlingen verschillen van elkaar in 

voorkeuren voor activiteiten die te maken hebben met leren. Dit kan breed opgevat worden: de ene 

werkt graag alleen, de andere in groep. Sommigen werken graag met muziek op de achtergrond, 

anderen vragen volledige stilte. Er zijn leerlingen die vooral goed kunnen werken ’s ochtends terwijl 

anderen pas tegen de middag op gang komen. Sommigen maken vaak schema’s, samenvattingen, 

anderen hebben hier geen behoefte aan. Zoveel mogelijk variëren in werkvormen/leeractiviteiten 

en bewust rekening houden met het verschil in tempo van leerlingen kan hier een antwoord op 

geven. 

  



 Hoofdstuk 4: Didactische principes 

© AP Hogeschool – Algemene didactiek p 76 

- Voorzie bij individueel werk altijd extra oefeningen voor vlugge leerlingen. Denk hierbij vooral aan 

uitdagende leerstof. Vergeet echter niet dat het geen oefeningen mogen zijn die deze leerlingen 

een voorsprong geven op de leerstof die nog moet komen. 

- Heb oog voor de vorderingen van je leerlingen. Remedieer waar nodig. Zorg voor voldoende 

herhalingsoefeningen. 

- Zorg dat je lessen aansluiten bij de cultuur en leefwereld van je leerlingen. 

- Als er een leerling met een beperking in je klas zit, betrek deze leerling dan zoveel mogelijk bij het 

klasgebeuren. Informeer de andere leerlingen over de beperking van deze leerling en wat zij voor 

deze leerling kunnen betekenen. Laat de leerling in kwestie dit eventueel uitleggen. Leerlingen 

met beperkingen in het reguliere onderwijs mee les laten volgen noemen we inclusief 

onderwijs. De overheid heeft op 21 maart 2014 dit willen stroomlijnen door een M-decreet goed te 

keuren. Zie hieronder voor extra uitleg. 

 

Vanuit de leerstof 

Universal Design for Learning is een concept dat sterk aanleunt bij 

differentiatie. Dit concept komt uit de architectuur. Een aantal architecten bedacht 

het concept van Universal Design (UD), waarbij het de bedoeling was om 

gebouwen te ontwerpen die toegankelijk waren voor iedereen, onafhankelijk van 

persoonlijke mogelijkheden of beperkingen. In de context van onderwijs is de 

ontwerper van de leeromgeving in dit geval de leerkracht. De leerkracht maakt de 

lessen toegankelijker en uitdagender zodat ze leerkansen bieden aan een heel 

verscheiden groep in plaats van de grootste gemene deler. 

- Als leerkracht kan je op maat van leerlingen werken door af te wisselen in het aanbieden van 

cursusmateriaal (teksten, schema’s, presentaties, audiovisuele fragmenten,…) Leerlingen kunnen 

dan bijvoorbeeld kiezen tussen een luister- of leesopdracht over hetzelfde onderwerp. Je kan ook 

tekststructuren verduidelijken met mindmaps, woordenwolken, of in je uitleg verschillende 

voorbeelden geven. 

- Meest ideaal zou zijn dat dezelfde inhoud op verschillende manieren wordt aangereikt en de 

leerling zelf zijn voorkeur van voorstellingswijze eruit haalt.  

- Verschillende hulpbronnen aanreiken kan ook de leerlingen helpen om de materie te verwerken. 

Dit kan gaan van zelfcorrectiesleutels bij oefeningen, het aanbieden van stappenplannen, 

uitbreidende literatuur tot echt praktisch materiaal zoals rekenmachine, woordenboek, atlas,… 

Zelf steeds de oplossing geven verhoogt de zelfredzaamheid van de leerlingen niet, hen zelf laten 

zoeken via hulpmiddelen wel.  

- Laat je leerlingen op verschillende manieren aantonen wat ze geleerd hebben. Zo kan je je 

leerlingen presentaties laten maken met een YouTubefilmpje, een Facebookpagina of een klassiek 

schema. Geef bij elke opdracht wel steeds duidelijk aan wat je van hen verwacht.  
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Vanuit de leerkracht 

De ene leerkracht gaat flexibel om met verschillen tussen leerlingen, de andere ziet dit meer als een 

uitdaging waardoor de klasgroep vaak meer homogeen lijkt. Deze laatste leerkracht verwacht dat de 

leerlingen een gelijkgeschakelde voorkennis hebben en er dus dan pas kan vertrokken worden met 

het leerproces. De praktijk leert echter dat de voorkennis vaak verschillend is. Er zijn geen 

“differentiatietrucs” die 100% garantie bieden. 

- De leeromgeving wordt gezien als de sleutel tot studiesucces. Hierbij moet de leerling zich ten 

volle gesteund voelen door de leerkracht. De leerkracht is eigenlijk de grootste supporter. De 

leerling voelt dat hij mag leren met vallen en opstaan, in een veilige klascontext. De leerkracht 

bereikt hierbij alle leerlingen zodat ze kunnen komen tot succesvol leren. Dus zorg ervoor dat alle 

leerlingen van de klas zich door jou aanvaard voelen 

- De leerkracht ziet de verschillen tussen leerlingen, aanvaardt deze en waardeert deze. Een 

verschil hoeft geen onoverkomelijk probleem te zijn. 

- Leerkrachten doen aan teaching up, ‘lesgeven ter bevordering’ en dit houdt een ‘growth mindset’ 

in: geloof in de talentontwikkeling van de leerling. Leerkrachten met een growth mindset gaan 

uit van het gegeven dat succes gerelateerd is aan een geleverde inspanning. Docenten met een 

fixed mindset gaan uit van het gegeven dat succes in de eerste plaats gerelateerd is aan 

intelligentie, waarbij de genetische achtergrond van de leerling bepalend is. Daarnaast is het 

stellen van hoge verwachtingen aan alle leerlingen ook belangrijk. Differentiëren betekent niet de 

lat lager leggen. Je kan eventueel wel tussenstapjes voorzien zodat iedereen wel de lat kan 

halen of zelfs verder kan geraken dan de lat.  

- Het gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit zijn leerkrachten vaak niet gewend. Een 

deel van het leerproces wordt bij de leerling gelegd. 

- Een bepaalde mate van flexibiliteit in leerinhoud, -proces en –product is nodig. Een leerkracht 

is meer dan een machine die slaafs een handboek volgt. Hij/zij moet zelf onderwijs ontwerpen met 

het oog op het bereiken van de einddoelen die opgelegd worden. 

- Varieer zoveel mogelijk in werkvormen/leeractiviteiten en houd bewust rekening met het 

verschil in tempo van leerlingen. 

- Het leerlingvolgsysteem brengt alle gegevens van een leerling bij elkaar gedurende zijn hele 

schoolloopbaan. 
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4.9.1 voorbeelden 

VOORBEELD 1: LEERDOELEN 

Voor het bepalen van gedifferentieerde leerdoelen op basis van cognitieve mogelijkheden van 

leerlingen kan je gebruik maken van de herziene taxonomie van Bloom. Daarvoor refereren we even 

terug naar het hoofdstuk doelen. Het gaat over de zes denkniveaus: de lagere en hogere orde van 

denken. We plaatsen hieronder nog eens opnieuw de tabel. Deze kan je bijvoorbeeld helpen bij het 

opstellen van je lesvoorbereiding. 

 

 

 

 

Figuur 19: Lagere- en hogere orde denkvaardigheden 
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VOORBEELD 2: GROEPERINGSVORMEN 

Afhankelijk van de leerdoelen, het leerstofonderdeel of de opdracht kan gewerkt worden met 

heterogene dan wel homogene groepen. Flexibel hiermee omspringen is de key. Een gezond 

evenwicht bewaren, leidt ertoe dat leerlingen leren omgaan met verschillen maar tegelijkertijd ook 

toelaat om zichzelf voldoende te ontplooien. Je kan de groepssamenstelling laten bepalen door de 

leerkracht zelf, de leerlingen of het lot. Als leerlingen zelf hun groep mogen kiezen, verhoogt dit 

uiteraard hun autonomie en dus ook hun motivatie. Dit neemt niet weg dat leerlingen vaak kiezen 

vanuit vriendschappen die ze hebben. Anderzijds kan de leerkracht vanuit een gerichte motivatie (op 

basis van interesses, voorkennis, leervoorkeuren, (meta) cognitieve vaardigheden,…) bewust een 

bepaalde keuze maken. Het toeval laten beslissen kan uiteraard ook.  

Een voorbeeld: In het tweede jaar is leerling A enorm goed weg met de vergelijkingen van wiskunde. 

De leerkracht zet deze naast leerling B voor wie deze materie moeilijker verloopt. Leerling A kan op 

deze manier leerling B extra uitleg geven. Leerling B is hier extra mee gebaat. Leerling A voelt zich er 

goed bij dat hij iemand kan helpen.  

 

VOORBEELD 3: WERKVORMEN DIE AANZETTEN TOT DIFFERENTIATIE 

Individuele taken kunnen ruimte geven aan verschillen tussen leerlingen. Een leerkracht PAV laat zo 

een deeltje van de cursus zelfstandig verwerken. Door hen bij het begin een studiewijzer aan te 

reiken, weten de leerlingen goed wat ze moeten doen. Ieder werkt op zijn eigen tempo. Er zijn een 

aantal facultatieve opdrachten voorzien. De basisopdrachten moet iedereen doen. De leerkracht voegt 

een aantal tussentijdse evaluatiemomenten in om de vorderingen van de leerling in kaart te brengen 

en de leerling te doen reflecteren. De leerkracht geeft ook de hulpmiddelen aan die gebruikt kunnen 

worden. Naast een tijdsindicatie, wordt ook meegegeven wanneer  er een toets zal worden 

afgenomen. Sommige leerlingen kunnen heel goed omgaan met deze “vrijheid”, anderen hebben het 

nodig dat er regelmatig door de klas gewandeld wordt en ze aan het werk gezet worden.  

Contractwerk, hoekenwerk, projectmatige werkvormen 

(bijvoorbeeld mini-ondernemingen in het middelbaar of hoger 

onderwijs), onderzoeksgerichte werkvormen, 

probleemgestuurde werkvormen en casussen bieden vele 

mogelijkheden om te differentiëren. 

Voorbeeld onderzoeksgerichte werkvorm waarbij het vooral 

gaat om een begeleid onderzoek: een leerkracht Latijn laat elke 

maand drie leerlingen een nieuwe tekst uitleggen aan de 

andere leerlingen. Tijdens deze uitleg moeten ze de tekst 

inhoudelijk, stilistisch en grammaticaal aanpakken. 
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VOORBEELD 4: INSTRUCTIES 

De ene leerling heeft meer instructie nodig dan de andere. Op voorhand hierover nadenken kan het 

leerrendement bij de leerlingen verhogen. Je kan als leerkracht dus werken met verlengde of 

verkorte instructies maar ook met oefeningen die een verschillend niveau van instructie vragen. 

Bijvoorbeeld je voorziet meer instructies aan leerlingen die hier nood aan hebben, andere leerlingen 

laat je sneller los. Buiten de klas kan je ook leerlingen die moeite hebben zonder extra instructie om 

de leerdoelen te halen, helpen met vormen van pre-teaching. Ze krijgen extra instructie als 

voorbereiding op de les die gaat komen. Je streeft naar een gelijke beginsituatie: je probeert te zorgen 

voor een gelijk startniveau van het begin van de les voor zwakkere kinderen. Zo kunnen ze beter 

voorbereid aan het klassikale instructiemoment deelnemen, kan het tempo van de les verhogen en 

hebben ze meer kans op succeservaring. Zoals de tekst van begrijpend lezen vooraf laten lezen en 

bespreken, de woorden van het woordpakket voor de spellingsles met hen analyseren,…  

 

VOORBEELD 5: FEEDBACK 

Volgens John Hattie, is het geven van goede feedback een van de krachtigste middelen om tot 

leren te komen.5 Feedback of tussentijdse feedback geven als vorm van formatieve evaluatie is dus 

een goede manier om efficiënt te differentiëren. Je probeert aan de hand hiervan de leerling te 

stimuleren en motiveren om zo het vooropgestelde doel te bereiken. Drie vragen zijn hierbij belangrijk: 

1. Wat is mijn doel? Het is van belang dat leerlingen dat kennen en niet enkel te horen krijgen 

dat dit doel taakgericht is: “Maak dit af”, “Werk ordelijk”. 

2. Hoe sta ik ervoor? Wat loopt goed, wat loopt minder? Als leerkracht de leerling suggesties 

doen zodat hij/zij zelf tot het einde geraakt/de oplossing kan geven. 

3. Waar nu naartoe? De leerling helpen om een stap dichter te geraken bij de te behalen criteria. 

 

Enkele richtlijnen voor het geven van feedback: 

 

 

 

 

 

 

  

 
5 Hattie, J.C. (2012). Visible learning for teachers: Maximizing Impact on Learning. New York:Routledge. 

- Focus feedback op de taak en niet op de lerende. 

- Geef gedetailleerde feedback, beschrijf het wat, hoe en waarom. 

- Wees specifiek en helder. 

- Houd de feedback zo eenvoudig mogelijk. 

- Beperk onzekerheid, geef aan wanneer je feedback zal geven en wat je verwacht dat ermee gebeurt. 

- geef onbevooroordeelde, objectieve feedback, bij voorkeur schriftelijk 

- geef positieve feedback als leerlingen hebben gepoogd om tot een oplossing te komen. 
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VOORBEELD 6: BIJKOMENDE ONDERSTEUNING DOOR COLLEGA’S (CO-TEACHING) 

In het boek van Co-teaching Samen lesgeven. Co-teaching in de 

praktijk (6) wordt co-teaching omschreven als “Meerdere 

onderwijsprofessionals die op gestructureerde wijze 

samenwerken, gedurende een langere periode, op basis van een 

gedeelde visie, en samen daarbij de verantwoordelijkheid 

opnemen voor goed onderwijs en de ontwikkeling van alle 

leerlingen in de groep.”  

Korte toelichting bij de begrippen uit de definitie: 

- meerdere professionals: leerkrachten gewoon onderwijs, 

leerkrachten buitengewoon onderwijs, paramedici, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, … 

- gestructureerde wijze: samen plannen, uitvoeren, evalueren, doelgerichte lessen organiseren 

- gedurende een langere periode: dit in functie van een  goede werkrelaties tussen de co’s  en een 

goede vertrouwensrelatie met de leerlingen op te bouwen 

- op basis van een gedeelde visie: gedeelde waarden en normen over ‘goed onderwijs’ en goed 

samenwerken 

- nemen samen de verantwoordelijkheid: verantwoordelijkheid voor hun doen en handelen, 

kunnen motiveren en oordelen vellen over wat de “juiste manier van doen” is, durven reflecteren, 

durven en kunnen feedback geven aan elkaar. 

- alle leerlingen: elke leerling maakt deel uit van een groep. In deze groep is de kracht van de 

diversiteit net in de verschillen op basis van onderwijsbehoeften, gender, achtergrond, thuistaal, 

cultuur, religie,… 

- Dit schept mogelijkheden in functie van binnenklasdifferentiatie. Er zijn verschillende varianten 

van co-teaching. Belangrijk is wel dat het ene model niet beter is dan het andere. Best is dat ze 

afgewisseld worden. Bij de ene doelgroep zal de ene variant ook beter werken dan de andere 

variant. In een dag zijn zeker verschillende vormen mogelijk. Enkele varianten: 

- De ene leerkracht leidt en geeft les, de andere leerkracht begeleidt; 

- De klasgroep is verdeeld in teamhoeken; 

- Een leerkracht begeleidt de grote groep, de andere een kleinere groep; 

- Met 2 samen lesgeven; De klasgroep is in 2 verdeeld; 

- Elke leerkracht geeft les (kan zelfde leerstof zijn maar bijvoorbeeld andere didactiek). 

  

 
6 Fluijt, D., Struyf, E. & Bakker, C. (2016) Samen lesgeven. Co-teaching in de praktijk. Pelckmans Pro: Borgerhout. 
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4.9.2 Inclusief onderwijs en zijn decreten 

In elke klas zitten unieke leerlingen. Deze leerlingen zitten in dezelfde klas maar veel verder 

dan die gelijkenis komen we in het huidige onderwijs niet meer. Leerkrachten moeten dus 

rekening houden met deze verschillen. Net zoals er in 1991 eindtermen en 

ontwikkelingsdoelen ingevoerd werden om alle leerlingen in staat te stellen om te 

functioneren in de maatschappij, heeft de overheid op 21 maart 2014 een M-decreet 

goedgekeurd. Dit zal vervangen worden door een nieuw decreet dat ten vroegste ingang zal 

hebben op 1 september 2021. 

Het M-decreet is opgesteld om het Vlaamse onderwijs sturing en richting te geven van hoe 

leerkrachten moeten omgaan met leerlingen die door een beperking, stoornis of handicap 

niet zomaar de lessen kunnen volgen in een gewone school. Dit decreet is gebaseerd op 6 

pijlers. 

De ‘M’ staat voor: Maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het zijn 

de zogenaamde StiCorDimaatregelen. In het vervolgdecreet wordt er gesproken over 

“ReDiCoDismaatregelen”. Dit M-decreet baseert zich op een zorgcontinuüm dat deel moet 

uitmaken van het onderwijsproces op school.  

 

4.9.2.1 M-decreet (21 maart 2014) 

A ZES PIJLERS 

1. Eerst gewoon dan buitengewoon 

Het antwoord op de noden van de leerling ligt in de eerste plaats in het gewoon onderwijs. 

Elke gewone school moet een doorgedreven zorgbeleid uitbouwen (een zorgcontinuüm) 

en zoeken naar redelijke aanpassingen. Als dat niet genoeg helpt, dan kan het kind naar 

het buitengewoon onderwijs.  

 

2. Recht op redelijke aanpassingen 

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften hebben recht op ‘redelijke aanpassingen’. 

Redelijke aanpassingen zijn bijvoorbeeld: 

- Geef langere toetstijden, mondelinge feedback in plaats van cijfers of rustmomenten. 

- Gebruik technische hulpmiddelen als een laptop met leessoftware of een aangepaste stoel.  

- Dispenseren door onderdelen van het leerprogramma te vervangen door iets gelijkwaardigs.  

- Remedieer bijvoorbeeld door extra individuele leerhulp aan te bieden.  
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3. Recht op inschrijven in een school  

Het M-decreet stelt dat elk kind het recht heeft om 

zich in te schrijven in een gewone school. De 

school mag dus geen leerling weigeren die het 

gemeenschappelijk curriculum, zeg maar de 

gewone leerstof, aankan met aangepaste 

maatregelen. 

 

4. Nieuwe types in buitengewoon onderwijs 

Vanaf schooljaar 2015-2016 kwam er een nieuw type buitengewoon onderwijs: het type 

‘basisaanbod’ (type 9). Type 9 is er voor kinderen met autisme die geen verstandelijke 

beperking hebben en ondanks redelijke aanpassingen niet in het gewoon onderwijs 

terechtkunnen. 

 

5. Nieuwe toelatingsvoorwaarden buitengewoon onderwijs 

Een kind kan enkel naar het buitengewoon onderwijs met een verslag van het CLB. Het 

CLB bekijkt eerst of alle mogelijke maatregelen werden genomen in de gewone school 

alvorens te verwijzen naar het buitengewoon onderwijs. Doorverwijzen naar een 

buitengewone school louter op basis van de sociale achtergrond van een kind (kansarm, 

anderstalig gezin) kan niet. 

 

6. Ondersteuning voor het gewoon onderwijs 

Er was voorzien dat er mensen, lestijden en expertise gingen verschuiven als door het M-

decreet het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs daalt. (klasse, 2014) 
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B STICORDIMAATREGELEN 

Om leerlingen met een beperking, stoornis of handicap die in het gewoon onderwijs 

schoollopen, te ondersteunen in hun schoolloopbaan kunnen volgens het M-decreet 

STICORDI-maatregelen worden gebruikt. Het zijn maatregelen die ‘redelijk’ moeten zijn. 

Wat ‘redelijk’ is en wat niet, is een afweging die je als school mogelijk acht en dit voor elke 

leerling apart. Redelijke STICORDI aanpassingen kunnen bestaan uit maatregelen die: 

- STImuleren: Het positieve benadrukken, de leerling aanmoedigen en motiveren. 

- COmpenseren: het gebruik van een hulpmiddel toelaten, bijvoorbeeld de rekenregel of 

leessoftware. 

- Remediëren: de leerling individueel begeleiden om leerachterstand te vermijden. 

- DIfferentiëren: inspelen op de noden van de leerlingen door te variëren in de leerstof. 

- DIspenseren: Een onderdeel van de leerstof vervangen door een gelijkwaardig alternatief. 

 

 

 

  

Figuur 20: Voorbeelden van leerstoornissen waar Sticordimaatregelen worden voor voorzien 
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C ZORGCONTINUÜM IN HET M-DECREET (7) 

 

  

 
7 https://www.vanin.be/nl/~/media/Files/NL/BAOVL/Lager%20onderwijs/Algemeen/TvT _accent_M-Decreet_web.ashx?la=nl 

Figuur 21: Het zorgcontinuüm in het M-decreet  

https://www.vanin.be/nl/~/media/Files/NL/BAOVL/Lager%20onderwijs/Algemeen/TvT%20_accent_M-Decreet_web.ashx?la=nl
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4.9.2.2 Naar een begeleidingsdecreet voor … (regeerakkoord 2019 - 2024) 

A SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN 

1. Situering 

De Vlaamse Regering wil het M-decreet voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften vervangen door een nieuw begeleidingsdecreet. Dat staat in het 

Vlaams regeerakkoord 2019-2024. 

Het huidige model voor ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in 

het gewoon onderwijs blijft tot en met het schooljaar 2020-2021 van kracht. Ondertussen 

wordt een nieuw ondersteuningsmodel voorbereid dat ten vroegste vanaf 1 september 

2021 in werking treedt. 

In een nota aan de Vlaamse Regering verduidelijkt de minister de doelstellingen. Hij geeft 

ook een aantal principes mee, die tegelijk de krijtlijnen zijn voor het uittekenen van het 

nieuwe begeleidingsdecreet en het definitieve ondersteuningsmodel. 

 

2. Blijven inzetten op inclusief onderwijs 

De Vlaamse Regering blijft achter het principe van 

inclusie staan, maar wil daarbij stapsgewijs werken. De 

doelstellingen vult zij pragmatisch en realistisch in. 

Het is cruciaal om voldoende maatschappelijk draagvlak 

en pedagogisch houvast te creëren. 

Met het begeleidingsdecreet wil de regering geen stappen terugzetten, maar verder werken 

aan het draagvlak met het oog op een meer geleidelijke realisatie van inclusief 

onderwijs. 

Het doel van het nieuwe decreet is niet minder, maar meer maatschappelijke inclusie: 

- Zoveel mogelijk leerlingen door zo goed mogelijk onderwijs in het gewoon onderwijs houden en 

dus niet meer leerlingen naar het buitengewoon onderwijs verwijzen. 

- Minder leerlingen voor bijles doorverwijzen naar externe diensten. 

De basiszorg gericht op het creëren van leerwinst op school wordt verder uitgewerkt. De 

Vlaamse overheid zoekt daarvoor onder andere inspiratie bij buitenlandse modellen en 

voorbeelden, zoals ‘response to instruction’ (RTI). 
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In dat RTI-MODEL wordt afgestemd op de zorgnood van de leerling en via steeds 

toenemende intensiteit van remediëring geprobeerd om zoveel mogelijk leerlingen te 

laten aansluiten bij de algemene leerdoelen. Dat wordt gerealiseerd door permanente 

screening, interventie en monitoring in de klas of in een taakklas. Er wordt nagegaan of 

de draagkracht van schoolteams niet wordt overschreden en of de betrokken leerlingen 

voldoende leerwinst boeken. 

De evolutie naar inclusief onderwijs zal stapsgewijs en op een haalbaar tempo moeten 

verlopen. Het buitengewoon onderwijs behoudt ook een volwaardige plaats en wordt 

kwalitatief versterkt waar nodig. 

 

B M-DECREET TOT EN MET SCHOOLJAAR 2020-2021  

Leerlingen die vandaag al recht hebben op ondersteuning, zullen 

die blijven krijgen. Ondersteuners blijven hun taak als ondersteuner 

opnemen. De huidige werkwijze van het ondersteuningsmodel 

blijft ook in het schooljaar 2020-2021 van kracht. Op basis van een 

evaluatie wordt ondertussen een definitief model voor 

ondersteuning voorbereid. 

 

C BEGELEIDINGSDECREET TEN VROEGSTE SEPTEMBER 2021 

In de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 wordt een nieuw begeleidingsdecreet 8 

voorbereid. Een definitief ondersteuningsmodel zal daar deel van uitmaken. 

Netoverschrijdende samenwerking zal een belangrijk uitgangspunt zijn. De ondersteuning 

moet snel en efficiënt gebeuren, dicht bij de leerling en de leerkracht. Een nieuw 

begeleidingsdecreet gaat ten vroegste van start in schooljaar 2021-2022. Er wordt voldoende 

tijd uitgetrokken voor voorbereiding en overleg. Zo wil de minister van Onderwijs vermijden 

dat een nieuw regelgevend kader overhaast wordt ingevoerd. 

 

  

 
8 Bron: Vlaams ministerie van onderwijs. (2019, 25 oktober). Naar een begeleidingsdecreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

Geraadpleegd van https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/naar-een-begeleidingsdecreet-voor-leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften 

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/naar-een-begeleidingsdecreet-voor-leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften
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D REDICODIS MAATREGELEN 

ReDiCoDis (vroeger STICORDI)- maatregelen zijn maatregelen die kaderen in het 

zorgbeleid van een school. Het zijn noodzakelijke of aanbevolen, vakgebonden en 

vakoverschrijdende maatregelen die het leren van leerlingen ondersteunen. REDICODIS is 

een acroniem (letterwoord) dat staat voor: REmediërende, DIfferentiërende, 

COmpenserende en DISpenserende maatregelen. Als je dit vergelijkt met de oude benaming 

zou je kunnen stellen dat het stimulerende element is weggelaten. Niets is echter wat het 

lijkt. Uit het acroniem is het letterlijk weggelaten maar feitelijk verandert er niets. De vier 

‘overgebleven’ elementen zijn één voor één stimulerende maatregelen. Het vermoeden 

is dan ook sterk dat diegene die de naamswijziging heeft doorgevoerd hiermee heeft 

gepoogd om stimuleren niet als een apart gegeven te zien dan wel als een ingebed 

gegeven. Hieronder lichten we kort toe wat elk van de vier maatregelen inhoudt. Je zal 

merken dat stimuleren de basis van elk van deze maatregelen is.  

 

Remediëren 9 

= leerhulp geven bij grote achterstand 

Remediëren houdt in dat we de leerling die iets niet meer begrijpt, helpen door terug te 

keren tot op het niveau waar hij het nog wel begrijpt en vandaaruit de nodige uitleg en 

oefeningen met ondersteuning aanbieden. De handeling die als moeilijk ervaren wordt, 

splitst de leerkracht op in deelhandelingen die de leerlingen oefenen tot ze vlot doorlopen 

worden. Door de extra ondersteuning en oefeningen tracht de leerkracht het kind zo snel als 

mogelijk terug op het klasniveau te laten aansluiten. Het is logisch dat een vroege detectie 

van een dergelijke achterstand zich opdringt. Een kind dat te lang niet goed kan volgen, 

verliest niet enkel punten, maar ook zijn zelfvertrouwen en motivatie. De gevolgen kunnen op 

enkele dagen of weken soms erg groot worden, waardoor de remediëringsacties moeizaam 

kunnen vorderen.  

 

  

 
9 Luyten, I. (2013, 29 augustus). Remediëren. Geraadpleegd op 11 juni 2020, van https://prezi.com/2z9ybxrko9vj/remedieren/ 
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Differentiëren 

= een beperkte variatie toestaan in de (verwerking van) leerstof 

Differentiatie is het voorzien van aanpassingen 

tijdens de les die rekening houden met de 

uitdagingen en kwaliteiten van elke leerling. Het 

feit dat je rekening houdt met en aanpassingen 

voorziet tijdens de les met betrekking tot de 

eigenheid, beperkingen en mogelijkheden (of 

liever gezegd de uitdagingen en kwaliteiten van 

elke leerling apart), krijgt de term differentiatie 

mee. Het nadenken over hoe je moet differentiëren 

doe je best aan de hand van de specifieke 

beginsituatie die je hebt achterhaald uit vorige 

lessen, afgelegde toetsen, …In sommige gevallen 

moet je leerlingen indelen in groepjes met dezelfde kenmerken,  de zogenaamde homogene 

groepen (bijvoorbeeld bij het bespreken van leerstof die drie leerlingen door ziekte misten), 

maar meestal plaatsen we kinderen in divers samengestelde groepjes (heterogeen). 

Een definitie voor binnenklasdifferentiatie kan zijn: ‘Binnenklasdifferentiatie is kunnen 

omgaan met verschillen tussen leerlingen op een proactieve, positieve en planmatige manier 

waarbij verschillen tussen die leerlingen verkleinen, gelijk blijven of groter worden. 

Binnenklasdifferentiatie is immers niet alleen bedoeld voor minder sterke leerlingen op het 

vlak van cognitieve mogelijkheden, tempo of leerresultaten, maar voor iedereen.’10  

 

Compenseren 

= middelen om leren te helpen voorzien 

Compenseren is het toelaten van hulpmiddelen die het leren vergemakkelijken. Je kan het 

ook zien als een vorm van differentiatie. De zelfstandigheid van de leerling vergroot hierdoor. 

De problemen worden als het ware omzeild en de leerlingen kunnen zich richten tot de 

essentie van de leerstof.   

 
10 Castelein, E., Coens, J. , De Witte, K. , Houben, A., Lauwers, W., Segers, J., Van den Branden, K., (2016). Binnenklasdifferentiatie, een 

beroepshouding, geen recept. Acco: Leuven,p.14. 
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Dispenseren 

= doelen toevoegen of weglaten  

Dispenseren is het vrijstellen van bepaalde activiteiten, vakonderdelen, vakken of doelen en 

de vervanging ervan door evenwaardige activiteiten en doelen. Bij dispenseren kan het 

vervolgonderwijs of de inzetbaarheid in het beroepenveld van leerlingen in het gedrang 

komen. Als een leerling structureel niet alle doelen opneemt, heeft hij een individueel 

aangepast traject (IAC). Daarmee komt de eindcertificering van leerlingen in het gedrang en 

behalen ze dus geen getuigschrift in het lager onderwijs en geen diploma in het secundair 

onderwijs!! (11) Dat is de reden dat een klassenraad zich hierover moet buigen. Het is ook de 

klassenraad die de leerdoelen-op-maat samen met de leerling, het CLB, de ouders en 

eventuele externe ondersteuners uitwerkt. 

 

 

 
11 Uitzonderlijk beslist de onderwijsinspectie dat de behaalde leerdoelen gelijkwaardig zijn aan die uit het gewoon onderwijs en dan krijgt de 
leerling in kwestie wel een attest of gewone studiebekrachtiging.  
(Bron : https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/abc.php ) 

Figuur 22: ReDiCoDis op het zorgcontinuüm 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/abc.php


 Hoofdstuk 5: Didactische werkvormen 

 © AP Hogeschool – Algemene didactiek p 91 

5 Didactische werkvormen 

 

Doelen 
 
 
1. De studenten omschrijven elke didactische werkvorm met eigen woorden. 

2. De studenten lichten het verloop van de didactische werkvormen toe. 

3. De studenten leggen enkele positieve aspecten en mogelijkheden uit van de 

werkvormen. 

4. De studenten leggen enkele aandachtspunten en beperkingen uit van de werkvormen. 

5. De studenten werken van elke werkvorm een voorbeeld uit. 

6. De studenten passen, rekening houdend met de bovenstaande doelen, de didactische 

werkvormen op een adequate manier toe tijdens het voorbereiden van een concrete les. 

 

 



 Hoofdstuk 5: Didactische werkvormen 

 © AP Hogeschool – Algemene didactiek p 92 

5.1 Hoe kies je een didactische werkvorm? 

Om je les op een aangename en begrijpelijke manier vorm te geven is de keuze van een 

gepaste didactische werkvorm zeer belangrijk. Een didactische werkvorm is een manier 

om de leerstof aan je leerlingen aan te bieden om je vooropgestelde lesdoelen te bereiken. 

De werkvormen kan je situeren op een continuüm van leerkrachtgestuurd naar 

leerlinggestuurd. Werkvormen kan je ook plaatsen op een continuüm van meer of minder 

geschikt om cognitieve, dynamisch-affectieve of psycho-motorische lesdoelen te 

realiseren. 

Je kiest een werkvorm nooit zomaar omdat het een leuke of creatieve werkvorm is. 

Werkvormen worden gekozen in functie van de lesdoelen en houden rekening met de 

leerprocessen die bij het nastreven van de lesdoelen aan bod komen. 

De keuze van de werkvorm wordt ook beïnvloed door de beginsituatie waarmee we 

geconfronteerd worden. Ook de beschikbare tijd en de grootte van de groep beïnvloedt de 

keuze van de werkvorm. Voor sommige werkvormen heb je meer tijd nodig dan voor andere. 

Sommige werkvormen kan je enkel in kleinere groepen uitvoeren. De diversiteit van de klas 

qua voorkennis, motivatie of intellectuele capaciteiten is een uitdaging in de keuze van 

werkvormen. Bij de keuze van een didactisch groepswerk als werkvorm moet je heel goed 

rekening houden met deze diversiteit. Daarnaast moeten we bij elke werkvorm de tips in 

acht nemen voor gebruik om zo tegemoet te komen aan de didactische principes. 

We kijken dus niet naar de uiterlijke ‘vorm’ die een werkvorm heeft omdat het mooi oogt 

voor de buitenwereld. Sterker nog, het verschil qua uiterlijk vertoon tussen werkvormen is 

soms zo klein dat er, indien we daarenboven het geluid zouden uitschakelen, er nauwelijks 

een onderscheid zou waar te nemen zijn. Dit is zo voor doceren en vertellen, het contrast 

tussen beide ligt hem in de lesdoelen die je ermee wil bereiken. Als je doceert realiseer je 

vooral cognitieve lesdoelen dan wel de dynamisch-affectieve lesdoelen bij het vertellen. Zo 

ook worden er vooral cognitieve lesdoelen bereikt bij het onderwijsleergesprek en 

simulatiespel. Dynamisch-affectieve lesdoelen worden dan weer eerder bereikt bij het 

klasgesprek en rollenspel.  

Figuur 23: Continuüm van werkvormen van leerkracht- tot leerlinggestuurd 
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Er is geen ideale werkvorm. Elke werkvorm is meer of minder geschikt om te kunnen 

inspelen op wisselende beginsituatiefactoren. Elke werkvorm is ook steeds minder of beter 

geschikt om bepaalde lesdoelen te realiseren. Op het einde van dit hoofdstuk zou je dan 

ook in staat moeten zijn om een doelgerichte, rekening houdend met de beginsituatie en 

andere factoren, keuze van werkvorm(en) te maken. Hieronder worden de meest 

voorkomende werkvormen uitgelegd aan de hand van hun verloop, positieve- en 

aandachtspunten en mogelijkheden en beperkingen. 

 

5.2 Doceren 

Deze werkvorm is een leerkrachtgestuurde werkvorm. Jij als leerkracht de spilfiguur in heel 

deze werkvorm. Jij stelt de vragen en bepaalt het verloop van het lesgebeuren. Het doceren 

is als werkvorm vooral geschikt om cognitieve doelen te realiseren. 

 

VERLOOP 

Als leerkracht hou jij de touwtjes stevig in handen. Je geeft informatie, je leest voor uit een 

boek, je geeft voorbeelden en extra toelichting over het lesonderwerp. Je structureert de 

leerstof op het bord en zorgt ook voor een goede structuur in de schriften van de leerlingen. 

Jij beslist of je veel of weinig leermiddelen gebruikt. 

Jouw leerlingen daarentegen moeten de les voornamelijk “passief” ondergaan. Je 

leerlingen luisteren naar de informatie die jij geeft over het lesonderwerp. Ze noteren de 

gegeven informatie betreffende het lesonderwerp in hun schriften. Ze volgen de lessen op 

het bord en de transparanten en denken na over de leerstof en stellen vragen indien er iets 

onduidelijk is. 

 

POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

- Het kan in de meeste lesruimten toegepast worden. 

- Er kan een grote groep tegelijkertijd bereikt worden. 

- Er kan op korte tijd veel informatie doorgeven worden. 

- Iedereen hoort dezelfde uitleg en krijgt dezelfde informatie. 

- Duidelijke structuur kan zeer motiverend werken. 

 

Als je aan doceren denkt dan denk je waarschijnlijk meteen aan lange saaie uiteenzetting. 

Dit hoeft echter niet zo te zijn. Hieronder vind je een aantal mogelijkheden om leerlingen 

gemotiveerd te houden tijdens je doceermoment.  
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Welke mogelijkheden zijn er om je leerlingen gemotiveerd te houden? 

- Geef vooraf aan wat de bedoeling is van je uiteenzetting, dan zal het motiverend werken omdat je 

leerlingen zo weten waarom de uiteenzetting wordt gegeven. 

- Varieer je stemgebruik (zowel wat sterkte, timbre als wat snelheid betreft). 

- Behoud oogcontact met je leerlingen. 

- Wees duidelijk zowel wat betreft de schema’s, als wat betreft de uiteenzetting zelf. 

- Nodig je leerlingen uit om vragen te stellen. Laat ze eventueel vragen noteren. Laat ze je 

onderbreken of reserveer tijd na ieder onderdeel. 

- Stel zelf vragen om een wat langere uitleg te onderbreken. Bouw je verhaal eventueel uit, 

vertrekkend vanuit een groepsdiscussie. 

- Zorg voor afwisseling. Maak het aanschouwelijk. Laat eens een tekst stil lezen. Geef tussendoor 

een korte opdracht. 

- Hou de zaak levendig en toon dat je zelf geïnteresseerd bent. Reageer positief op reacties van 

leerlingen. 

- Vraag naar de ervaringen van je leerlingen. 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- Het contact met je leerlingen is beperkt. 

- Het vraagt veel luisterbereidheid en concentratievermogen van je leerlingen. 

- Er zijn weinig differentiatiemogelijkheden. 

- De nadruk ligt dikwijls op reproductief leren. 

- Je leerlingen zijn weinig actief. 

- Wissel doceren af met andere werkvormen. 

- Een maximum van 5 à 10 minuten ononderbroken éénrichtingsverkeer is echt de limiet. 

 

VOORBEELD 

Een leerkracht Wiskunde doceert over het nut van de sinus in het dagelijkse leven. Hij geeft aan dat je 

via de toepassing van de sinus kan berekenen hoe groot de afstand is tussen een vliegtuig dat gaat 

landen en de landingsbaan. Hij gebruikt hiervoor een papieren vliegtuigje. 

 

 

 

  

? 
Sin α 

landingsbaan 

Figuur 24: Doceren met visuele ondersteuning 
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5.3 Vertellen 

De vertelvorm wordt onderscheiden van de doceervorm. Hoewel ook hier het initiatief van de 

leraar uitgaat, wordt nu de nadruk gelegd op het scheppen van een affectief klimaat. Het 

doel is dat de leerlingen geboeid geraken door het thema en hierdoor gemotiveerd geraken 

voor de algemene inhoud van de les, niet alleen voor de specifieke inhoud van het verhaal. 

Daarom ook wordt het vertellen als werkvorm vooral gebruikt in het begin van een les. 

Niettemin is de grens tussen de doceermethode en de vertelvorm in de praktijk niet altijd 

duidelijk af te bakenen. De vertelvorm functioneert vaak in het kader van en als afwisseling 

met de doceervorm. Een variant op het vertellen is voorlezen. 

 

VERLOOP 

Het verloop is gelijkaardig aan het verloop van het 

doceren. De leerkracht stuurt het leerproces. Eerst 

vertelt de leerkracht een verhaal, een anekdote, een 

uitgebreid concreet voorbeeld…. De leerlingen 

luisteren en krijgen achteraf de mogelijkheid om 

vragen te stellen en opmerkingen te geven. 

 

POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

Het vertellen heeft het voordeel dat in bepaalde gevallen de leerlingen meer attent worden 

gemaakt op de literaire kwaliteiten van een tekst dan door stillezen. Het invoegen van 

vertellingen draagt ertoe bij de binding tussen het cognitieve en het affectieve te 

versterken. De vertelvorm kan in allerlei vakken en lessen worden ingeschakeld. Door een 

gepast affectief klimaat te scheppen verhoogt de motivatie van de leerlingen.  
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AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- Het verhaal moet bij voorkeur betrekking hebben op de les. 

- Het is van belang het verhaal in te leiden om de leerlingen in de juiste sfeer te brengen. 

- Stiltemomenten kunnen helpen om het gehoorde te laten inwerken. 

- Bij langere verhalen is een muziekje of een tekening (slide) interessant als onderbreking. Tijdens 

deze korte onderbreking krijgen leerlingen de kans om hun gevoelens te uiten. 

- De vertelling moet aansluiten bij het niveau van de leerlingen. Bij oudere leerlingen geen 

kinderachtige verhalen. 

- Typisch voor vertellen is ook het inbrengen van allerlei concrete details; daardoor wordt de situatie 

levendig. 

- Voer de spanning geleidelijk op naar een hoogtepunt, en laat het verhaal snel na de climax 

eindigen.  

- De spreeksnelheid en intonatie zijn van groot belang, alsook je houding, mimiek en gebaren. 

- Luister- en creatieve opdrachten kunnen functioneel zijn bij bespreking en verwerking. 

 

VOORBEELD  

Dit verhaal kan gebruikt worden in een projectwerk met als 

thema: ‘Diversiteit’. 

Een verhaal uit Kenya over hoe de straat iedereen vooruithelpt. 

Het begon allemaal op de dag dat er bij mijn vader een man op bezoek kwam die niet kon gaan. Hij 

vroeg vader om hulp en om raad. 

De man werkte reeds 15 jaar thuis en maakte speeltuigen, bezems en penselen. De mensen kochten 

wel bij hem maar het werd geen bloeiende zaak, uitgezonderd tijdens vakanties als iedereen begon 

aan de grote schoonmaak en ze bezems en borstels nodig hadden en voor hun kinderen kleine 

speeltuigen kochten.  

De man dacht dat het goed voor hem zou zijn als hij zijn waren het dorp rond kon brengen, het zou de 

anderen tijd besparen en het zou misschien zijn zaak laten bloeien. Maar toen kwam de kat op de 

koord. De weg was niet verhard en zo kon hij moeilijk weg  met zijn rolstoel. Tot dan toe was de enige 

straat in het dorp hobbelig, modderig en vol met stenen. Allemaal zaken die het onze vriend 

onmogelijk maakten om veel rond te rijden.  

Het probleem was nu dat de mensen met wie hij tot nu toe gesproken had het niet nodig vonden om 

de weg te verharden omdat zij vonden dat andere zaken belangrijker waren en voorgingen. Zij wilden 

zoiets niet doen voor maar één man. Ik dacht dat dat een goede manier van denken was want we 

hebben veel mensen met veel andere noden.  
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Maar mijn vader is een wijs man. Hij dacht veel na en overlegde met onze vriend. Samen bedachten 

ze een plan. Zij zouden de mensen doen inzien dat een verharde weg iedereen zou vooruithelpen.  

En ze maakten een lijst van al de mensen in ons dorp die een effen, gladde, geplaveide weg goed 

konden gebruiken: 

- De kinderen wiens geiten zware stenen moeten dragen om huizen te 

bouwen. De stenen zouden er niet meer zo vaak afvallen omdat de 

geiten meer steun zouden hebben bij het dragen. 

- Een jonge blinde vrouw die lesgaf in de plaatselijke school zou dan ook gemakkelijker 

huisbezoeken kunnen afleggen omdat het voor haar veel gemakkelijker stappen zou worden. De 

mensen zeggen trouwens dat hun kinderen beter leren wanneer de ouders meer op de hoogte zijn 

van wat de kinderen op school leren. 

- De oude man die melk levert met zijn stootkar zou dit nu veel vlugger kunnen doen en er zouden 

minder flessen breken. 

- Een moeder met een tweeling baby's en nog een ander kind dat nog niet kan lopen, zou haar 

kinderen nu in een karretje kunnen voortduwen wanneer zij iedere dag naar de markt gaat. 

- Iedereen die met zijn fiets naar school of naar zijn werk rijdt zou het een prachtige en gemakkelijk 

berijdbare weg vinden. Zij zouden minder lekken hebben en vlugger ter plaatse zijn. 

En zo waren er nog talrijke voorbeelden. En voor mij …? Soms mis ik de stenen en de modder, maar, 

als ik klaar ben met school en mijn karweitjes, speel ik met mijn vrienden hinkelen op de straat en met 

stenen maken we mooie tekeningen dus ik denk ook dat de straat een goed idee is. 

Uit: ‘Attitude is de ware handicap’, hoe een positieve beeldvorming over personen met een beperking 

bevorderen, PHOS. 
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5.4 Onderwijsleergesprek en vragen stellen 

Je kan het onderwijsleergesprek omschrijven als een sterk geleid en heel gestructureerd 

gesprek, waarbij de leerlingen stapsgewijs door het stellen van vragen tot bepaalde 

inzichten komen. Door het stellen van gerichte vragen en door het hanteren van de gepaste 

vraagtechnieken wordt het besproken probleem steeds verder verkend. Op deze wijze leid je 

je leerlingen doorheen de leerinhoud. 

De kunst van het vragen stellen bepaalt in sterke mate het lukken van deze activiteit. Je 

mag bijvoorbeeld enkel vragen wat de leerlingen kunnen weten, tenzij je leermiddelen ter 

beschikking stelt waar je leerlingen de antwoorden uit kunnen afleiden. Jij moet je vragen 

duidelijk, scherp en bondig formuleren. Je moet zorgen voor een goede dosering van kennis- 

en denkvragen. 

 

VERLOOP 

Het onderwijsleergesprek is opgebouwd uit een aaneenschakeling van een aantal stappen. 

Deze stappen op zich worden tijdens het onderwijsleergesprek telkens opnieuw herhaald.  

STAP 1: vraag stellen 

STAP 2: wachten 

STAP 3: een leerling aanduiden 

STAP 4: luisteren naar het antwoord 

STAP 5: feedback geven op het antwoord 

 

STAP 1: VRAAG STELLEN 

- Wacht tot het stil is. 

- Stel de vraag in regel slechts éénmaal. 

- Formuleer de vraag duidelijk en ondubbelzinnig. 

Maak leerlingen eraan gewoon dat vragen niet herhaald worden. De kans bestaat inderdaad dat ze 

dan na verloop van tijd nog maar oppervlakkig naar je gaan luisteren. Streef een korte, eenduidige 

formulering na. Ga niet zenuwachtig je vraag enkele malen herhalen, als er niet meteen 

geantwoord wordt. 

- Vermijd dubbele ontkenning. 

Bijvoorbeeld “Welke lidwoorden zijn geen onbepaalde lidwoorden?” 

- Vermijd moeilijke woorden. 
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- Stel 1 vraag tegelijkertijd (geen stapelvragen). 

Zinnen waarin uiteindelijk drie à vier vragen worden gesteld, zodat de leerlingen niet meer weten 

waarop ze nu eigenlijk dienen te antwoorden. 

- Stel geen vragen naar nieuwe leerstof.  

Stel vragen die aangepast zijn aan beginsituatie tenzij je leermiddelen aanbiedt waar leerlingen de 

antwoorden kunnen uit afleiden. 

- Stel gerichte vragen aan de hand van concreet, visueel ondersteuningsmateriaal. 

Maak je vragen voldoende aanschouwelijk. 

- Zet je vraagwoord vooraan. 

- Let op de juiste Nederlandstalige formulering. 

- Waarom-vragen beter vermijden in bepaalde omstandigheden. 

Waarom-vragen kunnen in voornamelijk opvoedingslessen heel beschuldigend overkomen. Het 

gaat over waarom-vragen die handelen over het gedrag van de andere bijvoorbeeld: “Waarom 

heb je dat gedaan?” Het zijn ook heel dikwijls vage en ruime vragen waar je niet gemakkelijk een 

antwoord op kan geven. Waarom kan je in deze omstandigheden vervangen door:  

“Wat maakt dat …?” ,. “Waarom deed je dat nu?” of “Mag ik eens iets vragen?”, “Wat maakt dat je 

dit op deze wijze deed?” Dit op deze wijze zeggen, is een hemelsbreed verschil.  

Waarom-vragen kunnen wel als deze een redenering nagaat. Bijvoorbeeld: ”Waarom verhuizen 

mensen naar het platteland? Waarom is het militarisme een oorzaak van WOI?” 

- Stel geen suggestieve vragen. 

Bijvoorbeeld: “Heeft dit gebouw veel rechte lijnen?” 

- Stel niet te veel ja-nee vragen. 

- Zorg dat je er een goede afwisseling insteekt tussen denk- en kennisvragen. 

 

Kennisvragen 

- Deze peilen naar feiten en definities.  

- Meestal is er maar één goed antwoord. 

- Slaan meestal slechts op het reproductief niveau. 

- Vragen meestal een letterlijke reproductie. 
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Denkvragen 

- Deze vragen naar een actief denkproces van de leerlingen. 

- Er zijn verschillende goede antwoorden. 

- Deze slaan op het creatief, productief niveau. 

- Leerlingen moeten eigen woorden gebruiken om te kunnen antwoorden. 

→ TIP: Gebruik waar mogelijk denkvragen!!! 

Wat-, wanneer-, wie-, vragen mikken op het reproduceren van feiten. In onderwijsleergesprekken 

willen we echter leerlingen aan het denken zetten. Dat kan vooral via vragen die beginnen met: 

waarom, hoe, waardoor, wat denk jij ? Of door opdrachten als: leg uit, geef voorbeelden, zeg dat eens 

in je eigen woorden… 

 

STAP 2: WACHTEN 

- Geef gemiddeld tussen 3 tot 5 seconden wachttijd. 

- Hoe productiever het antwoord hoe langer wachten. 

- Breek de stilte niet door bijkomende opmerkingen. 

- Formuleer op voorhand duidelijk je verwachtingen met betrekking tot de volledigheid en 

correctheid van het antwoord. 

bijv.: ik verwacht minstens 3 voordelen 

 

STAP 3: EEN LEERLING AANDUIDEN 

- Duid je leerling pas aan na het stellen van de vraag. 

- Activeer ook de passieve leerlingen. 

Duid niet alleen leerlingen aan die een teken geven. Als dit tot een gewoonte leidt, kunnen de 

overige probleemloos afhaken. Maak de klas gewoon dat erop gerekend wordt dat iedereen 

nadenkt, en een beurt kan krijgen. 

 

STAP 4: LUISTEREN NAAR HET ANTWOORD  

Onderbreek je leerling niet. Geef je leerling de kans om uit te 

spreken. 
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STAP 5: FEEDBACK GEVEN OP HET ANTWOORD 

Herhaal de antwoorden van leerlingen in regel niet (pedagogische echo). 

Leerlingen moeten leren duidelijke en verstaanbare antwoorden te geven, zodat iedereen in de 

klas ze kan begrijpen. Bovendien verplicht je op deze manier dat iedereen de attitude kweekt om naar 

elkaar te luisteren en niet enkel naar de leerkracht (die het antwoord toch zal herhalen). 

Als de leerling zijn antwoord heeft gegeven, geef je feedback op het antwoord, niet op de leerling. 

Let daarbij op de sfeer die je creëert. Er dient een veilig klasklimaat te zijn waarbij leerlingen voelen 

dat het beter is om foute antwoorden te geven, waaruit geleerd mag worden, dan dat ze niets durven 

zeggen omdat ze dan ‘voor aap staan’.  

 

POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

- Het is een heel actieve werkvorm. 

- De nieuwe stof wordt vanuit de kennis en deductievermogen van de leerlingen aangebracht. 

Hierdoor gaat je leerling de leerstof beter onthouden. 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- Indien je nieuwe leerstof geeft, gebruik dan telkens goed didactisch materiaal ( leermiddelen). Stel 

nooit vragen naar zaken die leerlingen niet kunnen weten. Indien je dit toch wenst te doen, zorg er 

dan voor dat ze het kunnen afleiden uit de aangeboden leermiddelen. 

- Maak tijdens het onderwijsleergesprek een overzichtelijk bordschema. 

- Betrek alle leerlingen bij de les.  
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 DOORVRAGEN:    FOUTIEF ANTWOORD 

niet direct een andere leerling aan het woord laten 

 

wel toespitsen = 

Een techniek die kan worden gebruikt na een ‘Ik 

weet het niet”, een zwak of een (gedeeltelijk) foutief 

antwoord. De leerkracht geeft dan de kleinst 

noodzakelijke suggestie of tip ( denk eens aan..., 

wat hebben we daar gisteren over geleerd?, is dat 

altijd zo ?...). Het zijn nauwere afgebakende vragen 

die kleinere denkstappen vragen. 

NIET HELEMAAL CORRECT 

NIET HELEMAAL VOLLEDIG 

nader verklaren = 

De leerling wordt hier uitgenodigd iets toe te voegen, nader te verklaren (Kan je 

nog wat verder uitleggen?), duidelijker te zijn (Hoe bedoel je?), concreter, een 

voorbeeld te geven,… 

GOED ANTWOORD 

belonen 

relateren 

De leerling wordt uitgenodigd om zijn antwoord in een ruimere context te plaatsen (verbanden leggen met 

een vertrouwd onderwerp (Waar zou dat nog zo zijn?), verbanden leggen met geziene leerstof (Waar heb je 

dat nog geleerd?), heb je dat al eens meegemaakt ?...). 

doorspelen aan andere leerlingen 

bij meerdere goede antwoorden 

Figuur 25: Feedback geven op antwoorden van leerlingen (stap 5 van het onderwijsleergesprek) 
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VOORBEELD 

Ik wil dat de leerlingen via mijn vragen tot het inzicht komen dat er verschillende soorten informatie 

opgeslagen zitten in ons lange termijn geheugen, namelijk episodische of persoonlijke informatie en 

semantisch informatie of algemene kennis. 

 

Ik wil eerst een voorbeeld van een ‘klassiek’ geval van geheugenverlies. 

Vraag: “Kan iemand een voorbeeld geven van iemand die aan geheugenverlies lijdt, bijv. uit een 

boek of film?” 

Antwoord: De leerlingen geven verschillende voorbeelden. Ik pik het voorbeeld eruit dat me het 

meest uitgewerkt lijkt.  

Vraag: “Wat herinnert die persoon zich niet meer?” 

Antwoord: leerlingen sommen op. 

Vraag: “Wat kan die persoon nog wel?” 

Antwoord: Leerlingen geven voorbeelden van semantische informatie. 

Vraag: “Het lijkt er dus op dat mensen bij geheugenverlies sommige zaken nog wel weten en 

andere dingen niet meer weten. Wat is nu het verschil tussen de twee soorten 

informatie?”  

Antwoord: Als de leerlingen er niet zelf opkomen dat het ene soort informatie over zaken gaat die de 

persoon zelf heeft meegemaakt, en het andere soort over zaken die eerder tot algemene 

kennis behoren, haal ik voorbeelden aan. Bij voorkeur voorbeelden die zij zelf 

aanhaalden 

Vraag: Bijvoorbeeld: “Wat is het verschil tussen niet meer weten wie je vrouw is, en niet meer 

weten waarvoor een auto dient?”, zo niet geef ik zelf voorbeelden. 

Antwoord: Leerlingen “Het ene zijn dingen die je zelf hebt meegemaakt, het andere gaat over 

algemene kennis.” 

Uitleg: “De eerste soort noemen we episodische informatie, de tweede soort semantische 

informatie.”  
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5.5 Leergesprek of evaluatiegesprek 

Het leergesprek wordt ook wel eens evaluatiegesprek genoemd. Bij deze vorm van 

leergesprek worden de oplossingsmethoden en oplossingen van een vooraf opgegeven 

opdracht klassikaal voorgesteld en beoordeeld. De uiteindelijke bedoeling is dat je leerlingen 

de beste oplossingsmethoden van elkaar overnemen. Ze leren als het ware van elkaar. 

Wanneer in een klas geen enkele leerling erin slaagt zelf de meest efficiënte oplossing te 

vinden, zal je die zelf aanbrengen. Dit leergesprek zal steeds aanknopen bij de gevonden 

oplossingsmethoden en oplossingen voor het gestelde probleem.  

 
VERLOOP 

STAP 1: Instructies van de opdracht 

Bijvoorbeeld: Meneer X verkoopt aan 

de deur 25 kg appels aan € 1,6. 

Hoeveel moet ik betalen aan meneer X. 

STAP 2: De leerkracht observeert en inventariseert welke oplossingsmethode & 

oplossingen er voorkomen 

Terwijl je leerlingen individueel het gestelde probleem proberen op te lossen, 

observeer jij welke leerlingen een goede of foutieve oplossingsmethode volgen en je 

trekt daaruit je besluiten in verband met het gewenste verloop van het leergesprek.  Je 

inventariseert de verschillende oplossingen: 

“Welke oplossing heb jij gevonden?” 

“Wat heb jij?” 

“Wie heeft dit ook ?” 

Zodoende krijg jij een overzicht van alle mogelijke oplossingen en van de frequentie 

waarmee die in de klas voorkomen. 

 

STAP 3: De leerkracht bespreekt en vertrekt van ‘de slechte’ of ‘minder goede’ oplossing 

of oplossingsmethode  

Er wordt besproken waarom ‘slechte’ of ‘minder goede’ oplossingen of 

oplossingsmethoden verkeerd of minder goed waren. Iedereen met gelijkaardige 

methodes komt aan de beurt. De andere leveren kritiek of wijzen op 

onnauwkeurigheden in redenering. 

De omgekeerde weg kan soms evengoed worden bewandeld: je kan vertrekkend van 

de beste oplossingsmethode ook de minder goede alternatieven aanhalen. 
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STAP 4: De bespreking mondt uit in de betere of ‘beste’ oplossingsmethode of 

oplossing. 

Uit deze gedachtewisseling groeit het inzicht in de juiste betekenis van de gegeven 

oplossingsmethode. Je bent als leerkracht bij dit alles de gespreksleider. 

 

STAP 5: Zwakke leerlingen de beste oplossingsmethode of oplossingen nog eens laten 

herhalen. 

 

STAP 6: De gevonden oplossingsmethode of oplossing nog eens toepassen in een 

gelijkaardige situatie. 

Het opnieuw toepassen in een gelijkaardige situatie gebeurt meestal klassikaal. 

 

POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

- Alle leerlingen leren van elkaar, de zwakke leerlingen nemen de beste oplossingsmethoden over 

van de beteren, en de leerlingen die de beste oplossingsmethode vonden, mogen de methode 

verwoorden. Ze krijgen zekerheid over de juistheid ervan, en ze krijgen zicht op de methoden die 

niet efficiënt zijn (en die ze best niet gebruiken). 

- Bij het hanteren van deze werkvorm kan je bij sommige leerlingen ingrijpende 

gedragsveranderingen realiseren. 

- Het succesvol toepassen van een dergelijk leergesprek is afhankelijk van de ervaringen die je 

leerlingen hebben met deze werkwijze 

- De opgedane kennis is zelf gevonden kennis en blijft dus lang bij. 

- In het besproken leergesprek is er aandacht voor het (leer-)proces waarmee de leerling tot een 

eindproduct komt, terwijl in de meeste onderwijsleeractiviteiten de volledige aandacht naar het 

eindproduct zelf gaat. 

- Het leergesprek over oplossingsmethoden is een kans om te leren omgaan met elkaar. 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- Wanneer je leerlingen de beste oplossingsmethode 

niet zelf vinden, ben je genoodzaakt die zelf aan te 

bieden.  

- De gehanteerde strategie kost veel tijd en is derhalve 

voor jongere kinderen soms moeilijk hanteerbaar. 

- Doordat je als leerkracht soms voor verrassingen komt te staan, is het leergesprek moeilijk te 

plannen en te ‘timen’. 
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VOORBEELD 

STAP 1: Instructies van de opdracht 

Vraagstuk 

In het kader van de verkeersveiligheid wil de politie nagaan hoeveel kinderen met de 

fiets naar school gaan. In de hoogste drie jaren van een lagere school komt de politie 

tot volgend resultaat: vierde leerjaar 16/ 20, vijfde leerjaar 6/10, zesde leerjaar 20/30. 

In de drie klassen samen zijn er dus … fietsers op … leerlingen. Dit is…% 

STAP 2: De leerkracht observeert en inventariseert welke oplossingsmethode & 

oplossingen er voorkomen 

De leerlingen lossen het vraagstuk individueel op. 

De leerkracht ziet de oplossingen thuis na, stelt vast dat slechts 40% van de 

leerlingen correct werkten. 

Hij maakt een foutenanalyse en ziet dat de fouten vooral voortkomen uit een 

onvoldoende inzicht in het begrip ‘verhouding’. Hij besluit een leergesprek te houden. 

 

STAP 3: De leerkracht bespreekt en vertrekt van ‘de slechte’ of minder goede oplossing 

of oplossingsmethode  

De leerkracht schrijft een aantal juiste en foute oplossingen op bord. 

Oplossing A Oplossing B Oplossing C 

60-42=18 

100-18=82 

0p 20 42 :3 =14 

Op 100 5x 14 =70 
42/60 : 6/6  =7/10 

dus 82% fietsers dus 70% fietsers dus 70% 

 

De leerlingen bekijken de oplossingen, gaan na welke ze zelf toepasten. De leerkracht 

komt tot een gesprek met de leerling om te laten zien waar de fout juist zit, hoe je het 

beter kan aanpakken. 

Leerkracht: “Er zijn dus 42 fietsers op 60 leerlingen. Hoe kan je dat anders 

schrijven?” 

Leerling: ‘”Ik weet het niet.” 

Leerkracht: “Kijk eens naar de andere oplossingen. Daar zie je breuken staan.” 

Leerling: “42/60”  
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Leerkracht: “Goed. We leerden ook hoe we breuken van naam kunnen 

veranderen. Waaraan is bv. 4/8  gelijk?” 

Leerling: “4/8 = 2/4”  

Leerkracht: “Schrijf nog eens andere mogelijke antwoorden.” 

Leerling: “4/8 = 1/2 of 8/16, etcetera” 

Leerkracht: “Hoe heb je dat gevonden?” 

Leerling: “Ik heb de teller en noemer door twee gedeeld of met twee 

vermenigvuldigd.” 

Leerkracht: “In orde. Mag ik schrijven 2/4 = 4/ 8? Vul nu in: 42/ 60 =?” 

Leerling: “42/60 = 21/30” 

Leerkracht: “Juist. Schrijf nu een breuk die even groot is maar de noemer moet 10 

zijn. Vertel wat je moet doen.” 

Leerling: “Ik moet de teller en de noemer delen door drie, dus 42/60 = 21/30 = 

7/10.“ 

STAP 4: De bespreking mondt uit in de betere of ‘beste’ oplossingsmethode of 

oplossing. 

Leerkracht: “In welke oplossing op het bord werd zo gewerkt ? “ 

Leerling: “In C.” 

STAP 5: Zwakke leerlingen de beste oplossingsmethode of oplossingen nog eens laten 

herhalen. 

 

STAP 6: De gevonden oplossingsmethode of oplossing nog eens toepassen in een 

gelijkaardige situatie. 

Het opnieuw toepassen in een gelijkaardige situatie gebeurt meestal klassikaal. 

Leerkracht: “Jan heeft 42 op 60 en Piet heeft 7 op 10. Wie heeft de meeste 

punten?“ 

Leerling: “Ze hebben evenveel.” 

Leerkracht: “Juist. Los nu dit op: 7/10 =  / 100. Vertel wat je moet doen.” 

Leerling: “Ik moet teller en noemer met 10 vermenigvuldigen. Dus 7 maal 10 is 

70. De teller is 70.” 

Leerkracht: “In orde. 70/100  is hetzelfde als …%.” 

Leerling: “70/100 = 70%” 

Leerkracht: “Goed zo!”  



 Hoofdstuk 5: Didactische Werkvormen 

© AP Hogeschool – Algemene didactiek p 108 

5.6 Klasgesprek en kringgesprek 

Zowel klasgesprek als kringgesprek zijn gesprekken waarbij jij als leerkracht op de 

achtergrond blijft en functioneert als tutor. Het zijn voornamelijk je leerlingen die aan bod 

komen. Inhoudelijk gezien is het klasgesprek meer gericht op cognitieve inhouden en 

komen er bij het kringgesprek meer dynamisch-affectieve onderwerpen aan bod. In deze 

gesprekken primeert de vrije gedachtewisseling tussen de leerlingen, op grond van hun 

ideeën of ervaringen. Dit wil nochtans niet zeggen dat de bijdragen van de leerlingen in het 

gesprek niet kritisch moeten worden bekeken en gewogen. Zo worden er bepaalde attitudes 

aangeleerd zoals: zin voor exactheid, zin voor nauwkeurigheid, kritische instelling, luisteren 

naar elkaar, enz. 

Je spreekt van een gesloten gesprek wanneer jij het doel opgeeft dat buiten de discussie 

ligt (productgericht). De structuur en de inhoud liggen vast. Je spreekt van een open 

gesprek als het doel procesgericht is, zoals het leren luisteren naar elkaar. De structuur en 

de inhoud liggen niet vast. De bedoeling van een gesloten gesprek kan zijn: een inventaris 

opmaken van de kerninhoud (de beginsituatie van de kinderen), belangstelling opwekken of 

gesprekstechnieken bijbrengen. Dit laatste is zeer belangrijk voor het ontwikkelen van een 

aantal sociale vaardigheden.  

 

VERLOOP 

STAP 1: INTRODUCTIE 

Een geschikt gespreksonderwerp wordt aangebracht. 

STAP 2: GESPREK 

De gespreksleden brengen hun ervaringen, ideeën en/of meningen naar voren. De gespreksleider 

zorgt voor het ordelijk verloop van het gesprek en synthetiseert zo mogelijk de partiële bevindingen.  

STAP 3: AFRONDING 

Het samen spreken mondt uit in bepaalde inhoudelijke en gesprekstechnische conclusies. Wat heeft 

dit gesprek ons bijgebracht? Wat weten of kennen we nu beter? Gesprekstechnische evaluatie: Hoe is 

ons gesprek verlopen? Wat ging er goed en wat kon beter (deelname, respect voor elkaars mening, 

afspraken ...)? 
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POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

- Het vrij, spontaan spreken wordt door het klasgesprek bevorderd. 

- Ook affectieve doelen kunnen worden bereikt. 

- Het klasgesprek draagt bij tot een hechter groepsklimaat. 

- Algemeen vormende lesdoelen kunnen worden bereikt, bijvoorbeeld: kritisch luisteren, niet te 

vlug oordelen, elkaar respecteren. 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- Door het spontaan karakter van het klasgesprek is planning van een dergelijke activiteit moeilijk. 

- De tijd die een grondig klasgesprek in beslag neemt, is meestal niet gering. 

- Het welslagen is afhankelijk van de ervaring in de klasgroep. Er is een zekere gespreksdiscipline 

vereist. 

- Wanneer de groep te groot is, kan er spreekangst ontstaan en dan komen de deelnemers te 

weinig aan bod. 

 

VOORBEELD 

Een gesprek voeren over het Algemeen Nederlands ten opzichte 

van dialect, over zakgeld, over de ideale leraar, over de thematiek 

van een gelezen boek, over het bezoek aan een tentoonstelling, over 

een bijgewoonde voorstelling, de sfeer in de klas. 

Een gesprek voeren over onderwerpen als: de houding van de leerlingen tegenover hun ouders, 

tegenover een aangebrachte waarde (vriendschap, eenzaamheid, echtheid, belastingontduiking, 

racisme, enzovoort). 
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5.7 Groepsdiscussie of probleemoplossend gesprek 

Een discussie is een doelgerichte, mondelinge communicatie van gedachten en feiten, 

niet zozeer gericht op personen, maar op principes, problemen, oplossingen. Het gaat dus 

om een proces van georganiseerd samen denken in een beperkte groep leerlingen, die 

samenkomen om door middel van het gesproken woord een onderwerp van 

gemeenschappelijke belangstelling te bespreken. De groepsdiscussie is het proberen te 

bundelen van elkaars kennis, ideeën en meningen in een gezamenlijke poging om daar iets 

van te leren. Ook de benaming 'probleemoplossend gesprek' wordt hiervoor gebruikt.  

 

VARIANTEN VAN GROEPSDISCUSSIES  

Carrouseldiscussie 

Hierbij wordt er een binnenkring en buitenkring gevormd, waarbij 

de binnenkring een stelling verdedigt en de buitenkring de stelling 

aanvalt. Na verloop van tijd worden de rollen omgedraaid. 

 

Drie hoeken discussie 

Aansluitend op groepsdiscussie of carrouseldiscussie kan de groep opgesplitst worden in  

‘pro’, ‘contra’ of ‘ik weet het nog niet’ groepen. Tijdens de discussie mogen de leerlingen 

van mening en dus ook van hoek verwisselen. 

 

Forum of paneldiscussie 

Na een uiteenzetting vindt een uitwisseling van standpunten plaats. De forumleden zitten 

voor de groep met een voorzitter in het midden. Er zijn maximum vier forumleden die zich 

vooraf in het probleem hebben ingewerkt. Na een korte inleiding discussiëren de forumleden 

met elkaar. Nadien mogen de leerlingen vragen stellen of opmerkingen maken. Wanneer de 

toehoorders niet in het geheel betrokken worden spreken we van een panel. Het doel van 

een forum of panel is het geven en verkrijgen van informatie. 

 

Debat 

Het debat is niet bedoeld om tot gemeenschappelijke standpunten of besluiten te komen. 

Wel wil de leerkracht een goed gefundeerde meningsvorming mogelijk maken door alle 

argumenten pro en contra aan bod te laten komen. Het debat is een geschikte vorm om 

controversiële onderwerpen aan bod te laten komen. De deelnemers moeten 

voorafgaand aan het debat zelfstandig informatie verzamelen om hun standpunten te 

stofferen.  
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VERLOOP 

FASE 1: Het probleem stellen 

In deze fase wordt het probleem ingeleid en geformuleerd. Samen met je klas ga je na hoe 

het probleem ontstaan is, wat het belang ervan is en hoe dringend het probleem is. 

FASE 2: Het afbakenen van het probleem 

FASE 3: Ontleding van het probleem (historisch, oorzaken, gevolgen) 

Vragen zoals: ”Wat, wanneer, waarom, hoe, waar en wie” worden beantwoord. Maar ook 

vragen naar gegevens omtrent de oorzaken, de omvang, de ernst, de gevolgen van het 

probleem komen aan bod. 

FASE 4: Zoeken naar alle mogelijke oplossingen 

Je gaat de groep ertoe bewegen voorstellen te doen tot oplossing van het probleem en 

aanmoedigen tot vrij, creatief denken. Alle suggesties zelfs diegene die in eerste instantie 

onmogelijk lijken, worden geuit. 

FASE 5: Bespreken van de voorstellen en afwegen van de verschillende oplossingen 

Je stimuleert tot de kritische overweging en objectieve beoordeling van de geopperde 

oplossingen. Jij moet proberen om een formule te vinden waarmee de volledige groep kan 

instemmen 

FASE 6: Een conclusie formuleren en de te nemen maatregelen bepalen. 

In overleg met de groep stel je vast hoe het besluit ten uitvoer zal worden gebracht. 
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POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

- Je stimuleert leerlingen om probleemoplossend te denken en dit is een zeer belangrijke 

vaardigheid in het dagelijkse leven. 

- Ze leren ook affectieve vaardigheden (samenwerken, elkaar laten uitspreken, naar elkaar 

luisteren, respect opbrengen voor elkaars mening,…) 

- Via deze werkvorm kunnen ze ook problemen binnen de klas of school proberen op te lossen. 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

Een discussieleider is bij deze werkvorm van groot belang! De leerkracht kan zelf de taak van 

discussieleider opnemen maar het kan evengoed één leerling van elk groepje zijn als je in groepjes 

werkt. Een aantal punten waar een discussieleider aandacht moet voor hebben zijn: 

- Hij moet leiding nemen anders is het gesprek verward en onsamenhangend. 

- Hij moet leiding nemen want anders zal het doel dat hij voor ogen heeft niet bereikt worden. 

- Hij moet leiding nemen want anders is er een groot gevaar voor het ontstaan van rivaliteit. 

- Hij mag zelf niet aan het gesprek deelnemen. Indien hij dit wel zou doen, is de kans groot dat hij 

in het heetst van de strijd zijn rol als discussieleider niet opneemt omdat hij te veel opgaat in het 

gesprek zelf. 

- Hij moet zich voortdurend bewust zijn van de fasen van dit gesprek om zo het gesprek van tijd tot 

tijd naar een volgende fase te leiden door te resumeren, een volgende vraag te stellen, het gesprek 

terug naar de gestelde vraag te loodsen enz… 

- Deze werkvorm is enorm tijdrovend omdat er voldoende tijd moet zijn om iedereen te horen. 

- Dit is een zeer moeilijke werkvorm omdat je moet proberen om iedereen op dezelfde lijn te 

krijgen en samen tot een bevredigende oplossing te komen. 

 

VOORBEELD 

Laatstejaars gebruiken deze werkvorm om een thema voor hun 

eindejaarsbal te kiezen rekening houdend met een beperkt 

budget. 
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5.8 Demonstratie 

De demonstratie is een didactische werkvorm waarbij de leerkracht iets voordoet, iets in 

zijn structuur en werking toont, terwijl de leerlingen toekijken. Een demonstratie is dus altijd 

aanschouwelijk. De leerkracht maakt de leerinhouden niet alleen visueel, maar leidt door 

middel van gepast commentaar bij zijn handelingen ook de aandacht van de leerlingen 

naar de essentie van de leerinhoud. Zo helpt de leerkracht de leerlingen tot inzicht te 

komen in bepaalde leerinhouden. Zijn de leerinhouden methodes of attitudes, dan staat 

de leerkracht model. 

 

VERLOOP 

FASE 1: VOORBEREIDING  

- Klaarleggen van alle materiaal. 

- Een goede opstelling voor de demonstratie kiezen. 

- Aftasten wat de leerlingen er al over weten of niet. 

- Het doel en het nut van een correcte uitvoering aanwijzen.  Specifieke beroepsattitudes die 

belangrijk zijn bij de aan te leren vaardigheid beklemtonen bv. verantwoordelijkheid, 

nauwkeurigheid. 

 

FASE 2: VOORDOEN EN INFORMATIE DOORGEVEN 

De demonstratie dient te verlopen volgens een voorbereid instructieschema en/of SMA-schema 

met aanduiding van de verschillende stappen en de te vermelden informatiegegevens. Het SMA-

schema is een handig instrument om, zowel voor jezelf als voor je leerlingen, toe te passen tijdens 

een demonstratie en/of een praktijkles. ‘SMA’ staat voor Stap, Motivatie en Aandachtspunten. 

Dit schema kan je dan stukje per stukje gebruiken om te plakken in de inhoudskolom. Het SMA-

schema wordt op het einde van dit deeltje ‘demonstratie’ met een voorbeeld (zie Fout! V

erwijzingsbron niet gevonden.) verder toegelicht. 

Als de leerkracht vaardigheden demonstreert, is voor sommige vaardigheden  de ‘geheel-methode’ 

(de totale handeling ineens) het meest aan te bevelen. Voor andere vaardigheden geeft de ‘deel-

methode’ (deelhandelingen apart oefenen) de beste resultaten. De deel-methode is slechts 

verantwoord als de deelhandelingen van de totaalhandeling als afzonderlijke eenheden kunnen 

worden beschouwd. 
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FASE 3: BIJ DEMONSTRATIE VAN VAARDIGHEDEN: IMITEREN 

Als de leerkracht een handeling demonstreert die de leerlingen onder de knie moeten krijgen, is het 

heel zinvol om na de demonstratie door de leerkracht, een leerling de handeling te laten imiteren. 

Dit brengt niet alleen herhaling in de les, maar brengt ook de moeilijkheden en valkuilen van de 

handeling meer onder de aandacht. Een leerling krijgt dus de opdracht het gedemonstreerde na te 

doen. Bij foutieve handelingen door de leerlingen speelt de leerkracht hier best snel op in, teneinde 

foute inprenting te voorkomen. Herhaling is nodig om de handeling te verinnerlijken.  

In sommige gevallen is het aan te raden om de beoordelingsschaal of vaardigheidsschaal te 

gebruiken als leerinstrument (p. 229)  

De beoordelingsschaal is een document om een vaardigheid aan te leren en jouw leerlingen bij te 

sturen voordat er een evaluatie afgenomen wordt. Na een demonstratie beoordelen leerlingen elkaar 

vaak (peerevaluatie). De vaardigheidsschaal is immers een opsomming van de deelvaardigheden. 

De verschillende stappen worden op een objectieve manier uitgeschreven in dit leerinstrument. 

Leerlingen kunnen onnodige fouten, leerfouten of schadelijke fouten in dit document aanduiden. 

Dit wordt dan ook zo gebruikt in scholen, zeker wanneer er grote risico’s verbonden zijn aan bepaalde 

vaardigheden. Bijvoorbeeld, bij het verschonen van een baby is het wegdraaien van de verschoontafel 

duidelijk een schadelijke fout omdat de baby dan niet onder toezicht staat en van de tafel kan rollen.   

 

Onnodige fout 

Je maakt spaghetti Bolognese en bruscetta. Je hebt tomaten, paprika, 

ajuinen, look, champignons,… nodig. Je maakt een onnodige fout wanneer je 

telkens je een ingrediënt nodig hebt, dit dan pas snijdt. Het is beter dat je 

voor je begint te koken alle groenten in één keer snijdt. 

Leerfout 

Wanneer je, ‘julienne’ snijdt, de techniek niet correct toepast en in plaats van 

1 à 2 mm brede en 4 à 5 cm lange reepjes snijdt, andere afmetingen 

gebruikt. 

Schadelijke fout 

Wanneer je het mes foutief hanteert, kan je snijwonden en erger oplopen. 

 

Tabel 17: Verschillende soorten fouten bij het imiteren 
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POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

- Het visualiseren van de leerstof werkt motiverend. 

- Leerinhouden die gedemonstreerd worden beklijven langer in het geheugen. 

- Door de leerlingen bij de demonstratie te betrekken, doorbreek je het louter instructieve karakter 

van de demonstratie.  

- Stel vragen aan de leerlingen tijdens de demonstratie. 

- Laat de leerlingen vragen stellen tijdens de demonstratie. 

- Laat leerlingen assisteren. 

- Voorzie taken die bij de demonstratie aansluiten. 

- Laat de leerlingen beschrijven wat ze zien. 

- Laat hen een voorspelling maken 

- Laat ze iets verklaren. 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- De opstelling bij een demonstratie is uitermate belangrijk. Alle leerlingen moeten je kunnen zien. 

- Je moet tijdens de demonstratie voldoende traag werken zodanig dat alle leerlingen goed kunnen 

volgen. 

- Stel een duidelijk stappenplan en/of beoordelingsschaal/vaardigheidsschaal op zodat het 

leerproces van de leerlingen optimaal begeleid kan worden. 

- Richt de aandacht van de leerlingen op het essentiële: zeg de leerlingen duidelijk waarop ze 

moeten letten, bijvoorbeeld wat je precies met je rechterbeen moet doen bij een bepaalde 

oefening. 

- Verzorg als leerkracht je modelfunctie : draag veiligheidskledij indien vereist, werk ordelijk 

en planmatig en hygiënisch. 

 

VOORBEELDEN 

- Aantonen met een proef dat water polair is en olie apolair.  

- Een verstuikte pols verbinden.  

- De werking van een pomp demonstreren. 

- Groenten versnijden in julienne.  

- Tonen hoe je een handmassage uitvoert. 

- Tonen hoe verwarming uitzetting meebrengt.  
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SMA-SCHEMA 

SMA staat voor Stap – Motivatie – Aandachtspunt. Een SMA-

schema is een schema met drie kolommen die een praktijkleerkracht en –leerlingen kan 

ondersteunen bij een demonstratie en/of praktijkles. 

EERSTE KOLOM: STAP 

In de eerste kolom wordt elke stap van een praktische uitvoering benoemd en eventueel 

verder verduidelijkt. 

TWEEDE KOLOM: MOTIVATIE 

In de tweede kolom of motivatiekolom wordt er per stap het belang van deze stap 

aangegeven. Dit is nodig opdat leerlingen de kans krijgen om de achterliggende logica van 

elke stap van de uitvoering te begrijpen. In de motivatiekolom wordt een antwoord gegeven 

op de waarom-vraag. Waarom is deze stap belangrijk in het geheel van de uitvoering? Wat 

zou er gebeuren als we deze stap zouden overslaan? 

DERDE KOLOM: AANDACHTSPUNTEN 

In de derde kolom worden de aandachtspunten vermeld bij elke stap van de uitvoering. Hier 

worden de zaken vermeld waar een leerling op moet letten opdat deze stap zonder fouten 

wordt uitgevoerd. Op de volgende bladzijde krijg je een voorbeeld van het SMA-schema. 

Nadat we ons mentaal hebben voorbereid en een eerste ontwerp hebben gemaakt richten 

we ons nu op het uitschrijven van de verschillende aspecten van het 

lesvoorbereidingsformulier: de didactische beginsituatie, algemene en concrete lesdoelen, 

fasen en timing van een les, didactische principes, didactische werkvormen, evaluatie, 

leermiddelen, geraadpleegde werken, handboeken en bijlagen. 
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 Figuur 26: SMA-schema: Soezendeeg maken (deel 1) 
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Figuur 27: SMA-schema: Soezendeeg maken (deel 2) 



 Hoofdstuk 5: Didactische Werkvormen 

© AP Hogeschool – Algemene didactiek p 119 
 

Figuur 28: SMA-schema: Soezendeeg maken (deel 3) 
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5.9 Practicum 

Het practicum is een werkvorm waarbij alle leerlingen, 

een praktische activiteit uitvoeren, bijvoorbeeld: een proef 

doen, het beschrijven van aanwezige stoffen of materialen 

bestuderen…. Het practicum vindt meestal plaats in een 

daartoe geschikt lokaal, maar het kan ook voor sommige 

onderwerpen buiten de klas gebeuren, bijvoorbeeld bij 

veldbiologisch onderzoek. Een practicum kan een lesfase, 

een volledig lesuur of meerdere lesuren na elkaar in beslag 

nemen. De demonstratie (p 113) maakt vaak deel uit van een practicum. 

 

VERLOOP 

FASE 1: VOORBEREIDING 

- Zet al het benodigde materiaal klaar of voorzie een materiaallijst waarmee leerlingen het 

benodigde materiaal zelf kunnen ophalen. 

- Voer de experimenten/oefeningen die tijdens het practicum aan bod zullen komen op voorhand 

eens uit, zo kan je ook de tijd beter inschatten. 

- Leid eventueel het practicum in met een demonstratie om voorkennis op te frissen of 

vaardigheden voor te doen (zie demonstratie hierboven). 

- Maak duidelijke afspraken over bv. veiligheid, ergonomie, hygiëne, laboregels, sorteren van afval, 

gebruik van materiaal, enzovoort.… 

- Werk een duidelijke instructie uit zodat de leerlingen vlot zelfstandig aan het werk kunnen gaan. 

Een schriftelijke ondersteuning van deze instructie geeft de leerlingen extra houvast. 

 

FASE 2: ZELFSTANDIG WERK 

- Leerlingen voeren zelfstandig de proef of de opdracht individueel of in kleine groep uit op basis 

van de instructies van de leerkracht. 

- De leerkracht heeft hierbij een coachende, superviserende rol. Het ontdekkend leren staat 

centraal. 

- De leerkracht ziet erop toe dat de leerlingen zich aan de afspraken houden en doelgericht aan 

het werk zijn. 

- De leerkracht is ook tijdsbewaker en voorziet voldoende tijd om de leerlingen de proefopstelling 

ook weer te laten opruimen.  
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FASE 3: RAPPORTERING/BESPREKING 

- De ervaringen en bevindingen van de leerlingen komen aan bod in een nabespreking. 

- Soms kan het volstaan om leerlingen hun bevindingen te laten rapporteren in een verslag. 

- Het is interessant om in deze fase zowel aandacht te besteden aan proces als aan product. 

 

POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

- Een practicum bevat kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes in een gecontroleerde setting. 

- Een practicum is altijd aanschouwelijk en activerend.  

- Leerlingen trainen hun onderzoekende en probleemoplossende vaardigheden. 

- Leerlingen worden er uitgedaagd om een opdracht in mindere of meerdere mate zelfstandig op te 

lossen. 

- Deze werkvorm kan de link leggen tussen kennis en de beroepspraktijk. 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- Er komt heel wat praktische organisatie kijken bij een practicum.  

- Een geschikt practicumlokaal is geen luxe. 

- Het is nodig om voldoende tijd uit te trekken om de werkvorm echt tot zijn recht te laten komen. 

- Goede afspraken en opvolging van de afspraken is nodig om alles in goede banen te leiden. 

- Deze werkvorm vraagt organisatorische vaardigheden en een grote vakbekwaamheid van de 

leerkracht. 

 

VOORBEELDEN 

- Na een les over het bloed, een preparaat onderzoeken.  

- Na een les over katoen en de duurzaamheid ervan, een proef 

uitvoeren. 

- Onderzoeken waaruit moes van tomaten is samengesteld 

(cellen). 

- Nagaan welke metalen magnetisch zijn en welke niet. 

- Een distillering uitvoeren.  
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5.10 Zelfstudiepakket 

Het zelfstudiepakket vind je onder verschillende benamingen terug. In het Engelse 

taalgebied spreekt men over 'teacher-made learning guide' of 'teaching-learning unit'. In ons 

taalgebied wordt gesproken van 'individueel leerpakket' (ILP), 'zelfstudiepakket' of 'module'. 

 

VERLOOP 

Een zelfstudiepakket is een individueel door te maken programma, waarbij de leerling een 

aantal geordende studietaken uitvoert die behoren tot een goed afgebakend hoofdstuk of 

onderdeel ervan. Daarbij is de leerling op de hoogte van de doelen van het programma. De 

studietaken kunnen zeer gevarieerd zijn en worden ingeleid door de benodigde informatie 

of leermiddelen. 

Gedurende het doormaken van het programma kan de leerling zelf zijn vorderingen nagaan 

met behulp van in het pakket ingebouwde toetsen. Een eindtoets zal meestal niet bij het 

pakket horen, maar wordt door de leraar op het gepaste ogenblik ter beschikking gesteld. 

Zelfstudiepakketten kunnen worden gebruikt naast bestaande schoolboeken, maar ook in 

plaats van bestaande boeken, als totaal geïndividualiseerd onderwijs, zoals bij 

zelfstudiepakketten om zelfstandig een nieuwe taal te leren. 

 

POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN  

- Deze werkvorm bevordert het zelfstandig werken. 

- Je leerlingen kunnen op hun eigen tempo werken. 

- Het zelfstudieaspect werkt motiverend en hierdoor zal de informatie langer beklijven. 

- Er zijn oefeningen ingebouwd waardoor ze zichzelf regelmatig kunnen testen. 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- Er is weinig controle op het leerproces van je leerlingen. 

- Het vereist van je leerlingen veel zelfdiscipline. 

- Deze werkvorm is niet geschikt voor jonge kinderen en kinderen met leerproblemen. 

- Het is een individuele bezigheid en bevordert de sociale vaardigheden niet. 

- Deze taken zullen ook gedeeltelijk thuis uitgevoerd worden waardoor ondersteuning ontbreekt. 

 

VOORBEELDEN 

- ‘Talen voor dummies’ via internet. 

- Bij afstandsleren zit er dikwijls een zelfstudiegedeelte.  
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5.11 Opdracht(en) 

De opdracht als werkvorm gaat uit van het principe van 

zelfwerkzaamheid. De leerling moet er blijk van geven, 

te kunnen omgaan met informatie. Dit wil zeggen: het 

geleerde te kunnen toepassen. Het kan bijvoorbeeld 

blijken uit het kunnen oplossen van een probleem, het 

kunnen verzamelen van informatie, het anderen iets 

kunnen uitleggen enzovoort. De leerlingen maken 

zelfstandig, individueel, in duo of in groepjes, de door de leerkracht aangeboden opdrachten. 

De leerkracht heeft bij deze werkvorm twee rollen: stimulator, om het leerproces in gang te 

houden en procesbewaker, om het proces van de leer- en groepsprocessen in de gaten te 

houden. 

 

DE STIMULATOR 

Er is geen effectiever middel dan aandacht om leerlingen bij hun werk te stimuleren. Hoe de 

leerkracht dit doet is sterk afhankelijk van zijn/haar persoonlijkheid. 

Enkele tips de rol als stimulator in te vullen. 

- Leerlingen in de gaten houden heeft vaak al een stimulerende werking. 

- Lever een bijdrage aan de discussie in de groepjes door enerzijds stimulerende vragen 

te stellen en anderzijds afwijkende en (licht) provocerende standpunten in te brengen. 

 

DE PROCESBEWAKER 

Het opdelen van de groep in subgroepen kan het best vooraf door de leerkracht bepaald 

worden aan de hand van de beginsituatie en leerlinggegevens (bijvoorbeeld taalzwak en 

taalsterk samen zetten, op basis van interesses, competenties,…) Dit kan tijdens de les 

beslist worden of vooraf. Indien je dit vooraf bepaalt, kan je de indeling niet enkel mondeling 

meegeven maar ook schriftelijk via een slide (PPT) met een duidelijke oplijsting van de 

namen en de instructies van de opdracht. zodat deze fase vlot verloopt. De leerlingen zelf 

groepjes laten vormen, is vaak te tijdrovend en verloopt meestal erg ongestructureerd. Het 

feit dat er tijdens de opdracht druk overleg gevoerd wordt in diverse groepjes geeft soms wel 

wat geluidsoverlast maar is uiteraard niet te vermijden en het is zelfs de aantrekkelijke kant 

van deze werkvorm. De leerlingen kunnen op deze manier op een afgebakend moment in de 

les vrij praten over de leerinhouden (aan de hand van de afgesproken procedures en 

opdracht) en doen met andere woorden aan taalontwikkeling.  
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Enkele tips om de rol als procesbewaker in te vullen. 

- Maak duidelijk wat het doel is van de opdracht. 

- Maak duidelijk wat het resultaat van de opdracht moet 

zijn. 

- Geef aan hoe lang er aan de opdracht gewerkt kan/mag worden; waarschuw elk groepje 

wanneer de laatste minuten ingaan zodat ze een startsignaal krijgen ter afronding van de 

opdracht. 

- Zie erop toe dat elk groepje werkt volgens de afgesproken procedure. 

- Grijp tijdig in als een groep afdwaalt, zijpaden gaat bewandelen of de opdracht bij nader 

inzien toch niet goed begrepen heeft. 

- Moedig achterblijvers aan. 

- Wees scheidsrechter bij onenigheid of conflicten in de subgroepen. 

 

VERLOOP 

STAP 1: INTRODUCTIE  

- Geef de opdracht. 

- Geef aan wat als resultaat (product) van de leerling(en) verwacht wordt. 

- Geef de tijd aan die leerlingen krijgen om de opdracht te volbrengen. 

- Ga na of iedereen de opdracht heeft begrepen. 

 

STAP 2: HULP BIEDEN 

Help de leerlingen waar nodig tijdens de uitvoering van de opdracht of geef ze aanwijzingen. 

 

STAP 3: BESPREKING/CONTROLE 

- Controleer en/of bespreek de resultaten van de opdracht. 

- Als de resultaten beneden verwachting zijn, herhaal dan de theorie. 
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POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN  

- De leerling leert zelfstandig het geleerde toe te passen (zelfwerkzaamheid). 

- De leerkracht kan als begeleider individueel aanwijzingen geven. 

- De leerling verwerkt de leerstof actief. 

- De leerkracht heeft rust en ruimte voor observatie en terugblik op de les. 

- De leerling doet beroep op verschillende vaardigheden (analyse, oplossingsgericht denken, 

evalueren,…). 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN  

- Voorbereiden, uitvoeren en nabespreken kosten veel tijd, zeker bij grote klasgroepen. 

-  Individuele prestaties zijn niet altijd of moeilijk te beoordelen. 

- Vaak moet er veel materiaal worden meegenomen. 

- Beslissen over de meest geschikte groeperingsvorm, individueel, duowerk, groepswerk en de 

samenstelling van de groep 

 

VOORBEELD 

  

Figuur 29: Opdracht Bepaal afgelegde weg van een drone van Cor en Ona naar oma.’ 
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5.12 Contractwerk 

Contractwerk is een organisatievorm waarbij, voor de individuele leerling een 

activiteitenpakket voor een bepaalde periode formeel wordt vastgelegd. 

Voor de afwerking van het pakket krijgt je leerling een bepaald deel van de 

klastijd/contractwerktijd ter beschikking, waarbij je leerling relatief zelfstandig over de 

duur én de volgorde van de verschillende activiteiten kan beslissen. Het contractwerk kan 

je op verschillende manieren organiseren. Bij een van de organisatievormen spreken we van 

‘moetjes’ en ‘magjes’. De ‘moetjes’ zijn taken die moeten uitgevoerd worden. ‘Magjes’ zijn 

taken die mogen uitgevoerd worden. In het secundair onderwijs spreken we van ‘verplichte’ 

en ‘niet-verplichte’ taken.  

 

ENKELE BASISPRINCIPES VAN CONTRACTWERK 

Het contract bestaat meestal uit verplichte opdrachten en keuzeopdrachten. 

- De opdrachten kunnen voor iedereen dezelfde zijn, maar ze kunnen ook verschillend 

zijn per groep of zelfs per individuele leerling. 

- Binnen het lessenrooster is er tijd voorzien om aan het contract te werken. 

- De tijdsspanne waarover je leerlingen beschikken om deze taken uit te voeren, kan 

variëren van enkele lessen tot verschillende weken. 

- Je leerlingen werken alleen, per twee of in een klein groepje aan de opdrachten. 

- Contractwerk zien we niet als een doel op zich maar als een hulpmiddel om bepaalde 

doelen te bereiken. 

 

DRIE BASISFORMULES VAN CONTRACTWERK 

- Het werken met een identiek takenpakket voor alle leerlingen. 

Voor jou als leerkracht is deze vorm het gemakkelijkst voor te bereiden, te hanteren en te 

managen. Je leerlingen krijgen kansen om zelfstandig te leren werken. 

- Het werken met een gedifferentieerd takenpakket. 

Je gaat de inhoud van het takenpakket zoveel mogelijk afstemmen op de individuele 

noden en interesses van kinderen. 

- Het werken met extra begeleiding en instructie door de leerkracht. 

Jij en/of een ondersteuningsleerkracht maakt tijd vrij voor individuele begeleiding of 

remediëring en/ of instructie in kleine groepjes.   
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VERLOOP 

Je leerlingen werken individueel aan een activiteitenpakket. Zij krijgen voldoende tijd en 

ruimte om aan hun contract te werken tijdens de lesuren. Jij kan de leerlingen feedback 

geven maar ze kunnen ook feedback ontvangen via een correctiesleutel,… 

In het secundair onderwijs bestaat contractwerk meestal in een eerste fase uit opdrachten 

en een aanbod voor één leergebied/vak. Het is echter absoluut zinvol om na enkele jaren 

contractwerk, te gaan denken aan het leergebiedoverstijgend werken. Een contractwerk 

kan dan opdrachten bevatten die over verschillende leergebieden lopen waarbij jij en je 

collega’s ook meerdere uren beschikbaar zijn voor een klasgroep. Zo bied je je leerlingen 

meer kansen om individueel begeleid te worden. 

 

POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

- De betrokkenheid (de tijd vergeten, intens 

bezig zijn) van je leerlingen bij de activiteiten is 

zeer groot. Zij mogen eventueel een aantal 

keuzes zelf maken betreffende volgorde en 

hoeveelheid opdrachten, taken, oefeningen,…. 

Ze verwerven en verwerken de leerstof op een 

speelse en aantrekkelijke manier en zetten 

zich er dan ook ten volle voor in. De intensiteit 

en intrinsieke motivatie is zeker groter dan 

bij « het gewone werk. » 

- We verkrijgen verschillende vormen van differentiatie, o.a. in tempo: je leerlingen doorlopen de 

activiteiten op eigen tempo. Er is ook differentiatie wat betreft niveau ; dat zit in het aanbod: er zijn 

gemakkelijkere en moeilijkere activiteiten, in één en dezelfde activiteit kun je dan nog variëren wat 

betreft moeilijkheidsgraad, ze kunnen werken met of zonder materiaal, een knappere leerling 

neemt een moeilijkere kaart, enz. Als je hen laat kiezen hebben we ook differentiatie naar interesse 

en motivatie. Als leerkracht probeer je met die organisatievormen wat tijd vrij te maken om 

leerlingen met leerproblemen eens extra te begeleiden. 

- Als je leerlingen per twee of met meer een opdracht uitvoeren, heb je ook het sociale aspect. 

Daarbij steken ze zeker heel wat van elkaar op: ze discussiëren over problemen, ze moeten 

overleggen, elkaar helpen, …(transversale en attitudinale eindtermen) 

- Ze leren zelfstandig werken: ze moeten opdrachten lezen, uitvoeren en zelf verbeteren, denk aan 

de transversale eindtermen rond het thema ‘leren leren’. Aan dit proces wordt hier concrete inhoud 

gegeven.   
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AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- Contractwerk is dus geen huiswerk. Er moet tijd voor voorzien zijn tijdens de klastijd. 

- Er moeten minimum twee opdrachten in het pakket zitten, opdat de leerlingen inderdaad dan de 

mogelijkheid hebben om te kiezen waarmee ze zullen beginnen. 

- Sommige leerlingen moeten geholpen worden bij het plannen: niet alle leerlingen kunnen vanaf 

het eerste moment omgaan met deze organisatievorm.  

- Ga dus heel goed na waarom leerlingen niet in staat zijn om het pakket af te werken. Was hun 

planning nog niet goed? Waren de taken te moeilijk? Waren er te veel ‘moetjes’? 

- Het vraagt wat ervaring om, als leerkracht, een goed evenwicht te zoeken tussen ‘moetjes’ en 

‘magjes’. In het begin worden meestal teveel ‘moetjes’ gegeven. 

- We spreken duidelijk over een activiteitenpakket. Dit betekent dat het niet alleen papierwerk mag 

zijn. Ook een aantal oefeningen met een goed educatief computerprogramma of met 

leermiddelen kunnen ‘moetjes’ zijn... 

 

VOORBEELD 

Een contract over Zuid-Amerika’ in het vierde jaar dat loopt over de vakken wiskunde (berekening 

bevolkingsstatistieken, geboortecijfers, sterftecijfers, bruto nationaal product,…), aardrijkskunde 

(vegetatie, bodemgebruik, reliëf, klimaat,…) en geschiedenis (Indiaanse cultuur, kunstschatten, 

oorlogen,…) 

  

Figuur 30: Contractwerk wiskunde, geschiedenis en aardrijkskunde 
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5.13 Hoekenwerk 

Hoekenwerk is een vorm van interne differentiatie, waarbij je leerlingen aan de hand van 

opdrachtkaarten, fiches en instructieve spelen individueel of in kleine groepjes in «hoeken» 

werken om zo op eigen ritme en op eigen niveau verschillende stappen van het leerproces 

te verwerken. Werken in hoeken vraagt wel om een bepaalde klasschikking. De ruimte 

wordt in verschillende hoeken ingedeeld. Elke hoek is vanzelfsprekend geen ‘echte’ hoek. 

Een tafel tegen de muur kan ook een hoek zijn. 

 

VARIANTEN VAN HOEKENWERK 

Carrousel- of doorschuifsysteem 

Het meest voorkomende systeem, waarbij de leerlingen op vastgestelde tijdstippen naar de 

vooraf vastgestelde volgende opdracht overgaan. 

 

Verplichte en niet-verplichte hoeken 

Sommige leerlingen, die wat moeite hebben met één of ander leerstofonderdeel, krijgen een 

‘moetje’, waarbij zij de geziene leerstof nog eens kunnen herhalen. Andere leerlingen kunnen 

keuzeopdrachten uitvoeren. Er moet wel op gelet worden dat de ‘moetjes’ eveneens 

aantrekkelijk zijn en het is de bedoeling dat die leerlingen ook eens een ‘magje’ mogen 

uitvoeren. 

 

Vrije keuze met voorwaarde(n) 

Een voorwaarde zou kunnen zijn dat de leerlingen na verloop van tijd (twee weken- een 

maand) alle hoeken moeten hebben doorlopen. 

 

Volledig vrije keuze 

Heeft niets te maken met willekeur, maar wel met goeie afspraken en een rijk aanbod. 

 

In combinatie met contractwerk 

De leerlingen krijgen opdrachten, vastgesteld in een individueel contract, die opdrachten 

kunnen ook in de hoeken of met het materiaal van de hoeken worden uitgevoerd. 
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VERLOOP 

Op een bepaald tijdstip in de lessen krijgen je leerlingen een aanbod van verschillende 

opdrachten en activiteiten. Deze opdrachten worden uitgevoerd in de verschillende 

hoeken. Deze hoeken en opdrachten zijn zodanig ingericht en opgesteld dat je leerlingen er 

zelfstandig mee aan de slag kunnen. Meestal is de ruimte in een hoek beperkt zodat er bij 

hoekenwerk meer afspraken moeten gemaakt worden over wie op een bepaald moment in 

welke hoek kan werken. Elke leerling kan individueel aan een opdracht werken maar er kan 

ook samengewerkt worden in kleine groepjes (coöperatief leren). 

 

POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

- Hoekenwerk biedt meestal ruimere en speelsere oefenkansen. Materialen en werkvormen die 

minder geschikt zijn voor klassikaal gebruik, kunnen meer aan bod komen tijdens hoekenwerk: 

bijvoorbeeld computer, leerspelen, …. 

- Het biedt kansen om bepaalde leerstofonderdelen, die belangrijk zijn en echt gekend of 

geautomatiseerd moeten zijn, te blijven inoefenen. 

- Door hoekenwerk als organisatievormen toe te passen, hou je niet alleen rekening met leerlingen 

met problemen maar ook voor hoogbegaafden kun je bepaalde activiteiten organiseren. 

- Je leerlingen zijn tegelijkertijd actief bezig en ieder op zijn niveau. 

- Bepaalde affectieve vaardigheden worden gestimuleerd door hoekenwerk zoals: ”samenwerken, 

verantwoordelijkheid nemen, keuzes maken, initiatief nemen, overleggen,…”. 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- Hoekenwerk vraagt een speciale klasopstelling. Het is dan ook het 

beste dat je je klas op voorhand klaarzet. Dit is echter niet altijd 

praktisch haalbaar.  

- Zorg voor afwisseling in de opdrachten zodat er voor elk wat wils in 

het pakket zit. Het moeten namelijk uitdagende, prikkelende 

opdrachten zijn. 

- Een tijdlimiet is belangrijk omdat het voor de leerlingen een stimulans betekent om niet te 

treuzelen. 

- Om te vermijden dat steeds dezelfde leerlingen extra uitleg vragen, kun je elke leerling 3 

vraagkaartjes geven waarmee ze uitleg mogen vragen. Voor de echte ‘vraagstaarten’ is het een 

stimulans om eerst zelf na te denken. 
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VOORBEELD 

Hoekenwerk rond roken 

 

 

 

 

 

  

Figuur 31: Voorbeeld contractwerk met als thema 'roken' 
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5.14 Groepswerk 

Bij het groepswerk wordt het samenwerken gebruikt als middel om te leren. Het kan gaan 

om het stimuleren van de sociale vaardigheden maar ook om het bereiken van cognitieve 

doelen. Omdat er heel wat variatie mogelijk is bij deze samenwerkingsvormen, is het 

groepswerk een terrein waarop allerlei varianten van toepassing zijn. Leerkrachten kunnen 

zelf allerlei vormen van groepswerk ontwerpen, afgeleid van de basisprincipes van het 

groepswerk.  

 

VERSCHILLENDE VORMEN VAN GROEPSWERK: 

Parallel groepswerk  (Alle groepjes werken aan dezelfde taak) 

Deze werkwijze houdt in dat de zwakke groepjes door de sterke worden gecompenseerd. 

Bovendien is een actieve tussenkomst van de andere groepjes mogelijk bij de rapportering. 

Alle leerlingen zijn immers met het probleem vertrouwd. 

 GROEP 1 GROEP 2 GROEP 3 

Lesuur 1 TAAK A TAAK A TAAK A 

Lesuur 2 TAAK B TAAK B TAAK B 

Lesuur 3 TAAK C TAAK C TAAK C 

 

Complementair groepswerk (Alle groepjes werken aan een verschillende taak) 

Een bepaald thema wordt in zijn samenstellende delen verdeeld en ieder groepje krijgt de 

behandeling van een onderdeel toegewezen. 

 

 GROEP 1 GROEP 2 GROEP 3 

Lesuur 1 TAAK A TAAK B TAAK C 

Lesuur 2 TAAK D TAAK E TAAK F 

Lesuur 3 TAAK G TAAK H TAAK I 

 

 

Gemengd groepswerk 

Ook een tussenvorm is mogelijk. De eerste taak is voor alle groepen gelijk. De volgende 

taken zijn voor de groepen verschillend. 

 GROEP 1 GROEP 2 GROEP 3 

Lesuur 1 TAAK A TAAK A TAAK A 

Lesuur 2 TAAK B TAAK C TAAK D 

Lesuur 3 TAAK E TAAK F TAAK G 
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VERLOOP 

FASE 1: INLEIDING 

In de regel is dit een motiverend gesprek rond het onderwerp. Het probleem wordt in zijn 

context gesitueerd. Je vraagt je leerlingen wat zij al weten over het onderwerp (Bijv. door 

middel van een brainstorm). Er zijn uiteraard andere stimulerende situaties mogelijk: een 

case study, een filmpje, een rollenspel, visueel of auditief materiaal, een krantenartikel... 

 

FASE 2: PLANNING 

De planning wordt in de regel gedaan vooraleer de leerlingen in groepen gaan zitten. Vragen 

die beantwoord worden zijn onder andere: “Wat gaan we doen? Hoe? Met welk materiaal ? 

Hoe worden groepen samengesteld ? Wie leidt? (door de groep zelf aan te duiden, of door 

de leraar). Wie zal achteraf rapporteren ? Hoe zal dat gebeuren? Hoe worden taken 

verdeeld? Over hoeveel tijd beschikken we? Wat te doen bij problemen ?...” 

 

FASE 3: HET EIGENLIJKE GROEPSWERK  

Je begeleidt het groepswerk. Je biedt hulp waar 

nodig, je motiveert, evalueert, corrigeert, stuurt bij. 

Belangrijke opmerkingen of het antwoord op een 

relevante vraag van een leerling uit de klas, trek je 

open naar alle leerlingen. Je spreekt dus de hele klas toe. 

 

FASE 4: HET PLENUM 

Iedere groep rapporteert haar resultaten. Eventueel kan tussen iedere rapportering tijd 

worden vrij gemaakt voor vragen en kritiek. De afsluiting is een algemene synthese. 

 

FASE 5: EVALUATIE 

Zowel product als proces worden geëvalueerd. Dit wil zeggen dat ze worden gewaardeerd 

tegen de achtergrond van de vooropgezette doelen. De productevaluatie kan de vorm 

hebben van een individuele opdracht. 

 

  



 Hoofdstuk 5: Didactische Werkvormen 

© AP Hogeschool – Algemene didactiek p 134 

POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

- Bepaalde affectieve vaardigheden worden gestimuleerd door hoekenwerk zoals: samenwerken, 

verantwoordelijkheid nemen, keuzes maken, initiatief nemen, overleggen,…  

- Zwakke leerlingen leren van sterke leerlingen die in hun groep zitten. Ook zwakke leerlingen zullen 

goede punten hebben en dit is goed voor hun zelfvertrouwen. 

- Het hanteren van complementair groepswerk heeft als voordeel dat dit heel tijdbesparend kan zijn 

omdat elk groepje een deel van het thema voor zich neemt. Dit is wel vanuit de veronderstelling dat 

elke groep een goede presentatie geeft ten opzichte van de andere groepen. 

- Je leerlingen zijn actief bezig met het in groep verwerken van de leerstof. Hierdoor wordt er een 

hoge betrokkenheid gecreëerd en wordt er fundamenteel geleerd. 

- Het complementair en gemengd groepswerk geven als voordeel dat er indien gewenst kan 

gedifferentieerd worden door sterke leerlingen samen te zetten en deze een moeilijkere taak of 

meer uitgebreide taak te geven. 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- Het parallel groepswerk heeft als nadeel dat het relatief veel tijd in beslag neemt. Je kan dit 

tijdverlies enigszins beperken door bij de rapportering de groepjes slechts te laten aanvullen wat in 

het verslag van de vorige groepjes niet voorkwam. 

- Het gevaar voor ‘meelifters’ (leerlingen die niets doen tijdens het groepswerk en toch hun punten 

behalen) is reëel. Hiervoor is peer-assessment een goede procedure waarbij leerlingen aangeven 

in hoeverre medestudenten mee de leeruitkomsten hebben gerealiseerd. Door gebruik te maken 

van peer-assessment betrek je de leerlingen bij het evaluatieproces. Deze betrokkenheid vereist 

dat je leerlingen een aantal (leer)activiteiten stellen die hen aanzetten om op een actieve manier 

met leerinhouden om te springen en het heeft een gunstig effect op het eigen leerproces. 

- Leerlingen die veel nood hebben aan structuur lopen in deze werkvorm een beetje verloren 

waardoor ze niet het beoogd leerrendement behalen. 

- Geef voor de start alle instructies mee, liefst schriftelijk en mondeling zodat leerlingen deze rustig 

kunnen nalezen wanneer ze iets vergeten zijn. Dit beperkt het aantal vragen over de opdracht 

tijdens het groepswerk.  Wanneer de leerlingen opgestart zijn is het moeilijk om de aandacht van 

iedereen opnieuw te krijgen en loop je de kans dat belangrijke opmerkingen niet door iedereen 

gehoord worden. 
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VOORBEELD 

De eerste les worden de leerlingen in groepen verdeeld (ongeveer 3 à 4 leerlingen per groep) en krijgt 

elke groep een andere opdracht om thuis uit te voeren. Ze moeten aan 10 verschillende mensen 

(verschillende leeftijden) hun vraag voorleggen, bijvoorbeeld: “Wat is uw lievelingseten?”, “Wat is uw 

lievelingsmuziek?” … 

De tweede les moeten de leerlingen deze gegevens in groepen verwerken. Ze maken een top 5 van 

hun groep. Daarna kunnen ze in het computerlokaal terecht om deze top 5 te verwerken in een 

schijfdiagram en een staafdiagram. De afdruk gebeurt thuis. 

Tegen de derde les geven alle leerlingen hun diagrammen af. 
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5.15 Puzzelstukmethode/stam- en expertgroepen 

Via deze samenwerkingsvorm leren je leerlingen door het systeem van de verdeelde 

informatie per groep de meerwaarde van coöperatief/samenwerkend leren ontdekken. 

Bovendien kunnen er met deze werkvorm verschillende subthema’s van één thema in één 

les behandeld worden. Voorbeeld: thema ‘radio’. 

 

VERLOOP 

Je klas wordt verdeeld in groepjes van x-aantal leerlingen. Je nummert de leerlingen per 

groep. Dezelfde nummers van de verschillende groepen ontvangen hetzelfde subthema 

(tekst en vragen) bijvoorbeeld rond het globale thema: ‘radio’. Er worden dus vier subthema’s 

in verband met het hoofdthema onderscheiden. 

- Het ontstaan en historiek van de radio.  

- De niet-openbare radio in Vlaanderen bestuderen. 

- De openbare radio in Vlaanderen bestuderen. 

- De landelijke commerciële radio in Vlaanderen bestuderen. 

 

FASE 1: De leerling werkt zich individueel door zijn tekst en opdracht. 

Je leerlingen werken zich binnen de verschillende groepen individueel door de tekst en de 

vragen van hun subthema heen. 

FASE 2: De leerlingen leggen alles samen en bevragen elkaar over de opdracht. 

Na een bepaalde tijd komen de leerlingen met hetzelfde subthema (en met hetzelfde 

nummer) samen. Ze leggen hun bevindingen en oplossingen samen en bevragen elkaar 

over hun opdracht. Elke leerling neemt hiervan nota. 

FASE 3: Verslag uitbrengen aan hun eigen groep. 

Elke leerling keert terug naar zijn groep om daar verslag uit te brengen over zijn behandeld 

subthema. In elke groep vat een verslaggever de uiteindelijke resultaten samen en zet een 

schema op bord. Een woordvoerder brengt verslag uit aan de rest van de klas. De andere 

leerlingen en jijzelf kunnen daarna nog vragen stellen en opmerkingen geven. 
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POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

Via de puzzelstukmethode kan het samenwerken gebruikt worden als middel én als doel. 

Dankzij deze samenwerkingsvorm verwerven je leerlingen niet alleen inzicht in het 

aangeboden thema maar leren ze ook efficiënt samenwerken en overleg plegen. 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

Wanneer elke groep verslag heeft uitgebracht over het globale thema, kan je de leerlingen 

laten stemmen over de meest volledige en duidelijke samenvatting. Daar er in elke groep 

hoge eisen worden gesteld aan de verslaggever en de woordvoerder is het aangewezen 

dat je zorgt voor een goede differentiatie binnen de verschillende groepen. Ook dien je er 

rekening mee te houden dat deze werkvorm redelijk wat tijd in beslag neemt en dus best in 

een lesblok van minstens 100 minuten georganiseerd wordt. 

  

Figuur 32: De drie fasen van de puzzelstukmethode 
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VOORBEELD 

Werkwijze 

Er wordt gewerkt in 'stam- of basisgroepen' en 'expertgroepen'. Iedere basisgroep bestaat uit 6 

personen, de omvang van de expertgroep kan variëren. Deze werkwijze betekent dat niet iedere 

leerling alles doet. Zo kiest ieder een ander meetinstrument, en kiest ieder ook een ander 

weersverschijnsel om te verklaren. Als basisgroep beschik je over een compleet weerstation en heb je 

genoeg kennis om allerlei weersverschijnselen te begrijpen. Als een leerling iets niet snapt vraag hij 

eerst de groepsgenoten om hulp en dan pas de docent.  

In het thema ‘Wetenschap en Techniek’ werken de leerlingen aan het project ‘Het weer’. Het project is 

geformuleerd als web-opdracht en is uitgewerkt in 8 verschillende deeltaken,  

1. Introductie  

2. Eerst even kijken  

3. Weersgrootheden meten  

4. Meetinstrumenten voor het weer  

5. Met je meetinstrument meten  

6. Het weer van de afgelopen maand  

7. Weersverschijnselen verklaren  

8. Presentatietaak  
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5.16 Brainstorm 

Brainstorm, soms vertaald als 'hersenhoos', is 

een bekende methode met als doel om snel en 

zo veel mogelijk ideeën over een bepaald 

onderwerp los te weken. Het brainstormen 

stimuleert je leerlingen om te zeggen wat er bij 

hen opkomt over een bepaald onderwerp. Het 

kenmerk van een brainstormsessie is dat je geen 

waardeoordeel geeft over de geopperde ideeën 

totdat alle ideeën zijn opgesomd. Een brainstorm kan op elk moment gebruikt worden, maar 

is ideaal als inleiding of motivatiefase bij het aansnijden van een nieuw thema. Op die 

manier kan je toetsen naar de voorkennis van je leerlingen en zo betrokkenheid genereren. 

Deze werkvorm is gebaseerd op het sociaal constructivisme zie p. 160. 

 

VERLOOP 

FASE 1: HET AANSNIJDEN VAN HET ONDERWERP 

Een onderwerp, vraag-of probleemstelling die zowel door jou als door je leerlingen kan 

worden aangebracht, wordt op het bord geschreven. 

 

FASE 2: BRAINSTORMING 

Vooraleer er een klassikale brainstorm plaatsvindt, is het van groot belang dat leerlingen 

eerst de kans krijgen om hun ideeën en dergelijke individueel neer te schrijven. Ze moeten 

ook voldoende bedenktijd krijgen. Nadien krijgt elke leerling de gelegenheid om zijn ideeën 

en oplossingen in verband met het onderwerp of de vraag te geven, zonder dat er dieper op 

ingegaan wordt. De verslaggever verzamelt de ideeën op het bord. In deze fase is het van 

groot belang om zich te onthouden van kritiek. 

 

FASE 3: DE IDEEËN WORDEN GEGROEPEERD 

Na de fase van brainstorming worden de diverse ideeën gegroepeerd tot een overzichtelijk 

geheel en uitgewerkt, waarbij diverse criteria kunnen worden gehanteerd, zoals 

haalbaarheid, effectiviteit, positieve en negatieve kanten,...  
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POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

- Het is een werkvorm waar niet veel voorbereiding aan te pas komt. Je kan deze werkvorm vrij 

gemakkelijk gebruiken tijdens je les. 

- Je krijgt een goed zicht op de voorkennis van de leerlingen betreffende het lesonderwerp. 

- Je kan op verschillende momenten tijdens je les gebruiken. 

- Het is geen bedreigende werkvorm voor de individuele leerling. Indien de leerling over een 

onderwerp niets afweet kan hij perfect in het klasgeheel verdwijnen zonder dat het opvalt dat hij 

niets van het onderwerp afweet. 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- Om een brainstorming goed te laten verlopen is het wenselijk dat de groep niet groter is dan 

twaalf leerlingen. Bij grotere groepen kan een variant worden gebruikt. Het onderwerp wordt dan 

op het bord geschreven. De klas wordt verdeeld in groepjes van maximaal vijf leerlingen. Elk 

groepje verzamelt ideeën die door een verslaggever worden opgeschreven. Na ongeveer een 

kwartier stoppen de groepjes en kiezen ze bijvoorbeeld de vijf ideeën die de meeste leden van de 

groep aanspreken. Deze ideeën komen op het bord en worden dan klassikaal besproken. 

- De werkvorm brainstorm wordt soms verward met de woordspin. Een brainstorm verschilt van 

deze laatste omdat alle antwoorden welkom zijn, ook al zijn ze soms vergezocht. Bij een 

Woordspin wordt er dichter bij het onderwerp gebleven, soms aan de hand van meer specifieke 

vragen. 

 

VOORBEELDEN 

- Brainstorm als inleiding van een hoofdstuk over puberteit. 

- Brainstorm rond de vraag: waarop moet je letten bij een 

sollicitatiegesprek? 
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5.17 Educatieve spelen  

Educatieve spelen proberen de werkelijkheid na te bootsen. 

Het gamma aan spelvormen dat in het onderwijs gebruikt wordt 

is heel divers. Je spreekt van educatieve spelen wanneer deze 

spelvormen in een klascontext gebruikt worden om 

eindtermen te bereiken. 

Tot educatieve spelen behoren onder andere: kennismakingsspel, samenwerkingsspel, 

informatieve spelen (maatschappelijk thema), leerspelen (leerstof van bepaalde 

vakgebieden), stellingenspel, rollenspelen en simulatiespel. Daarnaast worden ook meer 

dagdagelijkse spelvormen gebruikt op een educatieve manier (quiz, kruiswoordraadsel, 

galgje, memoryspel enzovoort) .  

De lesdoelen die spelvormen kunnen bereiken zijn eveneens heel divers. Sommige 

spelvormen hebben cognitieve doelen, andere dynamisch-affectieve of 

psychomotorische. De inzetbaarheid van spelvormen is daardoor heel groot. Spelvormen 

kunnen de bedoeling hebben leerstof aan te reiken, leerstof verder te verwerken of leerstof 

te herhalen. Ze kunnen daardoor zowel bij aanvang van de les, tijdens de les, als op het 

einde van de les aan bod komen, dit naargelang de precieze bedoeling.  

Enkele voorbeelden verduidelijken de brede inzetbaarheid van spelvormen:  

- Een kruiswoordraadsel kan in een les biologie gebruikt worden om leerstof (cognitieve 

doestellingen) te herhalen tijdens of aan het einde van de les, maar kan eveneens bij aanvang van 

de les gebruikt worden als probleemstelling. 

- Een stellingenspel kan in de les zedenleer gebruikt worden om de leerlingen hun mening te laten 

verwoorden (affectief dynamische doel) bij aanvang om te peilen naar de voorkennis/ houding van 

de leerlingen, en aan het slot van de les om na te gaan of de meningen veranderd zijn of als 

herhaling.  

Spelvormen verschillen eveneens erg in de tijd die ze innemen in een les. Sommige 

spelvormen zoals een quiz, kruiswoordraadsel, … nemen relatief weinig tijd en voorbereiding 

in beslag. Andere spelvormen die aan inzichten, houding en attitudes werken -  zoals 

rollenspelen, simulatiespelen en bepaalde informatieve spelen (bv.  het aids-spel ) - vragen 

veel tijd, en eveneens heel wat voorbereiding van de leerkracht.  

De Aanstokerij (https://aanstokerij.be/) biedt een uitgebreid gamma van professioneel 

uitgewerkte spelen. Deze spelen kan je integreren in de leergebiedgebonden lessen of 

vakoverschrijdende projecten, of kan je als aanzet gebruiken om lesmateriaal op een meer 

speelse manier aan te brengen.   
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Ook op het internet vind je een ruim aanbod aan educatieve spelen. Via deze link 

https://www.klascement.net/lesmateriaal/?q=educatieve%20spelletjes&previous#object_999

64 kan je een uitgebreid aanbod vinden voor een verscheidenheid aan leergebieden en 

onderwerpen. Je kan de educatieve spelen terugvinden onder het tabblad: ‘Appsakee’. 

 

VERLOOP 

Bij de meer uitgebreide educatieve spelen worden vaak een 4-tal fases onderscheiden: de 

voorbereidingsfase, de oriëntatie -en instructiefase, de uitvoering van het spel en de 

nabespreking. 

FASE 1: DE VOORBEREIDING 

Bij de voorbereidingsfase ga je een aantal vragen en praktische overwegingen na: 

- Kunnen de beoogde doelen bereikt worden met de gekozen spelvorm? 

- Is dit spel de efficiëntste manier om de doelen/de leerinhoud te bereiken?  

- Dienen de  observerende leerlingen een observatieopdracht te maken?  

- Heb ik genoeg ruimte om het spel te spelen? 

- Is er voldoende tijd om het spel te spelen? 

- Is al het materiaal gemaakt om met het spel te beginnen? 

- Zijn mijn instructies tijdens het spel duidelijk genoeg geformuleerd? 

- Heb ik voldoende tijd voor een goede nabespreking en is deze nabespreking goed voorbereid? 

- Kunnen mijn leerlingen al voldoende goed samenwerken? Deze vaardigheid dient langzaam 

opgebouwd te worden. Start best niet met spelvormen die veel samenwerking vergen. 

 

FASE 2: ORIËNTATIE EN INSTRUCTIE: 

In deze fase zijn de volgende stappen belangrijk: 

- Leerlingen duidelijk uitleggen waarover het gaat, waarom er voor een spelvorm werd gekozen 

en wat de doelen zijn. Dit kan ook NA het spel gebeuren als je met een verrassingselement wil 

werken, of het doel nog niet gekend mag zijn.  

- Spelregels verduidelijken, de situatie schetsen en de rollen omschrijven, al dan niet uitvoerig. De 

leerkracht en leerlingen beseffen best dat veel van de werking pas in en door het spel zelf 

zichtbaar en duidelijk wordt. 

- Rollen verdelen. Let bij deze rolverdeling op het feit dat je leerlingen niet verplicht om een 

bepaalde rol op te nemen of om mee te spelen in het algemeen. Indien iemand niet wil meespelen 

kan je hem bijvoorbeeld de rol van een observator geven.  

https://www.klascement.net/lesmateriaal/?q=educatieve%20spelletjes&previous#object_99964
https://www.klascement.net/lesmateriaal/?q=educatieve%20spelletjes&previous#object_99964
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FASE 3: UITVOERING 

- De leerkracht bewaakt de spelregels, de tijd, geeft aan wanneer het spel stopt (tactisch 

moment) maar komt in principe niet tussen. Vermijd om het spel abrupt af te breken 

zonder goede timing 

- Vermijd dat het competitie-element veel plaats inneemt. 

- De leerlingen spelen of observeren. 

- Het spel dient om de te bereiken lesdoelen te ervaren, ermee geconfronteerd te 

worden en ze te voelen. 

 

FASE 4: NABESPREKING 

Een spel is pas educatief indien gevolgd door een uitgebreide nabespreking. Dit is zowat 

de belangrijkste fase. De nabespreking start er onmiddellijk na. Daarbij verhelderen we de 

lesdoelen en koppelen de leerinhoud aan de realiteit. De hieronder aangeven activiteiten 

kunnen in de nabespreking aan bod komen. 

4.1 Stoom afblazen 

De leerlingen krijgen de gelegenheid om emoties en 

betrokkenheid te uiten door directe ervaringen uit te 

wisselen.  

- Vond je dit een moeilijke opdracht?  

- Was de opdracht duidelijk? 

- Welk onderdeel was dan het moeilijkste voor jou? 

 

4.2 Analyse spelacties 

De leerkracht overloopt met de leerlingen wat er gebeurd is tijdens het spel. Het is belangrijk 

dat de acties worden geanalyseerd om zo de meerwaarde van het spel aan te geven. De 

relevante elementen en/of relevante lesdoelen van het gespeelde spel worden 

besproken, gezien vanuit het perspectief van de verschillende rollen en functies. Enkele 

mogelijke vragen zijn: 

- Wat was de precieze opdracht van dit spel? 

- Hoe ben je daarbij te werk gegaan?  
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4.3 Conclusies 

De leerkracht stelt specifieke vragen om- op basis van de analyse van de spelacties- na te 

gaan of de vooropgestelde lesdoelen werden bereikt. Dit is nodig vooraleer de brug naar de 

realiteit gelegd kan worden. 

- Heb je door dit spel iets bijgeleerd?  

- Wat is je het meest bijgebleven van dit spel? 

 

4.4 Realiteit 

Nadat de leerkracht aan de hand van voorgaande stappen met de leerlingen het spel 

geanalyseerd heeft, tracht de leerkracht de link naar de ‘echte wereld’ te leggen. 

 

POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

- deelnemers zijn gemotiveerd en bereid om mee te werken 

- lesdoelen worden nagestreefd 

- deelnemers ervaren praktijksituaties aan den lijve: ze ervaren de effecten van het eigen gedrag 

van zichzelf en van anderen 

- ze leren problemen herkennen en worden aangezet tot het oplossen ervan 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- de meeste educatieve spelen zijn tijdsintensief (zowel in voorbereiding als uitvoering) 

- leerlingen zijn soms onwennig voor bepaalde rollen / opdrachten 

 
VOORBEELDEN 

Prinsessen en players / doelgroep 15 tot 20 jaar 

Een educatieve bundel om jongeren te sensibiliseren over rolpatronen en 

stereotype man-vrouwverhoudingen. 

De bundel bestaat uit: 

- een dvd-spel met tien ludieke sketches waaraan de jongeren zelf een vervolg mogen breien. In elk 

van deze sketches staat een stereotiep rolpatroon centraal. 

- elf methodiekenfiches met gevarieerde werk- en spelvormen. De methodieken zijn herkenbaar voor 

iedereen en kunnen in alle jongerengroepen gebruikt worden. 

Prinsessen en players. (z.d.). Geraadpleegd op 11 juni 2020, van https://www.sensoa.be/materiaal/prinsessen-en-players 
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5.18 Simulatiespel 

Bij een simulatiespel leg je een bepaalde welomschreven structuur vast. Je formuleert een 

aantal eisen en voorwaarden ten opzichte van de te spelen rollen. Dit duidelijker vastleggen 

van de structuur komt dan ook meer tegemoet aan de meer cognitief gerichte doelen van 

het spel. Je leerlingen kunnen via een simulatiespel tot betere inzichten komen. Doordat een 

structuur wordt gegeven en omwille van het meer zakelijke karakter, zijn je leerlingen vaak 

minder geremd bij simulatiespel dan bij rollenspel. Als je leerlingen niet vertrouwd zijn met 

deze werkvorm is simulatiespel dan ook te verkiezen boven rollenspel. 

 

VERLOOP 

Jij geeft je leerlingen een blad papier met daarop de eisen, en de te spelen rollen. Indien de 

blaadjes papier goed gelezen zijn, mogen de leerlingen hun simulatiespel komen spelen. Na 

het spel wordt het simulatiespel besproken. 

 

POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

- Het is een heel aangename en motiverende manier om je les mee te starten. 

- Leerlingen krijgen op deze manier inzichten in structuren van bepaalde leerinhouden (opbouw 

van een sollicitatiegesprek, opbouw van een goed verkoopgesprek, opbouw van een goed 

telefoongesprek,…) 

- Leerlingen mogen zelf actief bezig zijn en dit leidt tot een hoge betrokkenheid. 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- Als het simulatiespel niet voldoende goed wordt uitgevoerd door de leerlingen kunnen er verkeerde 

dingen geleerd worden. 

- Niet alle leerinhouden kan je via een simulatiespel aanleren.  

- Het is een werkvorm die wel wat voorbereiding vraagt. 

 

VOORBEELDEN 

- Inoefenen van een telefoongesprek, het onthaal van een patiënt, een sollicitatiegesprek ... 

- Inoefenen van bepaalde verkooptechnieken.  
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5.19 Rollenspel 

Het rollenspel is de eenvoudigste vorm van inlevingsspel. Meestal spreek je van rollenspel 

als het over een groepswerk gaat waarbij de deelnemers de rol van iemand anders 

aannemen, zich in die rol inleven en een zo consequent mogelijk gedrag volgens die rol 

proberen te tonen. Je geeft geen beperkingen of strenge gedragsregels op aan je leerlingen, 

omdat het doel hoofdzakelijk in het bijbrengen van een affectieve belevenis is gelegen. Je 

leerlingen leren zich in de plaats van iemand anders stellen, waardoor ze deze persoon beter 

kunnen begrijpen en aanvaarden. 

 

VERLOOP 

In het rollenspel geef je je spelers de rol van iemand anders. Zij proberen deze rol naar eigen 

vermogen zo goed mogelijk te vertolken. In dit spel is het belangrijk dat elke leerling voelt hoe een 

bepaalde persoon is en hoe deze aanvoelt. 

 

POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

- Leerlingen kunnen zich beter inleven in andere personen en anderen beter begrijpen. 

- Leerlingen mogen zelf actief bezig zijn en dit leidt tot een hoge betrokkenheid. 

- Het is een heel aangename en motiverende manier om je les mee te starten. 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- Een rollenspel gebeurt meestal niet met heel de klas. Heel dikwijls mogen bijvoorbeeld vijf 

leerlingen een rollenspel doen en de andere observeren. Dit laatste is natuurlijk niet even leuk dan 

een rollenspel spelen. Dit kan leiden tot lage betrokkenheid van de observatoren 

- Bij een rollenspel stelt de leerling zich kwetsbaarder op dan bij een simulatiespel. Het is belangrijk 

dat je een klimaat van openheid en vertrouwen creëert. Kritiek uiten is dan ook uit den boze, laat 

leerlingen zelf evalueren. 

- Een rollenspel is maar bij een vrij beperkte leerinhoud toepasbaar. 

- Speel als leerkracht ook regelmatig mee. 

- Verplicht niemand om mee te spelen. 

- In bepaalde gevallen kan je de leerlingen de spelsituatie laten ontwerpen. 

- Meestal is spelen met vijf rollen het maximum. Laat nooit iemand een rol spelen die hij in het 

dagelijkse leven aanneemt. 

- Breek het spel niet abrupt af. 

- Laat spelers en toeschouwers eventjes stoom afblazen om hun rolinleving af te bouwen. 

- Blijf je leerlingen bij de bespreking met hun ‘rol’ naam aanspreken.  
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VOORBEELDEN 

Een conflict in de groep of een sociale situatie naspelen. 

Een concreet voorbeeld van een sociale situatie zou kunnen zijn: een gezinssituatie in Senegal. Voor 

dit simulatiespel heb je volgende deelnemers nodig: een aantal werkende kinderen (o.a. Ali), de 

ouders van Ali, de werkgever van Ali, de onderwijzer van Ali, 2 politieagenten en twee medewerkers 

van Defence for Children International (DCI). 

Het verloop van het spel is als volgt. De deelnemers krijgen een kaartje met daarop hun rol. Ze 

verklappen die niet aan de andere deelnemers. Bij de aanvang van het spel moeten de deelnemers uit 

een hoop voorwerpen een attribuut zoeken waardoor het voor de anderen duidelijk wordt welke rol ze 

uitoefenen.  

Ook na dit spel zal er een nabespreking volgen. Hierbij moet de begeleider erop toezien dat de 

discussie gaat over de rollen die de deelnemers vertolkten en niet over de deelnemers zelf. De 

volgende vragen kunnen hierbij gesteld worden.  

- Wat vonden jullie van deze oefening? 

- Waren jullie tevreden met de rol die jullie te vertolken hadden? 

- Wie heeft de meeste problemen gehad? 

- Wie heeft de minste problemen ondervonden? 

- Denken jullie dat deze situatie realistisch is? 

 

Concrete situatie 

In een gezin in het Afrikaanse Senegal doet zich een financiële crisis voor. De huisbaas verhoogt de 

huur en het gezin kan het niet langer redden zonder de hulp van de kinderen. Omdat er nog 3 jongere 

kinderen zijn, ziet het gezin zich genoodzaakt om de oudste zoon, Ali (10 jaar), die tot dan toe naar 

school ging, uit werken te sturen.  

Net zoals zijn ouders wordt hij tewerkgesteld op een katoenplantage en moet er vele uren aan één 

stuk door in de brandende zon katoen plukken voor een zeer karig loontje. Bovendien krijgt hij af en 

toe een klap als hij niet snel genoeg werkt. 

De jongen en z’n familie zijn niet gelukkig met deze toestand en gaan op zoek naar hulp en botsen 

daarbij op verschillende personen en organisaties. Hun streefdoel is dat Ali naast de arbeid die hij 

uitvoert, weliswaar in betere omstandigheden, ook nog naar school kan gaan. 
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5.20 Gevalsmethode (casestudy) 

Bij de gevalsmethode bespreek je concrete en realistische gevallen en situaties, 

waardoor je leerlingen hun probleemoplossend denken ten opzichte van nieuwe situaties 

oefenen. Een groepsgewijze aanpak geeft hierbij een meerwaarde aan deze werkvorm. 

 
VERLOOP 

Gevalsstudies zijn teksten handelend over een realistische situatie. De leerlingen lezen en 

analyseren de ‘cases’ vanuit verschillende invalshoeken. In de tekst zit een probleem 

verweven waar vanuit de groep een oplossing moet voor worden gezocht. 

 
POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

- Het zijn zeer realistische onderwerpen waardoor ze nauw aansluiten bij de leefwereld van je 

leerlingen. 

- Het stimuleert probleemoplossend denken. 

- Het gebeurt in groep waardoor je ook andere invalshoeken dan die van jezelf beluistert en leert dat 

andere een zelfde situatie anders bekijken dan jij. Het leert je verder kijken dan je eigen neus 

lang is, je leert je horizonten te verruimen. 

 
AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- Je kiest best zeer realistische onderwerpen waardoor je een aantal dingen die met dat 

onderwerp te maken hebben ook gaat bezoeken. Bijvoorbeeld het bewuste gebouw met je 

leerlingen gaan bezoeken, je zal een beroep doen op een video-opname, een bandopname, een 

uittreksel uit een stagerapport, een persoonlijke getuigenis,… 

- Het schrijven van een gevalsstudie moet zeer grondig gebeuren omdat die aan heel wat 

voorwaarde moet voldoen. 

- Je leert de mening van anderen te aanvaarden.  

 
VOORBEELDEN 

- Een elektrische installatie voor een bepaald gebouw 

opstellen. 

- Een menu voor een goed afgebakende gelegenheid 

opstellen. 

- De ontvangst van een nieuwe gast in een bejaardentehuis uitwerken. 

- Een conflictsituatie tussen een stagiair en de stageleider bestuderen.  
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5.21 Projectwerk 

Projectwerk wijst op een actief onderwijs, erg op de belangstelling van je leerlingen gericht 

en met meer dan gewone aandacht voor het groepsverband. 

 

VERLOOP 

Het thema van het projectwerk wordt gekozen in 

functie van de tendens die op die moment leeft. 

Rond dit thema wordt dan ongeveer 1 week 

gewerkt en heel dikwijls is dit klasdoorbrekend. 

De leerlingen krijgen gedurende die week een 

aantal opdrachten die ze met heel de klas zullen 

moeten realiseren. Meestal eindigt zo’n week in een afsluiter en plenum. Het is meestal 

een toneeltje, een tentoonstelling, een voordracht,…  

 

POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

- Een project is 'leergebied-overkoepelend' 

Bij projectwerk wordt de leergebied-splitsing opgeheven. Een totaliteitsbenadering is 

noodzakelijk. Het sociale, geëngageerde en levensechte karakter van het project maakt een 

uitsluitend leergebied-gerichte benadering ongewenst. 

- De toepassing van dit multidisciplinaire principe zal van jou en andere vakleerkrachten een 

bereidheid tot intensieve samenwerking vragen.  

- Een project heeft een `sociaal probleem' als thema 

Bij de keuze van een thema laat je je leiden door de sociale aspecten die aan een probleem 

verbonden zijn. Een louter technische studie is niet aangewezen als onderwerp voor een project. 

Goede voorbeelden zijn: vredeskwestie, vakbonden, luchtverontreiniging, tucht, zakgeld, geweld bij 

jongeren,… 

- Een project mondt uit in actie. Een project dat niet 

gevolgd wordt door een persoonlijk engagement - al is 

dit nog zo onbeduidend voor de hele maatschappij - 

mag geen project genoemd worden. Het feit dat er een 

actie volgt, duidt er precies op dat je leerlingen zich een 

waarde eigen gemaakt hebben en dat ze die in 

zodanige mate bezitten dat ze die willen overdragen of 

verspreiden. Zodoende is het projectwerk uitermate geschikt om op een vrij korte tijd een waarde 

bij je leerlingen te doen verwerven waarvoor ze met de klassieke methode wellicht jaren nodig 

hebben. Het verwerven van die waarde hangt ook nauw samen met het zelf ontdekken en  
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opbouwen van die ingesteldheid. Het woord 'actie' moet zeer ruim worden gezien. Allerlei vormen 

van engagementen komen in aanmerking. 

- Bij een project staat de 'creativiteit' van de leerlingen centraal 

- Zelfontdekking en de eigen exploratie van het probleem door je leerlingen zijn van het grootste 

belang. Dit mondt namelijk uit in een zeer sterke innerlijke stuwkracht, een beloning die volgt uit 

het ontdekken zelf. De motivering van je leerling voor het probleem of de leerstof bereikt een 

maximum door de eigen exploratie ervan. 

Voor het projectwerk betekent de zelfontdekking dat je leerlingen zelf de richting van hun studie 

aangeven. Dat zij daarvoor al eens een verkeerde weg inslaan, doet niets af van de vormende 

waarde van dit zoeken. Zij leren immers evenzeer door niet-slagen als door slagen. Je moet je 

behoeden voor het willen opleggen van eigen gedachten en zienswijzen.  

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- Er schuilt wel een reëel gevaar in de actiecomponent: de leerlingen kunnen het slachtoffer 

worden van een leerkracht die een bepaald gedachtegoed dat niet door de schoolgemeenschap 

gesteund wordt, wil opdringen. De school heeft hierin een belangrijke controlefunctie. 

- Het vraagt wel wat voorbereiding door de leerkrachten om een mooi resultaat te bekomen. 

- Het is dikwijls klasdoorbrekend en dit vraagt een goede samenwerking tussen leerlingen 

onderling. 

 

VOORBEELDEN 

- Informatiecampagne, geven van 

uiteenzettingen, deelname aan studiedagen 

of congressen, het inrichten van 

kindermiddagen, contacten met bejaarden. 

- Het opstellen van een speciaal nummer van 

de schoolkrant, het organiseren van een 

benefietconcert, gratis arbeid voor  

waardevolle initiatieven, het zich ontzeggen 

van bepaalde consumpties,… 
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Figuur 33: Stappenplan projectwerk 
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5.22 Excursie 

Een excursie is een educatieve uitstap. De excursies kunnen 

variëren in tijdsduur, in al of niet gebonden zijn aan een 

leergebied, in doelen, in grootte van de groepen, enz.  

 

VERLOOP 

Een of meerdere leerkrachten beslissen samen om op excursie te gaan. Ofwel zul jij en/of je 

collega’s beslissen om de excursie voor een lessenreeks over een centraal thema te 

plaatsen ofwel erna. In het eerste geval gaat het over een excursie die een volgend thema 

inleidt ofwel gaat het over een excursie die een thema afsluit. In zo’n excursie wordt het 

geleerde getoetst in de praktijk. De excursie wordt goed voorbereid door jou en je 

collega’s. Heel dikwijls wordt er een opdrachtenbundel en/of begeleidend educatief 

materiaal gemaakt voor de leerlingen die ze dan tijdens de excursie moeten invullen. Op 

deze manier verplicht je je leerlingen om aan de excursie actief deel te nemen. Je probeert 

hierdoor om het niet te laten uitmonden in een leuk uitje. Na de excursie wordt de bundel 

verbeterd door jezelf en je collega’s. Het is belangrijk dat je na de correctie hierover 

feedback geeft aan je leerlingen. 

 

POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

- Het kan een thema op een zeer aanschouwelijke manier inleiden of afsluiten. 

- Leerlingen zijn normaal heel betrokken waardoor de kans tot fundamenteel leren groot is. 

- Leerlingen vinden deze werkvorm een zeer leuke en aangename werkvorm. Het goed voelen van 

leerlingen maakt dat de mogelijkheid tot leren vergroot. 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- De kans dat leerlingen dit aanschouwen als ‘we hebben geen les’ is reëel. 

- Er is een grotere kans dat leerlingen zich misdragen ten opzichte van in een klaslokaal. 

- Je hebt als leerkracht de kwaliteit van gastsprekers tijdens de excursie niet altijd in de hand. 

- Het vraagt een goede voorbereiding van jou als leerkracht. 

- Kwaliteitsvolle opdrachtenbundel en/of educatief materiaal voorzien van de geformuleerde 

lesdoelen.  
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VOORBEELDEN 

- Natuurexcursies houden. 

- Een openbare instelling bezoeken. 

- Artistieke creaties bekijken. 

- Op bedrijfsbezoek gaan. 

- Een tentoonstelling bezoeken in functie van didactische doelen. 
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5.23 Extra inspiratie 

Activerende, taalontwikkelende en coöperatieve werkvormen laten leerlingen actief aan 

de slag gaan met de leerinhoud. Ze ontwikkelen daarbij andere vaardigheden en maken 

gebruik van situaties uit de praktijk. Het zijn interactieve werkvormen die op elk moment 

kunnen ingezet worden om bijvoorbeeld een discussie te organiseren of resultaten te 

presenteren. Je vertrekt hierbij vanuit je leerdoel en kiest de werkvorm die zo goed 

mogelijk aansluit bij je leerlingen. Kies vooral een werkvorm waar je zelf enthousiast van 

wordt en ga zelf op zoek naar handboeken, sites, apps, … waar je nog inspiratie kan 

uithalen (apps als didactics, didactico, …). 

 

VERLOOP 

Het verloop van een activiteit waarbij een 

activerende werkvorm gebruikt wordt, 

varieert volgens werkvorm. Vaak zijn het 

korte tussendoortjes waarbij de leerlingen 

in kleine groepjes werken.  

 

POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

- Je kan onderwerpen gebruiken uit het dagelijkse leven waardoor ze nauw aansluiten bij de 

leefwereld van je leerlingen 

- Je hebt de mogelijkheid om voorkennis te activeren of leerinhoud van vorige lessen op te halen . 

- Leerlingen leren probleemoplossend denken, analyseren en argumenteren. 

- Het gebeurt meestal in groep waardoor je ook andere invalshoeken dan die van jezelf  

- De leerling beluistert en leert dat anderen een zelfde situatie anders bekijken dan jij. Hij leert 

verder kijken dan je eigen neus lang is, je leert je horizonten te verruimen. 

- Het neemt meestal niet veel tijd in beslag. Ook niet qua voorbereiding.  

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- Je kiest best een werkvorm die aansluit bij wat jouw leerlingen motiverend vinden. 

- Sommige onderwerpen verdienen meer diepgang dan wat er tijdens deze werkvorm wordt 

gehaald. Daar moet je dan later nog op terug komen. . 

- Je moet leren omgaan met de mening van anderen.  

Probleemoplossend denken 
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VOORBEELDEN (12) 

- Buzz-groep: de leerkracht geeft de leerlingen een vraag of opdracht die zij moeten beantwoorden 

of oplossen. Het kan een uitdagende stelling zijn, een meerkeuzevraag, een berekening die moet 

worden gemaakt of een kleine casus met vragen als: “Wat is hier aan de hand? Wat zou jij nu 

doen? Wat is een mogelijke oorzaak?” Leerlingen krijgen eerst een paar minuten om het probleem 

individueel te overdenken. Dan volgt de discussie in twee- of drietallen (gedurende vijf tot tien 

minuten). De leerkracht inventariseert plenair enkele antwoorden of oplossingen die de leerlingen 

gegenereerd hebben. Ten slotte geeft de docent een korte, evaluerende nabespreking. 

- Elevator pitch: de leerling krijgt een onderwerp, een artikel of een thema aangereikt en gaat 

daarmee aan het werk. In de elevator pitch krijgt de leerling kort de tijd om zijn bevindingen te 

presenteren. Het gaat hierbij om vragen zoals:  “voor wie is het interessant, wat kun je ermee, wat 

is er nieuw aan, waarom is deze interessanter dan een andere?” Laat de 

studenten zich eerst voorbereiden en in kleine groepjes de elevator pitch 

oefenen. Hierna krijgen ze 2 à 3 minuten om te pitchen. Na de pitch zou 

een discussie kunnen starten over de verschillende standpunten, maar 

het kan ook gezien worden als een toetsvorm. 

- One-minute-paper: leerlingen krijgen de opdracht om tijdens/na een les of op basis van  

bestudeerde literatuur in één minuut de essentie van de stof op te schrijven. 

- Posterparade: leerlingen presenteren de bevindingen van hun onderzoek op een poster en geven 

er een mondelinge toelichting bij. 

- Wie of wat ben ik: Bij binnenkomst in het lokaal krijgt iedereen een sticker op de rug geplakt met 

een begrip uit het onderwerp dat centraal staat (stond) in de (vorige) les. De leerlingen moeten 

erachter zien te komen wat er op hun rug staat. Iedere leerling loopt rond en vraagt diverse 

anderen één ja-nee vraag om er achter te komen wat hij op zijn rug heeft staan. De leerlingen 

mogen elke persoon maar één vraag stellen. Wanneer een leerling het juiste begrip heeft 

achterhaald, dan gaat hij zitten. 

- Eén tegen honderd: Elke leerling krijgt drie kaarten met de letters A, B of C. Aan het begin van het 

spel wordt een leerling gekozen door bijvoorbeeld loting. Deze leerling komt voor de klas op een 

stoel te zitten. De rest van de leerlingen gaat staan. De leerkracht stelt een vraag met drie 

meerkeuze antwoorden (A, B of C). De leerlingen in de klas hebben nu tien seconden de tijd om 

het juiste bordje omhoog te steken. Dit doen ze met de lege kant naar voren zodat de leerling voor 

de klas niets kan zien. Nu geeft de leerling voor de klas het antwoord, waarna de docent aangeeft 

of dit het juiste antwoord is. Heeft de leerling voor de klas het juiste antwoord gegeven dan blijft 

deze zitten. De leerlingen draaien hun bordje nu om en wie het fout heeft gaat zitten. Wie het goed 

heeft, gaat door naar de volgende ronde. Dit gaat door totdat alle leerlingen zijn weggespeeld. 

Als de leerling voor in de klas het fout heeft, dan is hij af en komt er een nieuwe leerling uit de 

overgebleven staande leerlingen. Nadat een nieuwe leerling is gekozen, begint iedereen weer mee 

te doen. 

 
12 Directie Onderwijs & Opleidingen - Universitair Medisch Centrum Utrecht. (2006). Activerende werkvormen - een praktische gids voor je 
onderwijs. Utrecht, Nederland: UMC Utrecht. 
Flokstra, J. H. (2006). Activerende werkvormen. Enschede, Nederland: Stichting Leerplanontwikkeling. 
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6 Leerstrategieën 

 

Doelen 
 
 
1. De studenten leggen uit hoe het onderwijslandschap er in grote lijnen uitziet. 

2. De studenten sommen de drie onderwijsnetten op. 

3. De studenten leggen het verschil tussen een onderwijskoepel en een onderwijsnet uit. 

4. De studenten vergelijken leerstromingen en onderwijsstromingen. 

5. De studenten geven de kenmerken van ontwikkelingsgericht onderwijs. 

6. De studenten geven de kenmerken van ervaringsgericht onderwijs. 

7. De studenten geven de kenmerken van probleemgestuurd onderwijs. 

8. De studenten formuleren mogelijkheden en beperkingen van probleemgestuurd 

onderwijs. 

9. De studenten geven de kenmerken van directe 

instructie. 

10. De studenten vergelijken activerende directe 

instructie met directe instructie. 

11. De studenten geven voorbeelden van ervaringsgericht onderwijs. 
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6.1 Onderwijs in België 

Het onderwijslandschap is constant in beweging. Als leerkracht is het belangrijk om daar 

enige notie van te hebben. Daarom behandelen we in het eerste deel van dit hoofdstuk een 

aantal algemeenheden inzake onderwijs, met name de drie onderwijsnetten en de 

onderwijskoepels. In het tweede deel belichten we nog een aantal leerstrategieën omdat 

deze de basis vormen van veel methodieken, werkvormen,… in het onderwijs.  

 

6.2 Welke zijn de drie onderwijsnetten? 

Traditioneel worden er drie netten onderscheiden: het 

gemeenschapsonderwijs (GO!), het gesubsidieerd officieel onderwijs (GOO) en het 

gesubsidieerd vrij onderwijs (GVO). Het GO! en GOO vormen samen het officieel onderwijs, 

het GVO is het vrij onderwijs. Een andere  manier van groeperen van de verschillende netten 

is het niet-gesubsidieerd en het gesubsidieerd onderwijs.  Daarnaast hebben we ook nog 

een laatste indeling nl. het niet- en confessioneel onderwijs. Onderstaande tabel (p.158) 

geeft je nog een uitgebreidere kijk op de verschillende netten, koepels, gebruikte afkortingen 

en dergelijke. 

Ondanks de verzuiling in verschillende netten, vertrekt niet elk onderwijs in België vanuit 

verschillende pedagogische visies en stromingen. Scholen die een eigen koers varen qua 

pedagogische insteek, vind je vaak terug bij het OKO (overleg kleine onderwijsverstrekkers), 

of zijn niet aangesloten bij een koepel (bijv. School met de Bijbel) of nestelen zich onder de 

vleugels van het GO!. Scholen met een eigen pedagogische visie worden vaak 

methodescholen genoemd. We geven een overzicht van de methodescholen in België in 

onderstaande tabel (p. 158), gerangschikt in dalend leerlingenaantal. In 2016-2017 was dit 

goed voor een totaal van 27 006 27 006 leerlingen13. 

Daarnaast verbinden sommige scholen zich er niet toe om de eindtermen te bereiken. Het 

gevolg hiervan is dat deze scholen geen subsidie ontvangen van de overheid en dus hun 

werkingskosten verhalen op de ouders. Ze hangen vaak ook af van een doorgedreven 

ouderwerking om hun school mee te onderhouden, inzamelacties te organiseren en 

dergelijke meer. Daarom vind je deze scholen alleen maar terug in het basisonderwijs.  In 

het secundair onderwijs is elke school verplicht om de eindtermen te bereiken ongeacht 

de pedagogische insteek die wordt gehanteerd.  

 
13 Celis, V. (2017, 4 december). Methodeonderwijs steeds populairder. Geraadpleegd op 12 juni 2020, van 
https://web.archive.org/web/20181023234344/https://www.veracelis.be/nieuws/methodeonderwijs-steeds-populairder 
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Tabel 18: Onderwijsnetten, onderwijskoepels en afkortingen 



 Hoofdstuk 6: Leerstrategieën 

© AP Hogeschool – Algemene didactiek p 159 

6.3 Leerstromingen en onderwijsstromingen 

Elke school mag autonoom een aantal pedagogisch-didactische keuzes maken. Deze 

komen voort uit een groot aantal kennisgebieden en invloedssferen. Daarom kan je nog 

moeilijk spreken over het ‘gewoon’, ‘normaal’ of ‘traditioneel’ onderwijs. Het onderwijsveld is 

tenslotte doorspekt met scholen gebaseerd op diverse pedagogische en didactische 

leertheorieën en stromingen. 

Daarnaast stellen veel scholen hun onderwijsaanbod af op de werkelijke instroom, de vraag 

van ouders, de eigen ideeën binnen een schoolteam over ‘goed’ onderwijs. Uiteraard houdt 

elke school ook rekening met de eisen van de overheid. Dit resulteert in allerlei vormen van 

leer- en onderwijsstromingen  waarvan we hieronder enkele voorbeelden hebben opgelijst. 

netwerkleren ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) inclusief onderwijs 

duaal leren projectwerk cognitivisme 

participatief onderwijs competentiegericht onderwijs vraaggestuurd onderwijs 

adaptief leren probleemgestuurd onderwijs (PGO) activerend leren 

spelend leren evidence based learning natuurlijk leren 

samenwerkend leren ervaringsgericht onderwijs (EGO) (sociaal) constructivisme 
 

Het zijn er duidelijk te veel om ze, in het kader van deze cursus, allemaal te behandelen. 

Graag blijven we toch even stilstaan bij drie stromingen (ontwikkelingsgericht, 

ervaringsgericht en probleemgestuurd onderwijs) en één instructiemodel, dat op zijn beurt 

opgedeeld wordt in twee varianten.  

Het ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) start vanuit thema’s die uit de leefwereld van 

het kind komen en vertrekt vanuit de theorieën van Lev Vygotsky. Dit gedachtegoed blijft 

essentieel in elke vorm van onderwijs en past ook echt bij het nieuwe differentiatiedenken.  

Het OGO is de grootste onderwijsvernieuwing van de laatste twintig jaren. 

In het ervaringsgericht onderwijs (EGO) werken de leerlingen een project uit, vertrekkende 

vanuit hun interesses. Er wordt leefwereldgericht gewerkt en dit heeft grote voordelen. Hierbij 

wordt de intrinsieke motivatie van de leerling aangesproken. We zijn dan ook van mening dat 

deze stroming jullie kan helpen bij je eigen visieopbouw over ‘goed onderwijs’. 

Als voorlaatste willen we het probleemgestuurd onderwijs (PGO) even van naderbij 

bekijken. Hier wordt een techniek gebruikt die erg interessant is, namelijk de zevensprong. 

Tenslotte belichten we ook nog een andere techniek, genaamd het (activerende) directe 

instructiemodel ((A)DIM). Dit omdat we bij het geven van instructies, best een model 

kunnen gebruiken om aan de noden van elk kind tegemoet te komen. Ondanks het feit dat 

het niet expliciet vermeld wordt in het model zelf, sluit ook dit model heel erg aan bij het 

differentiatiedenken.  



 Hoofdstuk 6: Leerstrategieën 

© AP Hogeschool – Algemene didactiek p 160 

6.4 Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) 
14 

Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) is een vorm van thematisch onderwijs rond 

alledaagse activiteiten. OGO is een onderwijsconcept gebaseerd op de theorie van Vygotsky 

en werd uitgewerkt door de onderwijspedagoog Frea Janssen-Vos. 

 

6.4.1 Basis van het OGO: theorie van Lev Vygotsky 

De grondlegger van het OGO is Lev Vygotsky (1896 - 1934). Hij was een Russische 

ontwikkelingspsycholoog, die in België pas bekendheid kreeg rond 1960 via de pedagoog 

Van Parreren, omwille van zijn twee theorieën die hij vanuit zijn linguïstisch werk verrichtte.  

Zijn eerste theorie handelt over het kind dat leert door interactie met zijn sociale 

omgeving. Dit in contrast met de theorieën van een andere pedagoog, Piaget, die het kind 

bestudeert in interactie met zijn fysieke omgeving. Ze waren het er beiden over eens dat de 

kennis van het kind opgebouwd en uitgebreid wordt in interactie met de omgeving. 

Beide zienswijzen zijn de kern van twee grote hedendaagse onderwijsstromingen namelijk: 

(sociaal) constructivisme en het ontwikkelingsgericht onderwijs. Daarnaast vormen ze ook de 

grond van twee leertheorieën: het samenwerkend leren en spelend leren. 

De tweede theorie van Vygotsky is 

deze over de zone van de naaste 

ontwikkeling (ZNO), ook wel de 

proximale zone van ontwikkeling 

genoemd . Als we in deze theorie over 

ontwikkeling spreken dan bedoelen we 

meer specifiek de cognitieve 

ontwikkeling, wat we niet telkens 

zullen herhalen.15 

 

 

  

 
14 van der Rijst, H., & Kok, J. G. (2011). Leren Is Niet Leuk (1ste editie). Aalmere, Nederland: PIOO. 
15iQenzo. (2017, 21 november). Vygotski. Geraadpleegd op 12 juni 2020, van https://www.iqenzo.nl/redt-zich-wel/vygotsky 

Figuur 34: De zone van de naaste ontwikkeling (Vygotsky) 

https://www.iqenzo.nl/redt-zich-wel/vygotski/
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Figuur 35: Vygotsky als sociale constructivist 

Het gaat er in deze theorie om dat er een verschil is tussen wat een kind met en zonder 

hulp zelf kan doen. Vygotsky stelde dat een kind het voorbeeld van een volwassene volgt 

en geleidelijk aan het vermogen ontwikkelt om bepaalde taken zonder hulp of ondersteuning 

uit te voeren. Het is volgens hem belangrijk om kinderen uit te dagen. 

Je voorziet je leerlingen best van ervaringen die zich in de ZNO bevinden. Met andere 

woorden heb jij, hier als leerkracht een belangrijke rol in te vervullen. Jij biedt taken aan 

die in de ZNO liggen en ondersteunt, begeleidt, coacht … hen bij de uitvoering van deze 

taken. Als je als leerkracht goed aanvoelt wat je leerlingen nodig hebben om de volgende 

stap in zijn ontwikkeling te zetten en weet welke vaardigheden en kennis deze reeds bezit 

om in te zetten, zal het nieuwe leerstof verwerven.  De delen die nu nog in zijn zone van 

de naaste ontwikkeling liggen zullen geleidelijk aan behoren tot zijn comfortzone.(16)  

Voor Vygotsky is het belangrijk dat leerkrachten slechts minimale hulp geven aan 

leerlingen, zodat ze zoveel mogelijk op eigen kracht en dus met de meeste cognitieve inzet, 

hun volgende stap kunnen zetten. Die minimale hulp noemt hij ‘scaffolding’ wat we letterlijk 

kunnen vertalen als ‘het voorzien van steigers’. Als we bij het zorgverbredingsprincipe 

spreken over REDICODIS (p 86 ), zal je merken dat deze gebaseerd is op deze zienswijze. 

Vooral de dispenserende maatregelen vallen hier grotendeels onder.  

Hieruit blijkt duidelijk dat Vygotsky breekt, net zoals Freinet, Montessori en andere, met de 

rol van leerkracht als de alwetende doorgever van kennis. Hij geeft jou de rol van de 

begeleider op maat die via sociale interacties het kind via minimale ondersteuning naar 

een hoger cognitief ontwikkelingsniveau moet tillen. 

Schematisch kunnen we zijn theorie voorstellen door onderstaande pijl. Deze pijl duidt heel 

duidelijk aan dat Vygotsky een constructivist is. Het kernpunt van zijn leertheorie is dat 

kennis stapsgewijs wordt opgebouwd met inbegrip van voorgaande kennis en vaardigheden. 

Voeg je zijn beide theorieën samen dan begrijp je waarom hij een sociaal constructivist 

genoemd wordt. 

 

 
 

Bovendien past zijn theorie erg goed bij die van het ervaringsgericht Onderwijs (EGO). Er 

wordt ook daar gewerkt met de sociale omgeving en het kind dat slechts minimale 

ondersteuning krijgt om van daaruit te evolueren naar zijn proximale zone van 

ontwikkeling.  

 
16 Wikipedia contributors. (2020, 29 april). Zone of proximal development. Geraadpleegd op 12 juni 2020, 
van https://en.wikipedia.org/wiki/Zone_of_proximal_development?oldid=402212028+ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zone_of_proximal_development?oldid=402212028
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6.4.2 Kenmerken van het ontwikkelingsgericht onderwijs 

Bij OGO spelen de leeromgeving, de beginsituatie van de leerling en de omgang van de 

leerkracht met de leerlingen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de lerende. 

 

LEEROMGEVING  

Leren en ontwikkelen kan volgens de visie van een 

sociale constructivist enkel via een goede 

communicatie en sociale interactie. Interactie tussen 

kinderen onderling, met anderen alsook met jou als 

leerkracht is dus onontbeerlijk. (17) 

 

BEGINSITUATIE 

Leerlingen verschillen onderling in ontwikkelingsmogelijkheden, ontwikkelingstempo's en hun 

behoefte aan hulp en ondersteuning van hun ontwikkelings- en leerproces. Hier wordt 

meteen duidelijk waarom je de beginsituatie moet achterhalen bij het opmaken van een 

lesvoorbereiding en waarom differentiatie op maat van elke leerling zo belangrijk is. 

Ondertussen weet je dat de beginsituatie niet enkel betrekking heeft op het leerlingniveau 

maar dat ook het beschrijven van de interesses, leefwereld, gevoeligheden,.. van je 

klasgroep hierbij van belang is. Daarom worden activiteiten, inhouden enerzijds best 

afgestemd op de individuele leerling alsook op de leefwereld waarin je klasgroep vertoeft. 

Daarnaast leg je best ook parallellen  met de werkelijkheid via transfer en bridging 

(werkelijkheidsnabij werken). Dit maakt het geheel nog betekenisvoller en verklaart ook 

meteen waarom bijvoorbeeld een les rond differentialen en logaritmen maar zelden 

enthousiast onthaald wordt.  

 

OMGANG VAN DE LEERKRACHT 

Het belangrijkste doel hierbij  is het ontwikkelings- en leerproces van je leerling te sturen via 

minimale hulp, richting de zone van de naaste ontwikkeling. De grens van deze ZNO wordt 

bepaald door de frustratiezone van je leerling, deze zone kan je dan ook best vermijden. 

Door het feit dat leerlingen van nature uit zin hebben om hun sociale omgeving te verkennen, 

zal hun intrinsieke motivatie worden aangesproken. Jij als leerkracht bent best een partner 

van je leerlingen en staat hen bij wanneer ze iets nog niet zelfstandig kunnen. Hierdoor 

zullen ze sneller en efficiënter ontwikkelen.  

 
17 van der Rijst, H., & Kok, J. (2011). 250 Begrippen van het onderwijs (1ste editie). Groningen, Nederland: Noordhoff. 
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6.5 Ervaringsgericht onderwijs (EGO) 

Ervaringsgericht onderwijs is een onderwijsconcept dat ontwikkeld is door professor Ferre 

Laevers. Deze onderwijsstroming gaat uit van drie grote concepten :  

WELBEVINDEN 

De mate waarin een leerling zich goed voelt op school. 

De mate waarin een leerling met plezier naar school gaat. 

De mate waarin een leerling gemotiveerd met zijn leertaken omgaat. 

BETROKKENHEID 
De mate waarin een leerling bij de klaspraktijk betrokken is.  

De mate waarin een leerling geconcentreerd aan het werk kan blijven. 

VERBONDENHEID De mate waarin een leerling verbonden is met zijn school. 

 

6.5.1 Basis van het EGO: de drie pijlers 

EGO steunt op drie pijlers die 

dikwijls in een tempelschema 

worden afgebeeld. Het gaat om: 

- vrije initiatief 

- milieuverrijking 

- ervaringsgerichte dialoog 

 

De eerste pijler is het vrije initiatief. Het vrije initiatief beantwoordt aan de behoefte van 

leerlingen om de wereld om hen heen te verkennen. Ook werken leerlingen gemotiveerder 

aan een opdracht als zij daar zelf voor gekozen hebben en als het hun interesse heeft. 

De tweede pijler is milieuverrijking. Milieuverrijking doelt op een rijke leeromgeving met 

uitdagende activiteiten en materialen, die overzichtelijk ingericht zijn. Dit vraagt een goede 

voorbereiding. De leerkracht is hierbij begeleider en observator. 

De derde pijler is de ervaringsgerichte dialoog. Hierbij is het van groot belang dat de 

leerkracht een goede band opbouwt met de leerlingen. De ervaringsgerichte dialoog is 

gebaseerd op aanvaarding, echtheid en empathie. Door een empathische houding van de 

leerkracht voelen leerlingen zich begrepen en kan de leerkracht hen beter begeleiden. 

  

Figuur 36: Tempel ervaringsgericht onderwijs 
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6.5.2 Kenmerken van het ervaringsgericht onderwijs 

Het EGO wordt gekenmerkt door het werken met een aantal steeds terugkerende 

didactische werkvormen. De vijf meest gebruikte werkvormen worden hieronder opgesomd 

en kort omschreven. We gaan enkel in op de werkvorm projectwerk omdat deze een mooie 

uiting is van een gemotiveerde, relatiebevorderende en uitdagende activiteit op maat van 

elke leerling. 

PROJECTWERK 

Om dit toe te lichten zullen we vertrekken vanuit de definitie van ‘projectwerk’ zoals Ferre 

Laevers dit zelf definieert.  

Projectwerk is een aaneenschakeling van intrinsiek gemotiveerde activiteiten van de leerlingen, gericht op het 

ontdekken en exploreren van een brok realiteit. Het ontstaat wanneer kinderen op bepaalde vragen, 

onderwerpen, thema’s of problemen stoten die hen sterk aanspreken. Het krijgt vorm doorheen een cyclische 

beweging van onderzoek (verkenning en rapportage). 18 

 

Projectwerk bestaat uit onderzoekend en ervaringsgericht leren over een quasi altijd 

zelfgekozen onderwerp door leerlingen. Het vertrekt vanuit hun eigen interesses en 

werkelijkheid, kortom hun eigen aangeboren exploratiedrang en nieuwsgierigheid. Het is 

met andere woorden heel realistisch en vertrekt vanuit de leerling zelf. De intrinsieke 

motivatie ligt hier aan de basis. Uiteraard zal deze keuze in overleg en onder de 

begeleiding (scaffolding) van de leerkracht gebeuren.  

 
18 Laevers, F., Heylen, L. en Daniels, D.,  Ervaringsgericht werken met 6- tot 12-jarigen in het basisonderwijs, CEGO,  Leuven, 2004, p. 82 

Tabel 19: Meest gebruikte werkvormen in het EGO 
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Een onderzoeksvraag over de werkelijkheid is meestal leergebiedoverschrijdend. De 

leerkracht legt de doelen van de projecten vast. Vaak gaat dit over een combinatie van 

inhoudelijke en transversale eindtermen. De verschillende leergebieden worden 

geïncorporeerd (opgenomen in een groter geheel) in het onderzoeksonderwerp. 

Om tot een goed project te komen, heb je enkele belangrijke vaardigheden nodig. 

Leerlingen moeten actief deelnemen aan hun leerproces door onder andere: de juiste 

vragen stellen, efficiënt gebruik maken van bronnen en digitale leermiddelen, kritisch 

denken, reflecteren, op een heldere manier communiceren, ….  

Er wordt tijdens deze werkvorm vaak samengewerkt met 

anderen. Dat kunnen medeleerlingen (al dan niet uit jouw 

klas),  maar  ook leerkrachten of mensen van buiten de 

school (ouders, vakmensen, mensen van het CLB, en 

dergelijke meer) zijn. Toch moet de leerling daarnaast ook 

goed zelfstandig kunnen werken. 

Een project kan enkele dagen of weken duren en wordt afgerond met een eindproduct: 

een presentatie, een tekst, maar ook een collage, een voorstelling, een toneelstuk of zelfs 

een uitstap. Meestal werken leerlingen meer dan acht uren per week aan eenzelfde 

project. 

Als je met projectwerk aan de slag wil gaan, is het belangrijk dat je dit mee in je rooster 

verwerkt. Je plant minstens één project per trimester. Dit kan op veel verschillende 

manieren gebeuren.  

- Enkel tijdens bepaalde lessen en dat enkele weken aan een stuk. 

- Eén tot twee weken met daartussen gewone lessen. 

- Projectwerk met daarin contract- en/of hoekenwerk verwerkt. 

- Een volle projectweek met een duidelijke projectsfeer. 

- Of zoals in het ervaringsgericht onderwijs. Het ene project na het andere doorheen het 

jaar. 

 

ZES FASEN VAN PROJECTWERK 

Er zijn zes fasen van projectwerk, maar ze lopen soms in elkaar over. Hieronder in het 

schema geven we een overzicht van deze fasen. 
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Tabel 20: Zes fasen van projectwerk (EGO) 
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6.5.3 Checklist bij projectwerk  

(19) 

 

  

 
19 Laevers : Ervaringsgericht werken met 6- tot 12-jarigen in het basisonderwijs, p. 86 

Figuur 37: Checklist bij 'Projectwerk'  
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6.6 Probleemgestuurd onderwijs (PGO)  

Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) is een pedagogisch concept 

dat ontwikkeld werd aan de universiteit van Ontaria, Canada. Het 

is verwant aan actief leren of zelfontdekkend leren. 

PGO kan gebruikt worden om kennis van de inhoud te 

verrijken, om de communicatievaardigheden te trainen en om het probleemoplossend 

denken en de zelfsturing van je leerlingen te stimuleren. (20) 

Vaak werken leerlingen aan taken. Dit zijn probleemtaken, actietaken, studietaken, 

discussietaken, strategietaken, toepassingstaken, waarbij boeken, artikels, casussen en 

opdrachten als uitgangspunt kunnen dienen. Door deze grote variatie  leren leerlingen de 

leerstof op verschillende manieren te benaderen.  

6.6.1 Basis van het PGO: de zevensprong 

Elke taak wordt behandeld aan de hand van een zevensprong, die bestaat uit de volgende 

stappen. 

 

 

  

 
20 de Bruyckere, P., & Hulshof, C. (2013). Jongens zijn slimmer dan meisjes. Tielt, België: Lannoo. 

Figuur 38: De zevensprong (PGO) 
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ZEVEN STAPPEN 

STAP 1: Lezen van de taak en verhelder onduidelijke termen en begrippen  

De leerlingen moeten de taak lezen en proberen om te achterhalen 

wat de betekenis is van onduidelijke termen en begrippen. Indien 

leerlingen er niet uit geraken mogen ze de hulp van de leerkracht 

inroepen. 

STAP 2:  Definieer het probleem of de essentie 

De leerlingen moeten zich afvragen waarover de taak gaat. Ze moeten in eigen woorden 

de essentie omschrijven. “Essentie” is een relatief begrip. Het gaat erom dat leerlingen het 

erover eens zijn wat de kern is. Het moet voor je leerlingen ook duidelijk zijn waar de taak 

niet over gaat. 

STAP 3: Analyseer, bediscussieer en brainstorm over het probleem 

De gespreksleider duidt een groepslid aan die de taak regel per regel leest. Ieder groepslid 

mag het lezen onderbreken (bv. door stop te zeggen) wanneer zij/hij een bedenking of 

associatie wil maken bij de taak. Het komt erop aan om zoveel mogelijk zaken die met het 

probleem te maken hebben en die relevant kunnen zijn, naar voor te brengen. Ieder 

groepslid gaat daarbij uit van wat hij al meegemaakt heeft, ooit gezien of gelezen heeft… 

kortom van eigen ervaringskennis en voorkennis. Dit is een zeer belangrijke stap omdat 

mogelijke vooroordelen die gebaseerd zouden kunnen zijn op niet echt doordachte 

ervaringen als leerling, daardoor bewust kunnen gemaakt worden.   

Bij deze brainstorm wordt ieder groepslid gestimuleerd om opmerkingen te maken in de 

trant van: ‘zou het niet zo kunnen zijn dat…’, ‘ik heb gehoord dat…’ of ‘ik heb gelezen dat’, 

en dergelijke. 

STAP 4: Inventariseer mogelijke verklaringen en/of samenhang. Orden de ideeën en diep ze 

op systematische wijze uit. 

De bijeengesprokkelde ideeën, verklaringen en meningen worden geordend en kritisch 

beschouwd. Tot welke grotere gehelen zijn de gemaakte opmerkingen terug te brengen? 

Eventueel worden tegenstellingen verwoord. Samenhang wordt aangegeven. 

STAP 5: Formuleer leerdoelen en zelfstudieopdrachten 

Het probleem begint nu duidelijk te worden. Vanuit de taak zijn nu veel meer vragen rond 

een centraal probleem naar boven gekomen dan op het eerste zicht bleek. Leerlingen 

spreken in hun onderwijsgroep af wat ze gaan bestuderen. Ze formuleren concrete 

leerdoelen of formuleren vragen waarop ze zeker een antwoord willen zoeken. De 

geformuleerde doelen of vragen worden gecontroleerd door jou als leerkracht. Jij dient 

erover te waken dat de groep met de essentie bezig is. Vervolgens spreken de leerlingen 

of groepsleden met elkaar af wat ze gaan bestuderen.  
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STAP 6: Verzamel informatie (zelfstudie) en dit buiten de onderwijsgroep 

De leerlingen gaan zelfstandig op zoek naar informatie in functie van de in de groep 

gestelde vragen. Daarnaast kan iedere leerling zelf nog op zoek gaan naar andere 

interessante literatuur of op een andere manier op zoek gaan naar antwoorden, 

bijvoorbeeld door het bekijken of beluisteren van audiovisueel leermateriaal, door het 

opsporen van informatie op Internet, door het raadplegen van mensen die voor het 

aangegeven aspect of deelaspect deskundig zijn, door een onderzoekje te doen 

(bijvoorbeeld bij een aantal leerlingen). In overleg binnen de groep wordt wel best 

nagegaan of het zoeken naar al deze stukjes informatie straks de mogelijkheid geeft om de 

puzzel compleet te maken. Tijdens de zoektocht denkt elke leerling ook na over mogelijke 

oplossingen voor het gestelde probleem. Iedere leerling bereidt zich voor op een 

presentatie in zijn onderwijsgroep. 

STAP 7: Rapporteer de resultaten, bespreek de leerdoelen, synthetiseer en test de nieuw 

verworven informatie aan het uitgangsprobleem  

Tijdens de nabesprekingsbijeenkomst van de 

onderwijsgroep brengt elke leerling verslag uit van 

zijn arbeid. Er wordt besproken welke informatie van 

belang is in het licht van de geformuleerde 

leerdoelen en wat tijdens de fase van zelfstudie 

onduidelijk is gebleven. Er worden vragen gesteld 

ter verduidelijking. Als er tegenstrijdigheden zouden 

opduiken vanuit de geraadpleegde literatuur wordt 

daarop ingegaan. Elk lid van de groep maakt notities. Hoofdzaken en bijzaken worden 

gescheiden. Er worden verbanden gelegd. Er wordt gestreefd naar een gestructureerde 

synthese. Het is zeker ook zinvol om de nieuw verworven inzichten toe te passen op de 

probleemtaak om te controleren of je de gestelde doelen bereikt hebt (of de gestelde 

vragen kan beantwoorden). De leerstof die niet begrepen is, wordt besproken en er wordt 

ook teruggeblikt op de discussie van de vorige bijeenkomst. Ten slotte proberen leerlingen 

een samenvatting te maken van de hoofdlijnen uit de bestudeerde stof. 
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6.6.2 Kenmerken van het probleemgestuurd onderwijs 

Het probleemgestuurd onderwijs wordt gekenmerkt door de volgende karakteristieken. 

- Leerlingen bespreken problemen of leertaken gerelateerd aan de 

werkelijkheid. Ze zijn daardoor vaak uitdagender en hebben vaak 

een open einde.  

- Het zelf oplossen van een probleem door de leerling staat centraal. 

- Tijdens de verwerking van de opdracht, achterhalen leerlingen wat ze 

goed of minder goed beheersen. 

- Leerlingen werken in kleine groepen van ongeveer 10 leerlingen en moeten zich engageren. 

- Leerkrachten nemen de rol aan van "tutor/coach/begeleider”. 

- De leerlingen werken met een vast stappenplan (de ZEVENSPRONG) om de taak in groep tot 

een goed einde te brengen. 

 

ENGAGEMENT VAN DE LEERKRACHT  

Jij als leerkracht fungeert als tutor en je begeleidt één of meerdere onderwijsgroepen. Je 

ondersteunt het groepsproces, je stuurt de discussie bij waar nodig en treedt indien nodig op 

als inhoudsdeskundige. Je zal ook niet-sturende hulp aanbieden en van de gelegenheid 

gebruik maken om te observeren welke werkwijzen en bronnen de leerlingen gebruiken. 

Achteraf kan je hierover dan evaluatieve bedenkingen geven. 

 

ENGAGEMENT VAN DE LEERLINGEN 

Je leerlingen worden daarnaast ook aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen voor 

hun onderwijsgroep. Tijdens elke onderwijsbijeenkomst heeft één van je leerlingen de rol 

van gespreksleider (voorzitter) en één leerling de rol van notulist (verslaggever). Elke 

leerling is ook verantwoordelijk voor het organiseren en richting geven van het leerproces 

met ondersteuning van een tutor. 
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TAKEN VAN DE GESPREKSLEIDER 

- Het gesprek leiden aan de hand van de zevensprong. 

- Stimuleren en modereren. 

- Zorgen voor een ordelijk verloop van het gesprek (niet door elkaar praten, …). 

- Ervoor zorgen dat ieder groepslid zich goed voelt en ook aan bod komt. 

- Waardering opbrengen voor iedere bijdrage. 

- Structureren, op tijd en stond samenvatten waar men staat. 

- Stimuleren tot voldoende verscheidenheid en diepgang. 

- Doelgericht werken. 

 

TAKEN VAN DE GESPREKSONDERSTEUNER / NOTULIST 

- De lijn van het gesprek visualiseren. 

- Belangrijke facetten van het gesprek registreren.  

- Hoofd- en bijzaken onderscheiden. 

- Deze ‘schrijver’ heeft dus een verhelderende functie. 

- De gespreksleider doet een beroep op de 

gespreksondersteuner wanneer hij dit nodig vindt. 

- De gespreksondersteuner geeft suggesties aan de 

gespreksleider voor het verdere verloop van het gesprek.  

 

TAAK VAN IEDER GROEPSLID 

Luisteren en actief participeren, d.w.z. meedenken en zoveel mogelijk van zichzelf aan het 

geheel toevoegen. 
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6.6.3 Mogelijkheden, beperkingen en kritiek op PGO 

Het probleemgestuurd onderwijs biedt heel wat mogelijkheden maar er zijn ook een aantal 

beperkingen. Hieronder geven we er een aantal weer. 

 

MOGELIJKHEDEN EN POSITIEVE ASPECTEN 

Het probleemgestuurd onderwijs heeft als 

belangrijkste element dat het je leerlingen actief laat 

deelnemen aan het leerproces. Hoewel de te 

behandelen leerstof door de inhoud van de taken is 

vastgelegd, kunnen onderwijsgroepen zelf in zekere mate bepalen welke nadruk zij willen 

leggen bij het bestuderen van deze leerstof. Dit is afhankelijk van eigen voorkennis of 

speciale interesses. Daarnaast leidt het werken in onderwijsgroepen tot een oefening van 

sociale vaardigheden zoals discussiëren, samenwerken, presenteren, alsook procedurele 

vaardigheden zoals het leiden van vergaderingen en het samenstellen van verslagen. 

De PGO-werkwijze heeft ook een bewezen effect op leerlingen. 

1. PGO activeert voorkennis.  

2. PGO verrijkt voorkennis en verbindt deze met nieuwe kennis. 

3. PGO herstructureert kennis zodat deze past op het probleem.  

4. PGO geeft wendbare resultaten door de context als raamwerk te gebruiken.  

5. PGO bevordert intrinsieke motivatie doordat de ontwerpen als relevant worden ervaren.21 

 

 

  

 
21 van der Rijst, H., & Kok, J. G. (2011). Leren Is Niet Leuk (1ste editie). Aalmere, Nederland: PIOO. 
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AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

Probleemgestuurd onderwijs is een onderwijssysteem dat sterk afwijkt van de traditionele 

manier van lesgeven. Door haar structuur leidt het probleemgestuurd onderwijs tot een 

aantal voorwaarden voor implementatie. 

- Het vereist de beschikbaarheid van een relatief groot aantal onderwijsruimtes waarin 

onderwijsgroepen van 12 tot 15 leerlingen kunnen samenkomen. 

- Onderwijsruimtes dienen bovendien te beschikken over faciliteiten voor presentatie, bijvoorbeeld 

beamers en (digitale) borden. 

- PGO vereist de beschikbaarheid en inzet van voldoende leerkrachten die als tutor in 

onderwijsgroepen kunnen optreden. In algemene zin is de onderwijsbelasting bij PGO doorgaans 

hoger dan bij een klassikale onderwijsstructuur.  

- Gezien het tijdrovende karakter van deze werkvorm, moet extra aandacht worden besteed aan 

de taken die men voorlegt. 

- Er moet documentatie aanwezig zijn die bovendien goed bereikbaar is. 

- Er moet op geregelde tijdstippen tijd voorzien worden om met elkaar te overleggen en eventueel 

taken te verdelen of herverdelen.  

 

KRITIEK OP HET PGO VANUIT RECENT META-ONDERZOEK 

Pedro De Bruyckere maakt een belangrijke opmerking in zijn boek over onderwijsmythes 

waarin hij conclusies trekt op basis van meta-onderzoek. Hij zegt letterlijk dat het “PGO in de 

praktijk niet echt geschikt is om nieuwe kennis op te doen.”(22) Er worden soms zelfs 

negatieve effecten gemeten met betrekking tot het verwerven van kennis, dat betekent dat je 

dus zelfs verkeerde dingen kan leren. Als je echter PGO gebruikt om al verworven kennis toe 

te passen op nieuwe problemen, krijg je opeens wel ruim positieve effecten. PGO is met 

andere woorden erg geschikt om vaardigheden toe te passen en aan te scherpen, om 

relaties te leggen tussen concepten. PGO lijkt veel minder bruikbaar te zijn voor het 

verwerven van nieuwe kennis of inzichten. De conclusie is dat -ook hier- een actieve rol van 

leerkracht in het meedenken over oplossingsstrategie en het aanreiken van inzichten erg 

belangrijk is. 

  

 
22  Pedro: de Bruyckere, P., & Hulshof, C. (2013). Jongens zijn slimmer dan meisjes. Tielt, België: Lannoo. 
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6.7 Activerende directe instructie (23) 

In de huidige onderwijswereld waarbij actief en zelfstandig leren hoog in 

het vaandel wordt gedragen, is een goede instructie primordiaal. Er is 

heel wat onderzoek gevoerd naar extra handvatten om goed en 

kwalitatief onderwijs aan te bieden. Uit het vele empirisch onderzoek 

naar teacher effectiveness is gebleken dat het directe instructiemodel bijzonder 

doeltreffend is. Er werd hier vooral nagegaan welk instructiegedrag van de leraar voor de 

meeste leerwinst bij de leerlingen zorgde. Het direct instructiemodel blijkt, zowel in het 

basis- als in het voortgezet onderwijs, zeer succesvol. 

Naast het onderzoek naar de effectieve leraar is er ook heel wat onderzoek gedaan naar de 

instructie van cognitieve strategieën. Het gaat met andere woorden over: ‘Welke 

cognitieve processen gebruiken je leerlingen om tot leerresultaten te komen?’ Als we 

‘cognitieve strategieën’ ontleden dan bestaat dit uit: cognitief en strategie. Het begrip 

strategie verwijst naar een handelingsschema, naar een wijze waarop een bepaald 

probleem wordt aangepakt en opgelost. Dat de leerling dit handelingsplan creëert met zijn of 

haar brein slaat terug op ‘cognitief’. Algoritmen en heuristieken zijn voorbeelden van 

cognitieve strategieën , een systematische leerhulp voor het uitvoeren van hogere 

cognitieve processen. Een algoritme is een set regels die je kan toepassen en die een 

juiste uitkomst garanderen. Een heuristiek is een set zoekregels (algoritme) die meestal een 

goede oplossing garandeert(24). 

Zo is het stellen van vragen over een te lezen en leren tekst een voorbeeld van een 

cognitieve strategie. Door het stellen van goede vragen kunnen leerlingen een tekst 

analyseren en verbanden leggen tussen verschillende onderdelen van de tekst, maar ook 

met hun eigen reeds opgedane ervaringen en gedachten. Ook het leren bestuderen en 

begrijpen van teksten kan effectiever gebeuren door het gebruikmaken van directe 

instructie van heuristieken en visuele schema's om informatie te ordenen.  

Hieronder gaan we dieper in op het activerende instructiemodel van Veenman et al (25). 

Deze hebben de resultaten uit de onderzoeken naar de effectieve leraar en naar de 

instructie van cognitieve strategieën aan ervaringen van studenten, docenten en 

mentoren getoetst. Vervolgens hebben deze hun bevindingen, geïntegreerd in wat zij, ‘het 

activerende directe instructiemodel’ (ADIM) noemen. Het directe instructiemodel (DIM) 

van Rosenshine  (26) vormt hierbij de kern, maar er komt een grotere klemtoon te liggen op 

het activeren van de leerlingen.  

 
23 Wyffels, D. (2006). Hoe Coach Ik Mijn Klas? Tielt, België: Lannoo. 
24 https://conversietopper.nl/ 
25 Katholieke Universiteit Nijmegen, & Veenman, S. (2001). Directe instructie. Nijmegen, Nederland: Katholieke Universiteit. 
26 ) Rosenshine, B. (2010). Principles of instruction. Educational practices series, 21, 1–32. Geraadpleegd 
van http://www.orientation94.org/uploaded/MakalatPdf/Manchurat/EdPractices_21.pdf 

https://conversietopper.nl/
http://www.orientation94.org/uploaded/MakalatPdf/Manchurat/EdPractices_21.pdf
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Dit model is bijzonder effectief voor alle leerlingen van het lager onderwijs tot het hoger 

onderwijs, en in het bijzonder leerlingen uit achterstandssituaties. Deze zijn erg gebaat bij dit 

model omdat ze meestal niet beschikken over veel zelfregulerende vaardigheden. Ze 

hebben, meer dan andere leerlingen, behoefte aan actieve instructie en coaching door 

jou, als leerkracht. Bij ‘directe instructie’ staat een sterk leerkrachtgestuurde aanpak, 

vooral in de beginfase, centraal. 

 

6.7.1 DIM de basis van het ADIM: in zes fasen 

Wanneer het gaat om goed te structureren leerstof, dan blijken effectieve leraren zes 

instructie-fasen toe te passen. Volgens Rosenshine (27) zijn dat:  

 
Bij het achtereenvolgens toepassen van de zes fasen wordt de voorkennis van de 

leerlingen geactiveerd, de leerstof in kleine stappen aangeboden, er regelmatig 

gecontroleerd of de leerlingen de leerstof begrepen hebben en worden de leerlingen 

gestimuleerd tot actieve deelname tijdens de les en tot het opdoen van 

succeservaringen. 

6.7.2 Activerende Directe InstructieModel (ADIM) (28) 

Zoals reeds aangegeven is dit model gebaseerd op het directe instructiemodel, aangevuld 

met elementen uit de  sociaal-constructivistische leerpsychologie. Net zoals het voorgaand 

omschreven instructie model van Rosenshine, is het activerende  directe instructiemodel 

(naar Veenman e.a.) ook opgebouwd in fasen. Het zijn er zeven waarvan sommige fasen zijn 

uitgebreid en een andere naam hebben gekregen. Het is een evidence based model om 

onze instructies effectiever te maken. 

 
27 ) Rosenshine, B. (2010). Principles of instruction. Educational practices series, 21, 1–32. Geraadpleegd 
van http://www.orientation94.org/uploaded/MakalatPdf/Manchurat/EdPractices_21.pdf 
28 Kerpel, A. (2019, 19 augustus). Effectieve instructie met het Directe instructiemodel. Geraadpleegd op 11 juni 2020, van https://wij-

leren.nl/directe-instructie-model.php 

1. Het geven van een terugblik  4. Correcties en feedback 

2. De presentatie van de nieuwe leerstof 5. Zelfstandig werken  

3. Begeleid oefenen 6. Wekelijks en maandelijks toetsen en controleren  

http://www.orientation94.org/uploaded/MakalatPdf/Manchurat/EdPractices_21.pdf
https://wij-leren.nl/directe-instructie-model.php
https://wij-leren.nl/directe-instructie-model.php
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6.7.2.1 Basis van het ADIM: zeven fasen 

Hier worden de zeven fasen en aandachtspunten van het activerende directe instructiemodel 

omschreven. Niet alle fasen en niet alle aandachtspunten hoeven in elke les voor te 

komen. Het kan ook nuttig zijn om bepaalde fasen of aandachtspunten over te slaan of te 

spreiden over meerdere lessen. Maar neem in elk geval voldoende tijd voor de fasen: 

uitleg en begeleide oefening. 

 

FASE 1: TERUGBLIK 

- Geef een samenvatting van de voorafgaande leerstof. 

- Bespreek het voorgaande werk (een eventueel gegeven huistaak). 

- Haal de benodigde voorkennis op (sluit aan bij de reeds bestaande alledaagse kennis van de 

leerlingen over het onderwerp) en vat deze samen. 

- Stel indien nodig de voorkennis opnieuw aan de orde. 

 

FASE 2: ORIËNTATIE 

- Presenteer het onderwerp van de les. 

- Relateer de les aan voorgaande en komende lessen. 

- Geef ook aan waarom het belangrijk is om dit te leren. 

- Geef lesdoelen en/of een lesoverzicht (zodat leerlingen weten waarover de les zal gaan). 

Figuur 39: Zeven fasen van Het Activerende Directe InstructieModel (ADIM) 
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FASE 3: UITLEG  

- Onderwijs in kleine stappen (niet alles in één keer aanbieden en daarna pas 

opdrachten geven. Met andere woorden: na elke stap komt een fase van begeleid 

oefenen). 

- Gebruik heldere taal. 

- Geef concrete voorbeelden, illustraties, schema's. 

- Maak gebruik van materialen (getallenlijn, abacus ... ), handelingswijzers of stappenplannen. 

- Doe de vaardigheid voor en denk hierbij hardop zodat de leerlingen kunnen volgen welke 

denkstappen ondernomen moeten worden (= modelleren). 

- Anticipeer op moeilijkheden. 

- Speel vragen van leerlingen terug naar de groep. 

- Ga na of leerlingen de stof begrijpen. Let hierbij niet alleen op het juiste antwoord, maar ook op de 

weg waarlangs de leerling tot het juiste antwoord is gekomen/laat leerlingen voorbeelden 

bedenken. 

- Vermijd uitweidingen. 

- Vergroot stapsgewijs de moeilijkheidsgraad. 

- Geef indien nodig een samenvatting van de hoofdzaken of nog beter: laat de leerlingen zelf een 

samenvatting geven van wat ze zojuist hebben geleerd. 

 

FASE 4: BEGELEIDENDE OEFENING 

- Laat leerlingen onder begeleiding oefenen. 

- Laat ze niet langer dan enkele minuten aan een opdracht werken zonder hen te vertellen of ze op 

de goede manier bezig zijn. 

- Geef korte en duidelijke opdrachten. 

- Stel veel vragen. 

- Zorg dat alle leerlingen betrokken blijven. 

- Zorg voor hoge successcores. 

- Ga door met oefenen tot de leerlingen de stof onder de knie hebben. 

- Stimuleer de leerlingen om zelf op zoek te gaan naar oplossingen. 

- Maak gebruik van materialen, handelingswijzers en stappenplannen. 

- Geef veel aanmoedigingen. 

- Maak gebruik van half afgemaakte voorbeelden. 

- Zorg voor een geleidelijke toename van de moeilijkheidsgraad. 

Uitleg 

geven 
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- Verminder de mate van ondersteuning geleidelijk aan en op het tempo van het kind. 

- Maak gebruik van leerlingen die elkaar onderwijzen (peer-tutoring). 

 

FASE 5:  ZELFSTANDIGE VERWERKING  

- Zorg dat de leerlingen onmiddellijk kunnen beginnen. 

- Hier kan je best wel de instructie richten op de noden van het kind. Je 

werkt best met een ‘klassikale instructie’ aan alle leerlingen. 

Hiermee hebben enkele leerlingen zeker genoeg om te beginnen. Laat 

ze starten met hun oefeningen. De leerkracht geeft dan een 

‘verlengde instructie’. Het komt erop neer dat een beperkt aantal 

leerlingen extra instructie krijgen die ze nodig hebben om goed van start te kunnen gaan met de 

opdracht. Dit kan door ze even apart te zetten, maar dat hoeft niet. De meeste leerlingen kunnen 

nu aan de opdracht beginnen. Toch zijn er misschien nog enkele leerlingen met leerstoornissen, 

leermoeilijkheden of leerachterstand (bijvoorbeeld door ziekte), die nog een ‘individuele 

instructie’ nodige hebben. Op dat moment geeft de leerkracht de instructie echt op maat van de 

leerling om ervoor te zorgen dat alle basisvoorwaarden nodig om zelfstandig aan de slag te gaan 

met bijvoorbeeld een opdracht vervuld zijn. 

- Zorg dat de inhoud gelijk is aan die van de voorafgaande lesfase. 

- Zorg voor een ononderbroken oefenfase. 

- Laat de leerlingen de leerstof actief verwerken (integreren). 

- Stimuleer de leerlingen om zelf op zoek te gaan naar oplossingen. 

- Laat de leerlingen elkaar helpen. 

- Laat de leerlingen weten dat hun werk wordt gecontroleerd. 

- Kijk het werk van de leerlingen zo snel mogelijk na (loop rond en kijk of ze de leerstof begrepen 

hebben en help leerlingen die problemen hebben). 

- Laat de leerlingen in kleine groepjes werken. 

- Vergroot de toepassingsmogelijkheden. 

- Geef extra instructie aan zwakkere leerlingen en verrijkingsstof aan goed presterende leerlingen. 
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FASE 6: EVALUATIE 

- Laat de leerlingen onder woorden brengen wat goed ging, wat niet 

goed ging en wat ze de volgende keer anders gaan doen. 

- Controleer of en hoe het lesdoel is bereikt. 

- Laat de leerlingen in tweetallen of groepjes het leerproces evalueren. 

- Een voorbeeld van een observatieschema (29) vind je op de volgende bladzijde. 

 

FASE 7: TERUG- EN VOORUITBLIK 

- Plaats de les in de context van een lessenreeks. 

- Geef aan waar de volgende les over zal gaan. 

 

FASE 1-7: FEEDBACK 

- Geef vaak en regelmatig informatie aan de leerlingen over hun werk en gedrag om het aanleren 

van misvattingen te voorkomen. 

- Corrigeer fouten onmiddellijk. 

- Maak gebruik van controlelijsten of zelfcorrigerend onderwijsmateriaal. 

- Geef procesfeedback. Dit wil zeggen: de weg waarlangs men tot een oplossing is gekomen. 

- Geef veel aanmoedigingen. 

 

  

 
29  Directe instructiemodel stap 1-5 | Onderwijs, Onderwijsactiviteiten, Lesgeven. (z.d.). Geraadpleegd op 11 juni 2020, 
van https://nl.pinterest.com/pin/398357529532258963/ 

https://nl.pinterest.com/pin/398357529532258963/


 Hoofdstuk 6: Leerstrategieën 

© AP Hogeschool – Algemene didactiek p 181 

 

 

  

Figuur 40: Observatieschema activerende directe instructie  
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6.7.2.2 Kenmerken van de ADIM 

In het activerende directe instructiemodel staat het actief leren en de kennisconstructie 

centraal. De achterliggende gedachte is dat nieuwe informatie beter beklijft als die 

gekoppeld wordt aan bestaande kennis. Bij activerende directe instructie doorlopen de 

leerkracht en de leerling samen op een interactieve manier de stappen in de 

onderwijsleersituatie. Hierbij wordt er uiteraard ook gedifferentieerd op cognitief niveau 

en op niveau van “instructie en leerstof”. 

 

DIFFERENTIATIE 

1) COGNITIEF NIVEAU (30) 

Het activerende directe instructiemodel biedt ons de mogelijkheid om te differentiëren naar 

niveau. De dagelijkse terugblik dient voor de snelle leerlingen als een oriëntatie op de stof 

om vast te stellen of ze de stof begrijpen. Voor de doorsnee leerlingen betekent de 

dagelijkse terugblik een reflectief moment t.a.v. wat reeds behandeld is. De zorgleerlingen 

kunnen ook meedoen aan de dagelijkse terugblik of tijdelijk werken aan een opdracht op het 

eigen niveau. In de verwervingsfase krijgen de snelle leerlingen een korte instructie van 

wat gemaakt moet worden. Voor de doorsnee leerlingen en eventueel voor de 

zorgleerlingen vindt een korte presentatie van de lesdoelen plaats. In de fase van de 

begeleide oefening (verwerkingsfase) wordt de te behandelen stof geoefend onder 

begeleiding van de leerkracht. Hier kunnen de leerlingen naast het individueel uitvoeren 

van opdrachten ook samenwerken. De periodieke terugblik aan het einde van de les is 

voor alle leerlingen. 

Met dit model kan je dus differentiëren in functie van het cognitieve niveau van elk van je 

leerlingen. Afhankelijk van hun niveau kan je drie verschillende niveaugroepen 

onderscheiden. Je kan dan je activerende directe instructie, systematisch en doelgericht 

aanpakken. Onderstaand schema geeft een goed beeld hoe je dit zou kunnen aanpakken in 

je les. 

 
30 Sprong, M. (2019, 28 februari). Hoe passend is het directe instructiemodel? Geraadpleegd op 11 juni 2020, van 

https://www.specialisthoogbegaafdheid.nl/doelgericht-leren/directe-instructiemodel/ 
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2) INSTRUCTIE EN LEERSTOF (31) 

Anderzijds kan je via dit instructiemodel nog op een tweede manier gaan differentiëren: 

differentiatie in uitleg en differentiatie in leerstof. Onder differentiatie in instructie verstaan 

we dat leerlingen die dat nodig hebben een groepsinstructie krijgen (uitleg en begeleide 

inoefening), maar ook dat een gedeelte van je leerlingen of een individuele leerling nog een 

extra instructie krijgt (extra uitleg en begeleide inoefening). Ook zal in de uitlegfase 

afstemming worden gezocht door middel van vragen, feedback en beloning. Differentiatie in 

leerstof betekent dat niet alle leerlingen dezelfde of evenveel lesstof aangeboden krijgen. 

De opzet van de les volgens het directe instructiemodel (en differentiëren in instructie en 

lesstof) ziet er globaal als volgt uit: 

 

 
31  Basisschool De Drift. (2013, 1 oktober). Richtlijn Het Activerende Directe Instructie Model - PDF Gratis download. Geraadpleegd op 11 juni 
2020, van https://docplayer.nl/55284277-Richtlijn-het-activerende-directe-instructie-model.html 

Figuur 41: Systematisch en doelgericht aanpakken van het activerende directe instructiemodel 



 Hoofdstuk 6: Leerstrategieën 

© AP Hogeschool – Algemene didactiek p 184 

 

ACTIEF LEREN 

De leerprestaties van leerlingen worden vooral beïnvloed door een goede instructie door de 

leerkracht. Het is belangrijk dat leerlingen hierbij actief betrokken worden. Enerzijds moet 

de leerkracht de kinderen structuur bieden, anderzijds moeten de kinderen geactiveerd 

worden tot het nemen van eigen initiatieven.   

Niet alle leerlingen hebben dezelfde instructie nodig, veel klassikale instructies zijn niet 

effectief. Plusleerlingen hebben die niet altijd nodig, terwijl het voor risicoleerlingen niet zinvol 

is om een lange instructie met meerdere facetten in één keer aangeboden te krijgen. Van 

klassikale instructies profiteert heel vaak alleen de middengroep. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 42: Het activerend directe-instructiemodel toegepast 
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KENNISCONSTRUCTIE (32) 

De kennisconstructie die bij het activerende directe instructiemodel een grote rol speelt is 

gebaseerd op het constructivistisch principe. Zoals reeds voorgaand kort besproken, zijn 

Piaget en Vygotsky hierbij toonaangevende namen. Het constructivisme is het 

achterliggende principe van de manier waarop zij naar de manier van leren kijken. Het gaat 

ervan uit dat de kennisverwerving niet alleen het gevolg is van informatieoverdracht door de 

leerkracht, maar vooral het resultaat is van het denkvermogen van de leerling. Leerlingen 

leren door nieuwe informatie te koppelen aan de kennis die ze al hebben maar ook te 

koppelen aan hun eigen reeds opgedane ervaringen en gedachten. Elke leerling leert 

hierdoor op zijn eigen manier. De leerling is bij deze manier van leren erg actief en moet zelf 

betekenis geven aan de aangeboden leerstof. De leraar heeft hierbij een begeleidende rol. 

 

 
32 InfoNu. (2015, 9 oktober). Definities van leren. Geraadpleegd op 11 juni 2020, van https://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/163490-
definities-van-leren.html 
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7 Leerinhoud 

Doelen 
 
1. De studenten selecteren leerstof aan de hand van eindtermen en/of leerplandoelen. 

2. De studenten maken een onderscheid tussen leerstof als doel en leerstof als middel. 

3. De studenten leggen het verschil uit tussen leergebiedgebonden en 

leergebiedoverschrijdend onderwijs. 

4. De studenten lichten de verschillende manieren om inhouden van leergebieden aan te 

brengen, toe aan de hand van een voorbeeld. 
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7.1 Waar komt de leerinhoud vandaan? 

Leerinhouden/de leerstof zijn door de maatschappij bepaald. De veranderingen in de 

maatschappij, zullen dan ook in de leerstof weerspiegeld worden. Omwille van de 

voortdurende evolutie van onze complexe maatschappij is een goede selectie van de 

leerinhouden absoluut noodzakelijk. 

Je gaat leerinhouden selecteren in functie van de vooropgestelde onderwijsdoelen 

(p.42) en niet omgekeerd, met andere woorden leerinhouden zijn onontbeerlijk voor het 

realiseren van de onderwijsdoelen. Op macroniveau worden de leerinhouden geselecteerd 

aan de hand van de door het decreet vastgelegde eindtermen en ontwikkelingsdoelen. 

Ook op het mesoniveau worden inhoudelijke keuzes gemaakt. Die worden mede bepaald 

door het pedagogisch project van het schoolbestuur, dat duidelijk maakt hoe het 

schoolbestuur aankijkt tegen de functie van de school in de samenleving. Daarnaast kleurt 

dit pedagogisch project ook de dagelijkse praktijk van de school als organisatie. Dit 

weerspiegelt zich in het schoolklimaat. Op micro- en nanoniveau wordt de leerinhoud 

bepaald in functie van één of meerdere lessen en wordt hierbij rekening gehouden met 

specifieke noden en behoeften van de individuele leerling. 

 

7.2 Leerinhoud als doel of als middel 

De rol en de waarde van de leerinhouden in het vormingsproces van leerlingen op lange 

termijn wordt geregeld in vraag gesteld. Hier kunnen we twee opvattingen tegenover elkaar 

plaatsen. Sommigen zien leerstof als doel op zich, anderen zien leerstof als middel om te 

leren. 

Als je de leerinhoud als doel op zich 

beschouwt, ga je de leerinhoud centraal 

stellen. Je leerlingen moeten feitenkennis 

opdoen, definities en data opslagen. Een 

gevormd persoon is voor jou dan iemand 

die over alles kan meepraten. Een 

dergelijke visie komt eerder overeen met 

hoe men vooral vroeger enkel en uitsluitend 

naar leren en de lerende keek. 
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Ga je aan de slag met de leerinhoud als middel dan ga je je leerlingen niets laten 

memoriseren maar ga je hen leren verbanden leggen tussen theorie en praktijk. Je biedt 

hen quasi uitsluitend, direct bruikbare leerinhouden aan. Leerinhouden worden 

geselecteerd in die mate dat ze een transferwaarde hebben. Ze moeten bruikbaar zijn voor 

toepassingen.  

Eén van beide opvattingen extreem naleven 

is niet aangewezen. Er zijn nu eenmaal 

bepaalde begrippen en formules die je als 

leerling dient te kennen om als basis te 

gebruiken voor nieuwe aansluitende leerstof. 

Het is eveneens belangrijk dat leerlingen 

verbanden zien met andere leergebieden en 

het dagelijkse leven. We leven in een tijd 

waarin er een overaanbod aan informatie is. 

Daarom is het beter om je leerlingen aan te leren waar ze betrouwbare informatie kunnen 

opzoeken. Alles beter dan hen bijvoorbeeld alle hoofdstukken uit een boek te laten 

memoriseren. Leerstof zorgvuldig selecteren is de boodschap. De te behalen lesdoelen zijn 

je uitgangspunt. Je maakt hierbij gebruik van het beperkingsprincipe. 

 

7.3 Hoe kan je leerinhouden ordenen? 

7.3.1 Leergebiedgebonden of leergebiedoverschrijdend onderwijs 

Eens je de leerstof geselecteerd hebt, rijst het probleem van de ordening ervan. Je kan de 

leerinhouden systematisch onderbrengen in afzonderlijke leergebieden, het ‘vakgericht’ 

onderwijs. Daarnaast kan je vertrekken van de idee dat de leerstof als een geïntegreerd 

geheel beschouwd moet worden. Zo verkrijgen we leerstofgehelen, bijvoorbeeld thema’s, 

projecten, integrale opdrachten…waarin de samenhang tussen de leergebieden tot 

uitdrukking wordt gebracht. Dit noemen we geïntegreerd onderwijs. 

De ordening in leergebieden/vakken komt nog altijd het meest voor. Vooral in het secundair 

onderwijs lijkt dit vanzelfsprekend. Het zijn vakspecialisten die er de verschillende ‘vakken’ 

onderwijzen. Er gaan meer stemmen op de jongste jaren om geïntegreerder te werken.  
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7.3.2 De overheid streeft naar inhoudelijke samenhang en afstemming 

Ook de overheid heeft hierin zijn verantwoordelijkheid genomen. In hoofdstuk 3 (p.Fout! 

Bladwijzer niet gedefinieerd.) spraken we al over het nieuwe decreet van 17 januari 2018. 

Dit verloopt parallel aan de invoering van de modernisering van het secundair onderwijs. 

Met het formuleren en invoeren van eindtermen voor heel Vlaanderen, wil de Vlaamse 

Gemeenschap duidelijk stellen welke doelen ze voor alle kinderen van de eerste graad 

(ongeacht A of B-stroom) de 16 sleutelcompetenties op het einde van de eerste graad 

secundair onderwijs behalen. 

De Vlaamse overheid is voor het opstellen 

van deze eindtermen vertrokken vanuit 

zestien sleutelcompetenties. Deze 

eindtermen worden niet vastgehaakt aan 

vakken. Het zijn de schoolbesturen die de 

verbinding maken tussen de eindtermen en 

de vakken of vakkenclusters. Daarnaast 

vertonen de eindtermen van de verschillende sleutelcompetenties een grotere inhoudelijke 

samenhang en afstemming. Zo is bijvoorbeeld de terminologie bij de competenties in het 

Nederlands en bij de competenties in andere talen onderling afgestemd. Als je dit laatste 

leest dan merk je dat de overheid het erg belangrijk vindt dat er een grote integratie tussen 

de verschillende onderwijsdoelen. 

Sterker nog, in 2019 is er voorafgaandelijk aan het leerplan eerst een curriculumdossier 

opgemaakt. In haar rapportage liet de overheid weten dat zij de integratie van de 

verschillende leerdoelen onvoldoende acht. Daarom heeft de Vlaamse regering op 28 juni 

2019 beslist de curriculumdossiers voor de eerste graad secundair voorlopig niet 

goed te keuren. De onderwijsverstrekkers moeten de curriculumdossiers herwerken en ter 

goedkeuring voorleggen op het moment dat de curriculumdossiers voor de finaliteiten in de 

tweede en derde graad definitief zijn goedgekeurd. In afwachting wordt in de eerste graad 

gewerkt met voorlopige goedgekeurde leerplannen. Hieruit blijkt de grote nadruk die de 

overheid legt op het luik ‘integratie van de verschillende leerdoelen’. 

Tenslotte nemen de scholen de (voorlopige) leerplannen over (mesoniveau). Wanneer je als 

leerkracht een les gaat ontwerpen moet je weten wat je op het einde van de les wil bereiken 

(micro- en nanoniveau). Je stelt lesdoelen op voor één specifieke les en dit op een zeer 

concreet niveau. Deze doelen zijn gebaseerd op de eindtermen/leerplandoelen 

(macroniveau). Nu je bovenstaande weet, kan je maar best rekening houden met de 

integratie van verschillende leergebieden.  
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7.3.3 Waarom is er een reactie tegen vakkensplitsing? 

Vanuit de psychologie wordt geargumenteerd dat de leerling door de vele vakken geen zicht 

meer krijgt op de globale realiteit zoals die wordt beleefd. Dit brengt mogelijk onderstaande 

met zich mee. 

- Neiging tot overlading binnen ieder leergebied/vak. Eigen vakinhouden worden te weinig 

gerelativeerd en onvoldoende gerelateerd aan andere leergebieden/vakdomeinen die voor de 

integrale persoonlijkheidsvorming belangrijk zijn. 

- Het te sterk scheiden van leergebieden/vakken heeft tot gevolg dat er onvoldoende transfer naar 

andere leergebieden/vakken wordt gemaakt. 

- Het te sterk vasthouden aan leergebieden/vakken, verhindert dat de nieuwere 

leergebieden/vakdomeinen geen plaats krijgen in het onderwijs. 

Vanuit deze verschillende argumenten gaat men meer en meer naar geïntegreerd 

onderwijs. 

 

7.3.4 Waarom pleiten voor geïntegreerd onderwijs? 

In het geïntegreerd onderwijs huldigt men het 

principe: de levenswerkelijkheid is zelf 

uitgangspunt en onderwerp voor het onderwijs. Het 

gaat om de integratie van de leerinhouden, 

ontleend aan de werkelijkheid. Integratie van 

leergebieden/vakken zorgt ervoor dat de realiteit 

meer in haar geheel beleefd kan worden.  

Geïntegreerd onderwijs omvat de verschillende 

stromingen die proberen leerinhouden (uit 

verschillende vakken) te groeperen rond een 

bepaald thema of kernprobleem. Stromingen die 

hieronder worden beschouwd, zijn o.m.: 

ervaringsgericht onderwijs, projectwerk, thematisch 

onderwijs,…(p. 156) 
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7.3.5 Verschillende vormen van aanbieden van leerstof 

7.3.5.1 Exemplarisch aanbieden 

In plaats van de hele leerstof te behandelen, kan je bepaalde thema’s of voorbeelden uit het 

leerplan nemen om mogelijke leerstofoverlading tegen te gaan. De gekozen thema’s zijn 

fundamentele leerstofonderdelen die de essentie en de methode van het betreffende 

leergebied (vak) duidelijk illustreren. Zij worden bij wijze van voorbeeld grondig uitgediept, 

zodat je leerlingen in staat zijn om gelijkaardige leerstofonderdelen analoog te verwerken. 

VOORBEELD 

In Aardrijkskunde zal je één land in Europa diepgaand behandelen en zo basistechnieken en 

hulpmiddelen aanbieden, die ook bij de studie van andere landen kunnen worden gebruikt. 

FUNDAMENTEEL LEERSTOFONDERDEEL GELIJKAARDIGE LEERSTOFONDERDELEN 

BELGIÊ 

- ligging in Europa 

- provincies, gemeenschappen en gewesten 

- reliëf  

- bevolkingsdichtheid per regio 

- waterlopen ..  

DE BUURLANDEN VAN BELGIÊ 

- Duitsland 

- Frankrijk 

- Nederland 

- Groot Hertogdom Luxemburg 

- Groot-Brittannië  

Tabel 21: Voorbeeld van exemplarisch leren 
 

7.3.5.2 Analytisch aanbieden 

Van analytische ordening spreken we als eerst het geheel wordt besproken en daarna de 

afzonderlijke delen. 

VOORBEELD 

Tijdens de les bespreek je eerst wat puberteit betekent voor je leerlingen vooraleer je de 

verschillende kenmerken gaat bespreken namelijk: lichamelijke kenmerken, psychologische 

kenmerken, cognitieve kenmerken,…van de puberteit. 

 

7.3.5.3 Synthetisch aanbieden 

Vanuit de verschillende delen van de leerstof worden de leerlingen tot de kennis van het 

geheel gebracht. 

VOORBEELD 

In Biologie bespreek je eerst alle spijsverteringsorganen (dikke darm, dunne darm, maag,…) 

apart vooraleer de werking van het spijsverteringsstelsel uit te leggen.  



 Hoofdstuk 7: Leerinhoud 

© AP Hogeschool – Algemene didactiek p 192 

7.3.5.4 Globaal Analytisch Synthetisch aanbieden 

De leerstof bied je het beste aan op een geleidelijke manier. Het GAS-principe is hier een 

goede illustratie van. Je vertrekt vanuit een geheel (globaal), dat je vervolgens analyseert 

(analyse) en systematisch uitdiept. Uiteindelijk keer je terug tot de totaliteit door het 

synthetiseren (synthese) van de te behandelende leerstof. 

VOORBEELDEN 

In het vak Verwarming heb je het over een verwarmingsketel die zowel voor warm water als 

de verwarming zorgt. Als we tijdens deze les aan de hand van een echte ketel het GAS-

principe toepassen dan krijgen we het volgende: 

1 Het geheel bekijken: waar is de toevoer, waar is de afvoer, waar is het overdrukventiel,… GLOBAAL 

2 Het geheel wordt helemaal van naaldje tot draadje geanalyseerd. (zie onderstaande foto) ANALYSE 

3 Elk onderdeel wordt terug in zijn oorspronkelijke plaats gezet en de relaties tussen de 
verschillende onderdelen worden terug in het geheel bekeken. 

SYNTHESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het vak Geschiedenis heb je het over de mode doorheen de verschillende tijdvakken. 

Eerst bespreek je de volledige tijdlijn. In de tweede instantie de mode per tijdvak. En als 

laatste wordt de evolutie doorheen de tijd behandeld. Het GAS-principe toepassen dan 

krijgen we het volgende: 

1 Het geheel bekijken: je bespreekt de mode en hierbij vertrek je vanuit een tijdbalk. GLOBAAL 

2 Je bekijkt per tijdvak de mode. Bijvoorbeeld in de middeleeuwen droegen de mannen een 
tuniek. Daarna bespreek je de volgende tijdvakken. 

ANALYSE 

3 De evolutie van de mode overheen de verschillende tijdvakken wordt besproken. SYNTHESE 

  

Figuur 43: De verschillende onderdelen van een 
verwarmingsketel (GAS-principe) 
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7.3.5.5 Aanschouwelijk Schematisch Abstract aanbieden 

Schakel van concreet materiaal over naar modellen, schema’s. Daarbij pas je het  

ASA–principe, ook Concreet Schematisch Abstract of CSA-principe genoemd. Dit principe 

houdt in dat je bij het aanleren eerst aanschouwelijk werkt, dan schematisch en ten slotte 

abstract. 

VOORBEELD 

AANSCHOUWELIJK SCHEMATISCH ABSTRACT 

Filmpje: doorsnijden appel 

OF 

Demonstratie: doorsnijden appel 

OF 

… 

 

De schematische doorsnede van 

een appel. 

De delen van een appel zijn: 

- de steel 

- de steelholte 

- het vruchtvlees 

- de schil 

- het klokhuis 

- de pitten 

Tabel 22: Voorbeeld van het ASA-principe 

7.3.5.6 Inductief aanbieden van leerstof 

De ordening van concreet naar algemeen of van het bijzondere naar het algemene, namelijk 

van voorbeeld naar regel, van verschijnselen naar wet,... 

VOORBEELD 

Tijdens een les Verkeerseducatie ga je in het verkeer een aantal verkeersborden bekijken. 

Nadien gaat men in de klas de verkeersborden in verschillende categorieën onderverdelen 

en dit aan de hand van de bedoeling van elk verkeersbord zoals ze het in de praktijk hebben 

kunnen ondervinden. 

 

7.3.5.7 Deductief aanbieden van leerstof 

De ordening waarbij eerst het algemene en pas daarna het bijzondere wordt behandeld. Bv. 

van regel naar toepassing, van begrip naar concrete voorstelling,... 

VOORBEELD 

Tijdens een les Verkeerseducatie krijgt men in de les een overzicht van verschillende 

soorten verkeersborden: ‘verbodsborden, gebodsborden, voorrangsborden, …’ Hierna 

worden er van elke soort een aantal bekeken in het straatbeeld.  
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7.4 Keuze van het handboek  

Welk handboek of leerboek moet de leerkracht volgen? Jammer 

genoeg, zeker voor beginnende leerkrachten, zijn er niet altijd 

handboeken of leerboeken ter beschikking. Wanneer er geen 

handboek op de markt is of wanneer leraren het niet wensen 

om met een handboek te werken, maken ze vaak een eigen 

cursus of schriftelijk materiaal. In het vervolg van deze tekst 

zullen we handboek of leerboek geregeld vervangen door 

leermiddelen om deze cursus zo leesbaar mogelijk te maken. 

De meeste leermiddelen zijn aan het evolueren naar onderwijsleerpakketten. Deze kunnen 

beschouwd worden als een leermiddel met een zo breed mogelijk onderwijsleerprogramma. 

Het omvat leerdoelen, leermiddelen, oefenmateriaal al dan niet gedigitaliseerd, toetsen en 

suggesties voor de leerkracht. Ook gedigitaliseerde leerinhouden of 

onderwijsleerpakketten veroveren stilaan de onderwijsmarkt. Kijk maar naar de evolutie van 

het gebruik van tablets in scholen, de digitale borden in de klas, de uitgebreide 

mogelijkheden van elektronische leerplatforms,  … waarbij de leerlingen de leerinhouden 

gedigitaliseerd verwerven en verwerken.  

Leraren volgen echter niet altijd getrouw deze leermiddelen. Uit onderzoek (33) is gebleken dat 

leraren hetzelfde handboek of onderwijsleerpakket vaak op uiteenlopende wijze 

gebruiken en dit zelfs op een wijze dat tegenstrijdig is met de bedoelingen van de 

ontwerpers van het betrokken leerboek (34). Indien leerboeken gebruiksvriendelijker zijn voor 

leerkrachten (bijvoorbeeld met uitgewerkte tijdlijn, remediëringsmateriaal, oefeningen, …) en 

wanneer ze duidelijk verwijzen naar de opgelegde leerdoelen met mogelijkheid tot het 

toetsen ervan, zullen de leraren meer belang hechten aan deze leermiddelen. Hierdoor zal 

ook het effect van het leerboek op de leerprestaties van de leerlingen duidelijker herkenbaar 

zijn en dus voor verbetering vatbaar zijn. 

Het gebruik van goede handboeken of cursussen kan dus wel duidelijk een effect hebben  

op de prestaties van de leerlingen. Hiervoor moet het handboek/cursus aan een aantal 

kenmerken beantwoorden. 

Het handboek of de cursus vermeldt duidelijk de geordende lesdoelen. Deze worden aan 

de leerlingen meegedeeld. Bovendien moeten de lesdoelen op een correcte manier 

afgeleid zijn van de eindtermen die door de overheid zijn opgelegd.  

 
33 VAN DEN BERG, G. (1993), Evaluatie van leerlingen. In W.J. Nijhof et al. (Eds.), Handboek curriculum. Modellen, theorieën, technologieën (pp. 
371-391). Amsterdam/Lisse: Swets&Zeitlinger. 
34 Creemers, C. (1991). Effectieve instructie (1ste editie). Amsterdam, Nederland: Niwi. 
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In deze leermiddelen wordt de leerinhoud op een overzichtelijke en gestructureerde 

manier geordend, onder meer van gemakkelijk naar moeilijk. De inhoud is zoveel mogelijk 

verbonden met de lesdoelen en deze is niet overladen. Het beperkingsprincipe wordt hier 

toegepast. Leermiddelen die te veel leerinhoud bevatten veel meer dan de minimaal te 

bereiken eindtermen, geven minder goede leerprestaties.  

Handboeken voorzien dikwijls veel gelegenheid tot het 

inoefenen van lesdoelen via goedgekozen oefeningen. 

Een activerende cursus werkt motiverend en brengt meer 

leerwinst. Bovendien moet het mogelijk zijn de voortgang 

van de leerlingen te volgen en op basis daarvan 

differentiërende maatregelen te nemen. Er is dan ook 

dikwijls toetsmateriaal voorhanden om de voortgang 

van de leerlingen te evalueren, hetzij via de leerkracht, hetzij via de leerlingen zelf. Door een 

geregelde terugkoppeling wordt de leertijd beter ingevuld en indirect ook de motivatie 

van jouw leerlingen verhoogd. (35) 

Zoals reeds eerder aangegeven, is er niet altijd een handboek ter beschikking of wijkt de 

leerkracht liever af van het opgelegde handboek. Een zelfgeschreven cursus is dan 

noodzakelijk. De leerinhouden voor deze cursus moet samengesteld worden vanuit andere 

correcte bronnen zoals vakliteratuur, wetenschappelijke literatuur, populaire literatuur… 

aangevuld met eigen voorbeelden, oefeningen en toetsmateriaal. De samengestelde 

cursus dient natuurlijk ook aan bovenstaande criteria te voldoen.  

 

 
35 Standaert, R., & Troch, F. (2018). Leren en onderwijzen (1ste editie). Leuven, België: Acco. 
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8 Leermiddelen 

 

Doelen 
 
 
1. De studenten selecteren leermiddelen voor een concrete les. 

2. De studenten gebruiken de verschillende leermiddelen vlot en op een verantwoorde 

manier tijdens een lessituatie. 

3. De studenten lichten de voor- en nadelen van de leermiddelen toe. 

4. De studenten stellen een bordschema op. 
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8.1 Wat bedoelen we met Leermiddelen? 

Met het gebruik van leermiddelen bedoelen we al het didactische materiaal dat je gebruikt 

om je les te ondersteunen. Klassiek denk je aan het schoolbord, afbeeldingen, boeken en 

daarnaast horen ook internet, e-mail, chat, PowerPoint en realistisch materiaal. 

Aan de hand van deze didactische materialen kan je je les verbeteren en kan je je 

leerlingen helpen de leerinhoud te verwerken. Maar denk er ook aan dat je met deze 

leermiddelen jezelf als leerkracht goed kan ondersteunen! 

Sociale media, beeld, audio, smartphone, computer en internet zijn voor vele 

leerlingen niet meer weg te denken uit hun dagelijkse werkelijkheid. De 

didactische materialen die je als leerkracht inzet in je lessen, kunnen best 

aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen om hun aandacht vast te 

houden. Nieuwe technologieën verdienen met andere woorden zeker hun plaats 

in jouw lessen. 

Het kan echter niet de bedoeling zijn leermiddelen te gebruiken als doel op zich. Een les 

wordt niet automatisch beter wanneer we PowerPoint of internet gebruiken. Het zal dan ook 

zeer belangrijk zijn om hierin weloverwogen keuzes te maken. Welke leermiddelen gebruik 

ik? Welke zijn de specifieke eigenschappen van bordgebruik? Welk beeldfragment laat ik 

zien? Wanneer laat ik dit zien? Wat zijn de gevaren wanneer ik met mijn leerlingen op het 

internet ga surfen?   

De nieuwe media betekenen helemaal niet het einde van het oude schoolbord. Dit is een 

onderwijsmedium dat zijn specifieke eigenschappen heeft en nog steeds zeer waardevol kan 

zijn in de klas. 

 

8.2 Waarmee hou je rekening bij de keuze van leermiddelen? 

In de eerste plaats zal je de leermiddelen selecteren in overeenstemming met de 

lesdoelen. Uiteraard zal de leerinhoud mee bepalen welke didactische materialen we zullen 

hanteren. Gevoelige onderwerpen kunnen misschien moeilijk met een droge PowerPoint 

gebracht worden, terwijl zeer nauwkeurige technische tekeningen moeilijk op bord 

weergegeven kunnen worden. Op dit niveau zal een eerste eliminatie van bepaalde 

leermiddelen zich reeds opdringen.  
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Bij het kiezen van leermiddelen stel je je best volgende vragen: 

VRAAG 1: Toepassen of begrijpen? Reproduceren of produceren? 

Is het de bedoeling dat mijn leerlingen de leerstof kunnen toepassen of moeten ze deze 

vooral goed begrijpen? Moeten ze de leerstof nauwkeurig kunnen reproduceren of vooral het 

achterliggende principe vatten? 

 

VRAAG 2: Hoe leermiddelen aanpassen aan de beginsituatie? 

Zal je leerling mee bepalen welke leermiddelen je gaat hanteren? Daarbij benadrukken we 

nogmaals het belang van het achterhalen van de beginsituatie van je leerlingen. In zwakkere 

groepen kan het aangewezen zijn meer gebruik te maken van het bord omdat je hier altijd op 

kan terugvallen en je zo meer structuur kan bieden. Digitale presentaties kunnen dan soms 

te moeilijk zijn omdat deze informatie steeds weer verdwijnt. Een oplossing hiervoor kan 

bijvoorbeeld het werken met posterwoorden. Dit zijn belangrijke vaktaaltermen of 

schooltaaltermen op een poster die in het klaslokaal wordt gehangen. Ook een 

beeldfragment zal in sommige groepen niet gebruikt kunnen worden wegens te moeilijk, te 

weinig ondersteunend, enzovoort. Bovendien hebben zaken als klassamenstelling, 

groepsgrootte en motivatie van je leerlingen ook invloed op welke leermiddelen je kiest. 

 

VRAAG 3: Hoe rekening houden met schoolcontext en eigen leerkrachtstijl? 

Heeft de situatie van de leerkracht en de schoolcontext een belangrijke bijdrage? Wanneer je 

school niet beschikt over een beamer of een digitaal bord, zal je je verder geen vragen 

moeten stellen over het gebruik van bijvoorbeeld Prezi.  

 

VRAAG 4: Hoe werkvorm en leermiddelen laten matchen?  

Zal de gekozen didactische werkvorm mee bepalen welke 

leermiddelen je kan gebruiken? Je kan geen brainstorm houden met 

PowerPoint omdat dit medium maar heel weinig interactie toelaat.  

Het school- of digitaal bord is daarvoor meer geschikt.  

 

VRAAG 5: Hoe wordt de keuze van didactische materialen bepaald door de (niet) 

vaardige leerkracht? 

De leerkracht heeft zelf een grote verantwoordelijkheid in de keuze van de leermiddelen. Je 

zal niet geneigd zijn een Kahootquiz aan te maken wanneer je niet weet hoe er aan te 

beginnen. Je zal niet voor Mentimeter kiezen als je dit programma niet beheerst. 

Leerkrachten maken soms te weinig gebruik van het schoolbord omdat ze niet geleerd 

hebben hoe dit te integreren in hun lessen.  
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8.3 Hoe gaat informatieverwerking in zijn werk? 

Als leerlingen leerstof verwerken, staat de waarneming hierbij centraal. Via hun zintuigen 

komt de leerinhoud binnen. Hun brein verwerkt deze leerinhoud en geeft er betekenis aan. 

Hierdoor wordt hun vakkennis telkenmale groter en groter. Daarom is het interessant maar 

vooral, voor ons als leerkracht, belangrijk dat we weten welke zintuigen bij het ontvangen 

van informatie het meest aan bod komen. We nemen andere informatie op afhankelijk van 

de  zintuigen die aangesproken worden. Daarnaast nemen leerlingen met een visuele of 

auditieve beperking evengoed de meeste zaken op. Denk er dus bij na dat je best zoveel 

mogelijk zintuigen activeert om leerstof over te brengen aan je leerlingen  

(cfr. aanschouwelijkheidsprincipe). 

 

8.4 Hoe wordt leerstof efficiënt onthouden? 

Ons brein maakt een onderscheid tussen het verwerken van informatie en het uiteindelijk 

onthouden van informatie. Ook dit is belangrijk om even bij stil te blijven staan. Als we 

weten hoe leerlingen het gemakkelijkste de leerstof zullen onthouden dan geeft dit ons extra 

informatie over hoe we onze leerstof het best kunnen aanbieden. Je kan dit best doen op 

een multi-sensoriële manier. Dit is wenselijk en helpend voor je leerlingen. 

We 

onthouden 

van wat 

we … 

LEZEN HOREN ZIEN ZIEN 

HOREN 

ZIEN 

HOREN  

ZEGGEN 

ZIEN 

HOREN  

ZEGGEN 

DOEN 

10% 20% 30% 50% 80% 90% 

De genoteerde procenten in bovenstaande tabel zijn eerder indicatief. 

Tabel 23: Percentage leerinhoud die leerlingen onthouden afhankelijk van één of meer gebruikte zintuigen 

 

Daarnaast pleiten deze resultaten voor het nastreven van leerlingenactiviteit tijdens elke 

fase van je les. Ze pleiten eveneens voor de toepassing van didactische werkvormen waarbij 

een beroep gedaan wordt op leerlingeninitiatief. Zo kan je in bepaalde lessen afspreken 

dat de leerlingen die klaar zijn met het voorziene werk zelf mogen kiezen welke taak ze nog 

maken. Denk hierbij aan contract- of hoekenwerk als bruikbare werkvormen. 
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Uit het bovenstaande leren we ook dat je leerlingen vooral open staan voor audiovisuele 

media bij het verwerven van leerstof. Naast het verwerven van leerstof, moeten leerlingen 

die inhoud ook nog verwerken en opslaan. Daarvoor is het essentieel dat zij de leerinhoud 

niet enkel gezien en gehoord hebben, maar dat ze er ook actief mee bezig zijn tijdens het 

verwerken ervan. Als leerkracht is het dan ook van cruciaal belang dat je dit proces kan 

opvolgen. Een intern leerproces van de leerling is niet dikwijls waarneembaar en kan je 

best, en zeker in de beginfase, laten verwoorden door je leerlingen. Op deze manier krijg je 

een beter zicht op hoe ze de leerstof aan het verwerven en verwerken zijn en wat ze 

ervan onthouden. 

 

8.5 Meest frequent voorkomende leermiddelen onder de loep 

8.5.1 Schoolbord 

Het schoolbord is een medium dat specifiek voor het onderwijs werd ontwikkeld. Het is dan 

ook het meest gebruikte medium en ook het meest voorhanden. Er bestaan verschillende 

modellen en soorten. Zo kennen we een viltstiftbord (whiteboard), een flip-over, een 

magneetbord en een klittenbord... Maar het meest gebruikte is het klassieke krijtbord. De 

positieve aspecten en mogelijkheden en aandachtspunten en beperkingen vind je hieronder 

terug. 

 

POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

- Een groot oppervlak waar veel op kan en dus blijft de leerstof steeds zichtbaar voor de leerlingen. 

- Goedkoop en eenvoudig in gebruik en onderhoud. 

- Vraagt geen extra voorzieningen en werkt altijd. 

- Het geeft een duidelijk overzicht en structuur. 

- Mogelijkheid tot kleurgebruik. 

- Veel interactiemogelijkheid met de leerlingen. 

- Er kan veel geïmproviseerd of gewijzigd worden tijdens het lesverloop. 

- Schema’s worden samen met de klasgroep opgebouwd en worden zo veel inzichtelijker gemaakt. 
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AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- Een les begint altijd met een goed geveegd bord.  

- De leerstof kan niet bewaard worden voor latere lessen. 

- De plaats van het bord bepaalt sterk de klasopstelling. 

- De leesbaarheid is afhankelijk van het handschrift van de leerkracht. 

- Een krijtbord is erg stoffig (allergie). 

- Het bordschema moet voorbereid worden tijdens de lesvoorbereiding. 

- Het bordschema moet opgebouwd worden tijdens het lesgeven. 

- Je staat met je rug naar de klas. 

- Het schrijven op een bord is tijdrovend en is heel anders dan schrijven op papier. Vandaar dat je 

het krijt tussen de vingers neemt en niet in de hand. Om piepen en krassen te voorkomen breek je 

best het krijt zodat je onder een juiste hoek op het bord kan schrijven. Vermijd vegen met de zijkant 

van je hand. 

 

BORDSCHEMA 

Hoe je je bord ook wil gebruiken, je zal een bordschema moeten maken bij je 

lesvoorbereiding. Zeker als beginnende leerkracht heb je te veel aan je hoofd om tijdens het 

lesgeven je bordschema te schikken. De ordening en keuze van je inhoud moeten al 

vastliggen voor je aan je les begint. 

Het bordschema is een planning van je bordgebruik. Alle leerinhoud, agendapunten, 

doelen … worden hierop uitgeschreven. Ook titels, pijlen, onderlijningen en kleurgebruik zijn 

aanwezig op je bordschema. Op onderstaand schema zie je een algemene weergave van 

een bordschema. 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 44: Het bordschema 
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HOE BEGIN JE ERAAN ? 

Maak een omtrek van het bord dat je gaat gebruiken. Zorg dat de verhoudingen 

overeenkomen. Zo zie je dat de zijborden meestal vierkanten zijn en dat het middenbord 

tweemaal uit een zijbord beslaat. En dan kan je beginnen puzzelen op dit virtueel bord aan 

de hand van bovenstaand schema… 

 

ENKELE TIPS OM EEN GOED BORDSCHEMA TE BEKOMEN: 

- Draai je krijtje (bij stiften is dit natuurlijk niet nodig) rond om altijd een scherpe lijn te bekomen. 

- Om je middenbord in twee kolommen te verdelen kan je even een zijbord dicht doen om de lijn te 

trekken. 

- Werk je bordschema bij als je deze les nog eens opnieuw gaat geven.  

- Spreek niet tegen je bord terwijl je aan het schrijven bent. Hierdoor word je onverstaanbaar en 

verlies je controle over je groep. 

- Maak gebruik van kleur, pijlen, kaders, .... en gebruik daarbij de kleuren functioneel. 

- Schrijf slechts in uitzonderlijke gevallen op voorhand iets op bord. De kracht van het bordschema is 

nu net dat het samen wordt opgebouwd met de groep. 

- Schrijf een brainstorm ook uit op je bordschema. Bedenk hierbij zelf wat je leerlingen zouden 

kunnen antwoorden. 

- Bordgebruik lijkt soms erg tijdrovend. Het is echter vooral temporiserend. Dit wil zeggen: de kans 

dat je te snel lesgeeft is zeer klein wanneer je het bord gebruikt. De leerlingen weten de extra 

denk-en adempauzes soms best te appreciëren. 

- Blijf niet te veel voor je bord staan maar ga voldoende opzij. 

- Veeg je bord netjes af voor je collega’s die na je komen. 

- Zet niet te veel regels onder elkaar op je bordschema. Met een normaal schrift kan je maximum 10 

tot 12 regels onder elkaar schrijven.  
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8.5.2 Digitaal schoolbord 

Een digitaal schoolbord zou je kunnen omschrijven als een digitale 

versie van het klassieke schoolbord. Waar vroeger de leerkracht 

aan de slag ging met krijt en bordveger, gaat het moderne 

equivalent nu met een computer en bijhorende beamer lesmateriaal 

projecteren en bewerken. Aan de hand van speciale bordsoftware kan de leerkracht 

rechtstreeks aantekeningen op het bord maken. Hij of zij kan ook op het internet websites 

tonen of handig materiaal zoals Youtube, Wezooz, ... inschakelen. 

Als leerkrachten spreken over een digitaal schoolbord dan nemen ze soms de naam 

‘Smartboard’ in de mond. Smartboard is echter een merknaam die verwijst naar de eerste 

producent van digiborden: SMART Technologies. Er bestaan ondertussen tal van 

producenten die digitale schoolborden aan de man brengen (SMART, Promethean 

(ActivBoard), Interwrite, Eno, Legamaster, eBeam, ...) 

 

POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

- Lessen kunnen op voorhand worden uitgewerkt in het bordprogramma. 

- Aangezien de computer is aangesloten op het bord kan er gebruik worden gemaakt van websites 

en online spelletjes. 

- Verschillende problemen/oplossingen kunnen worden geprojecteerd waardoor iedereen leert van 

elkaar. 

- Heel wat uitgeverijen stellen bordboeken ter beschikking voor leerkrachten. 

- Lesmateriaal kan eenvoudig worden uitgewisseld. 

- De opdrachten die leerlingen aan het bord maken kunnen worden opgeslagen en ter beschikking 

worden gesteld in de digitale leeromgeving (Bv: Smartschool, ...). 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- Digitale schoolborden worden nog te veel gebruikt om louter slides te projecteren. Er wordt weinig 

gebruik gemaakt van de interactieve mogelijkheden van het bord. 

- Sommige borden werken met pennen. Opletten als de batterijen leeg zijn! 

- Hoge kostprijs (aankoop bord, beamerlamp, beamer, pc) en veel onderhoud. Tegenwoordig 

hebben producenten ook al borden ontwikkeld die geen speciaal bord vereisen maar via infrarood 

detecteren op welk punt je schrijft op een bestaand bord of wit stukje muur. 
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8.5.3 ICT-gebruik in de klas 

Wanneer we het over nieuwe technologie hebben, zullen 

we eerder denken aan ICT oftewel Informatie-

Communicatie-Technologie. Uiteraard kunnen we hier 

geen volledig beeld geven van de werking van internet of 

de technologische kanten ervan. We zullen enkel een 

aantal didactische mogelijkheden weergeven.    

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit de leefwereld van jongeren. Hoewel 

onderzoek heeft aangetoond dat zij ook perfect kunnen worden ingezet in de klaspraktijk 

schrikken nog veel scholen ervoor terug om sociale media in de klas toe te laten. En dat is 

jammer, want ‘mediageletterdheid en digitaal burgerschap’ zijn vaardigheden die 

leerlingen van nu nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen tot de actieve burgers van 

morgen. 

 

POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

- Leerlingen leren omgaan met ICT.  

- Leerlingen zelfstandig leren werken. 

- Aansluiten bij de leefwereld van leerlingen. 

- Leerlingen een bredere kijk op de wereld bieden. 

- Communicatie verbreden en vergemakkelijken. 

- Via educatieve software kunnen bepaalde oefeningen beter aangeleerd en geoefend worden. 

- Er is een grote mogelijkheid tot differentiatie. 

- Je kan bewegende beelden laten zien. 

- Er zijn simulaties mogelijk. 

- De computer kan als werktuig gebruikt worden. 

- De computer kan als toetsinstrument gebruikt worden. 

- Opzoeken van informatie tijdens de les door de leerlingen. 

- Gebruik van educatieve software. 

- Leerlingen in groep taken laten uitvoeren met behulp van de computer. 

- Actuele informatie over hun beroepskeuze laten opzoeken. 

- Contacten leggen met andere scholen (binnen- & buitenland). 

- Communicatie tussen leerlingen, leerkrachten en ouders (smartschool, blackboard, MSN-groups). 
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- Online plaatsen van gegevens. 

- Online cursussen volgen. 

- Volgende websites zijn zeker de moeite waard om eens te bekijken. 

https://www.klascement.net/ https://schooltv.nl/ 

https://www.lesidee.net/ https://informaticalessen.be/ 

 
 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- Grote financiële kost. 

- Internet heeft een grote hoeveelheid informatie. Zorg ervoor dat je leerlingen hier kritisch mee 

omgaan. 

- Technische beperkingen op school. 

- Bijkomende inspanning van de leerkracht. 

- Aandacht blijven hebben voor het sociale aspect. 

- Een machine (computer) kan onmogelijk de motiverende kracht van de leerkracht overnemen. 

 

8.5.3.1 Tablets (of smartphones)  

Een tablet is kort samengevat een mini-computer die je met de vingers kan bedienen. Met 

zo’n tablet is het mogelijk razendsnel programma’s (apps) te bedienen, elektronische boeken 

te lezen, video’s te bekijken en natuurlijk te surfen op het internet. Tablet en smartphone 

bieden dezelfde mogelijkheden. 

Tablets zijn razend populair geworden en lijken ook niet meer weg te slaan uit het 

onderwijs. De bekendste tablet-aanbieder is ongetwijfeld Apple die met de iPad een 

volledige generatie heeft bekeerd. Naast Apple heb je natuurlijk ook nog andere aanbieders 

zoals Google, Microsoft, Samsung,... 

  

https://www.klascement.net/
https://schooltv.nl/
https://www.lesidee.net/
https://informaticalessen.be/
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POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

- Een tablet heeft een korte opstartduur waardoor de leerlingen snel iets kunnen raadplegen of 

opzoeken.  

- Een tablet is licht en eenvoudig op te bergen. 

- Op een tablet kan je elektronische boeken (e-books) raadplegen waardoor kilo’s boeken en 

bijhorende rugproblemen kunnen worden vermeden. 

- Met specifieke apps kan je lessen meer visueel, aantrekkelijker en interactiever maken. Meer 

informatie kan je vinden op Klascement of op https://appsindeles.wordpress.com/ 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- Eén van de grootste kritieken op tablets is nog steeds de kostprijs. Het verplicht inschakelen van 

iPads in scholen stuit dan ook op heel wat protest van ouders en leerlingen. 

- Een tablet kan over het algemeen minder dan een laptop of een desktop pc. Grote berekeningen 

maken of lange teksten schrijven en opmaken verloopt niet al te gemakkelijk met een tablet. Ook 

randapparatuur aansluiten gaat vaak niet. 

- Standaard bieden producenten een ingebouwd klaviertje ter beschikking op de tablet, maar typen 

op zo’n computertje is allesbehalve evident. Het is daarom mogelijk tegen een meerprijs een extern 

toetsenbord op de tablet aan te sluiten. 

- Eén iPad is eenvoudig te onderhouden, maar wat doet een school met 50 iPads? Elke tablet dient 

immers een plaats in het schoolnetwerk te krijgen. Er kunnen problemen ontstaan wanneer er 

onvoldoende middelen worden vrijgemaakt voor de technische kant van de zaak of wanneer er 

bijvoorbeeld geen deskundige ICT-coördinator aanwezig is. 

- Heel veel apps zijn in het Engels gemaakt. 

- Voor heel wat apps heb je het internet nodig.  

- Goede apps kosten vaak wel wat geld. 

- Leerlingen passen de mogelijkheden van de tablets soms toe om 

andere zaken te doen. Waakzaamheid blijft geboden.  

  

https://appsindeles.wordpress.com/
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8.5.3.2 PowerPoint en andere digitale presentaties 

Met deze toepassing kan je slides projecteren. Je maakt dan 

bijvoorbeeld een PowerPoint- of Prezipresentatie die je via 

laptop en beamer projecteert op een scherm of op de muur. 

Het grote voordeel is dat je steeds een duidelijke projectie 

hebt die voor iedereen zichtbaar is. Daarnaast kan je foto’s, 

afbeeldingen, internet en beeldfragmenten integreren in je 

presentatie. Nadelen zijn echter wel dat een digitale presentatie veel interactie met je 

leerlingen in de weg staat en weinig ruimte biedt tot improvisatie of wijziging van je 

voorbereiding. Let ook op het niveau van je groep. Soms kan een digitale presentatie te 

moeilijk zijn voor je leerlingen omdat het te weinig houvast geeft en soms erg snel kan gaan. 

 

POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

- Het is een ondersteuning van je lesverhaal. 

- Maak steeds gebruik van de animaties om je tekst te laten inspringen. 

- Je kan animaties gebruiken. 

- Je kan gebruik maken van actieknoppen en linken. Het is een methode om knoppen te plaatsen op 

je slides waardoor je makkelijker en interactief kan navigeren doorheen je presentatie. 

- Je kan zorgen voor meer interactie met je leerlingen door belangrijke vragen te integreren in je 

PPT en te werken met animaties om antwoorden te laten verschijnen. 

- Door instructies op te lijsten via de PPT, geef je deze zowel mondeling als schriftelijk mee. 

Leerlingen kunnen steeds terugkijken indien ze iets vergeten zijn wat positief is voor 

klasmanagement. 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- Je moet het programma kennen alvorens je het kan gebruiken. 

- Beamer en computer zijn niet in elke school of klas aanwezig. 

- Gebruik nooit geluidjes om je animaties kracht bij te zetten. 

- Let op met kleurgebruik. Hou je presentatie sober. 
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8.5.3.3 Mogelijke bruikbare apps 

Er bestaan ontelbaar veel apps die in het onderwijs gebruikt worden om leerlingen te helpen 

om te leren. We sommen er hier vijf veelgebruikte op.  

 

KAHOOT (https://kahoot.com/) 

Kahoot! is een activerende online quiz, die de studenten in teams of individueel (tegen elkaar 

of thuis als huiswerk) kunnen spelen. Als leerkracht krijg je mooie overzichtelijke resultaten 

per vraag, deelnemer, gemiddeldes, ... De app is gratis te gebruiken. 

 

SOCRATIVE (https://socrative.com/) 

Met Socrative kun je leerlingen laten stemmen/antwoord geven op vragen zonder dat je de 

beschikking hebt over specifieke stemkastjes. Socrative is software die je op iedere 

computer, maar ook op smartphones kunt gebruiken. Het werkt heel eenvoudig. Als docent 

maak je een account aan. Vervolgens krijg je een persoonlijk 'roomnumber'. In je eigen 

'room' kun je quizzen samenstellen uit multiple choice-vragen en vragen met korte 

antwoorden. Je geeft aan je leerlingen het roomnummer door. De leerlingen melden zich 

aan, vullen het roomnumber in en de quiz kan beginnen. Je hebt de keuze om klassikaal per 

vraag te werken, of iedereen zijn eigen tempo te laten kiezen. Ook kun je twee vormen 

gebruiken: de gewone vorm en een 'game' vorm waarbij de leerling (of de groep leerlingen) 

door goede antwoorden een raketje zo snel mogelijk aan de overkant van het scherm moet 

zien te krijgen. 

 

LEARNINGAPPS.ORG (https://learningapps.org/) 

LearningApps.org is een Web 2.0-toepassing om leer- en lesscenario's met kleine 

interactieve modules te ondersteunen. Bestaande bouwstenen/modules kunnen direct 

worden geïntegreerd in een lesscenario, maar kunnen ook zelf online aangemaakt of 

gewijzigd worden door de gebruiker. Het doel is om herbruikbare bouwstenen/modules 

(Apps genoemd) te verzamelen en openbaar beschikbaar te stellen. Deze 

bouwstenen/modules zijn om die reden niet gelinkt aan een specifiek kader of lesscenario, 

maar zijn uitsluitend beperkt tot het interactieve gedeelte. De bouwstenen/modules zelf zijn 

dus geen afgewerkte lessen, maar moeten worden ingebed in een passend lesscenario. 

  

https://kahoot.com/
https://socrative.com/
https://learningapps.org/
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GLOGSTER (https://edu.glogster.com/) 

Glogster is een programma waarmee interactieve posters oftewel glogs gemaakt kunnen 

worden Op eenvoudige, intuïtieve wijze kunnen achtergronden, teksten, illustraties, geluiden 

en zelfs beeldfragmenten op de poster worden geplaatst en kan de poster naar eigen smaak 

worden vormgegeven.  

 

MENTIMETER (https://www.mentimeter.com/) 

Mentimeter is een tool waarmee je tijdens 

lessen/workshops vragen of een quiz kunt voorleggen 

aan je publiek. Het publiek kan anoniem antwoord 

geven via verschillende devices en dit wordt realtime 

weergegeven. Het is een supersnelle en 

gebruiksvriendelijke tool om voorkennis mee op te 

halen en feedback te vragen. 

 

POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

- Het gebruik van verschillende apps kan zeer motiverend werken. 

- Verschillende mogelijkheden om bewegende beelden of foto’s te implementeren. 

- Gemakkelijk te gebruiken. 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- Zorg ervoor dat je de evaluatievormen goed afwisselt. 

- Het kost wat tijd en investering om alle mogelijkheden te leren kennen. 

 

8.5.4 Leerlingentekst en het werkblad 

Een leerlingentekst, -bundel, -cursus zijn verschillende benamingen voor hetzelfde 

werkdocument voor leerlingen. Deze tekst fungeert als werkdocument tijdens de les 

enerzijds en anderzijds na de les als naslagwerk om de aangeboden theorie te kunnen in- 

en bestuderen. Deze cursus bestaat uit de aangeboden leerstof in de vorm van: lesdoelen, 

theorie, tabellen, opsommingen, definities, begrippenlijst, … en daarnaast ook uit 

oefeningen, opdrachten, casussen, … waarmee de leerstof verwerkt wordt. Deze bundel is 

geschreven voor leerlingen, niet voor collega’s of vakmensen. Dit maakt dat je bij het 

opstellen van deze bundel heel erg rekening moet houden met de beginsituatie van je 

klas. Elke leerkracht is ook een taalleerkracht, dus vermijd taalfouten.  

https://edu.glogster.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/
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Werkbladen daarentegen zijn niet meer of niet minder één of hooguit enkele, meestal losse 

bladen met lesdoelen, oefeningen, opdrachten, casussen,… e.d. om leerstof tijdens de je 

les te verwerken. Helaas worden deze dikwijls voornamelijk op het einde van de les 

gebruikt, als testje of herhaling van de les. Dit is zeker ook een goede manier om een 

werkblad te gebruiken doch het kan nog krachtiger. Je kan het ook gebruiken om de 

leerstof te verwerken tijdens je les. Het werkblad is het medium en jij coacht, stuurt, 

remedieert,…., je leerling bij het verwerken van de leerstof.   

Zeker in kleuterklassen maar ook in het lager- en secundair onderwijs denken leerkrachten 

snel dat leerlingen pas tot leren komen als ze een werkblad hebben ingevuld. Daarom wordt 

soms gezegd dat ons onderwijs een papieren onderwijs is. Het is een ‘slecht’ ingebakken 

perceptie van onze maatschappij dat als het op papier staat het ‘beter’ is dan als kinderen 

bijvoorbeeld iets geleerd hebben door ervaring. Daarom een warme oproep naar jou: 

werkbladen, leerlingenteksten hebben zeker een grote educatieve waarde en kunnen een 

grote betrokkenheid creëren met fundamenteel leren tot gevolg doch gebruik deze 

doelbewust, functioneel en op een krachtige manier.  

Daarom is het zo belangrijk om steeds af te wegen of het werkblad, de 

leerlingenbundel, het beste medium is. Zoniet kan je dit beter 

vervangen door andere verwerkingsvormen waarbij het handelen in 

directer contact met de realiteit verloopt. Daardoor zal het vaak ook 

motiverender worden uitgevoerd. Leerlingen leren vaak meer door het 

concreet doen dan door het invullen van werkbladen. 

We kunnen besluiten dat het werkblad, de leerlingenbundel niet volledig uitgeschakeld of 

genegeerd kan worden. Het zal steeds een belangrijke plaats in ons onderwijs blijven 

innemen. 

 

POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

- De leerstof kan geoefend worden. 

- Als de lay-out luchtig en verzorgd is en bovendien gericht op jongeren, dan kan dit motiverend 

werken. 

- Mogelijkheid om oefeningen op een verschillend denkniveau (Cfr. Bloom) te voorzien. 

- Mogelijkheid om oefeningen met een stijgende moeilijkheidsgraad volgens de geformuleerde 

doelen te voorzien in functie van differentiatie. 

- Mogelijkheden tot zelfcorrectie of peer-evaluatie. 
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AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- Een werkblad moet steeds zo vlug mogelijk verbeterd worden. Voorzie telkens ruimte om de 

oplossingsmethoden, de juiste oplossing en de eventuele correctie te noteren. 

- Let op dat alles taalkundig correct is en aangepast aan het niveau van de leerlingen 

- Zorg voor een ondubbelzinnige formulering van de opdrachten 

- Variatie in de formuleringswijze doorbreekt de eentonigheid en stimuleert het denken 

- Deel je werkbladen uit met de witte kant naar boven en wacht tot iedereen de opdrachten heeft 

begrepen vooraleer je start.  

- Blijf tijdens het invullen ter beschikking van de leerlingen en doe individuele controle. 

- Lijst ook de lesdoelen op. 

 

8.5.5 Audiofragmenten 

Het gebruik van audiofragmenten in de les is niet steeds voor de hand liggend. Toch zijn er 

soms zeer interessante lessen mee te ontwerpen. Beslis daarom niet te snel dat dit voor 

jouw les niet kan gebruikt worden.  

 

POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

- Het stimuleert een andere manier van luisteren. De leerlingen moeten zeer aandachtig zijn anders 

verliezen ze een groot deel van de informatie. 

- Leerlingen leren zich concentreren.  

- Leerlingen leren een boodschap onthouden. 

- Leerlingen leren stil te zijn. 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- Het fragment inleiden en duidelijk aangeven wat de bedoeling is. 

- Pas starten wanneer iedereen er klaar voor is (en stil is). 

- De aandacht richten door er een taak of opdracht aan te koppelen. 

- Terugkoppelen naar de uitgevoerde taak. 

- Controleer op voorhand het geluidsniveau. 
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8.5.6 Beeldfragmenten 

Ook via beeldfragmenten kan je je lessen op een boeiende 

manier ontwerpen. Belangrijk daarbij is echter wel dat je 

de fragmenten tracht te integreren in je les. Met het 

integreren van een beeldfragment bedoelen we dat het 

fragment een instrument wordt om les mee te geven en 

niet een instrument om te pauzeren, bijvoorbeeld door een 

opdracht te koppelen aan het beeldfragment.  

 

POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

- Beeldfragmenten zijn zeer bruikbaar als lesbegin of ter inleiding van een klasgesprek 

(motivatieprincipe). 

- Je kan het ook perfect gebruiken als afsluiter van een les om het geheel nog eens visueel samen 

te vatten.  

- De geziene leerstof wordt omgezet in visuele beelden. 

- Dit medium heeft als voordeel dat het bewegende beelden zijn en dit maakt het leerproces van 

bepaalde leerinhouden heel aanschouwelijk. 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- Bekijk het beeldfragment voor je lesvoorbereiding. Ook al heb je het fragment vroeger al eens 

gezien, wanneer je een fragment in een les wenst te gebruiken verandert dit toch je kijk. Het 

fragment moet uiteraard zeer nauw aansluiten bij de inhoud en de doelen van je les. 

- Baken goed af welk fragment je wil bekijken. Soms is maar een deel van de film interessant voor je 

les. Speel dan enkel dat deel af.  

- Zorg voor een inleiding bij het fragment. Leerlingen moeten weten waar ze naar gaan kijken. 

- Denk goed na over de integratie van het fragment: Bekijk je het fragment in zijn geheel of in 

stukjes. Bekijk je het fragment vooraan in je les of op het einde. Is het nodig een fragment 

tweemaal te bekijken? 

- Tracht een eenvoudige opdracht te koppelen aan het fragment om de aandacht extra te richten. 

- Zorg steeds voor een nabespreking. 

- Controleer op voorhand het geluidsniveau en de apparatuur.  

- Verduister je lokaal, zodat het beeld beter zichtbaar wordt. 

- Denk aan de klasopstelling, zodat leerlingen het beeldfragment goed kunnen zien. 
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9 Evaluatie 

 

Doelen 
 
 
1. De studenten lichten de verschillende fasen van het evaluatieproces toe. 

2. De studenten lichten de kenmerken van een goede toets toe. 

3. De studenten vergelijken verschillende vraagvormen. 

4. De studenten stellen vanuit een lesdoel een relevante toetsvraag op. 

5. De studenten herkennen en verbeteren foutief geformuleerde toetsvragen. 

6. De studenten passen de observatietechnieken adequaat toe. 

7. De studenten onderscheiden de termen ‘absoluut beoordelen’ en ‘relatief beoordelen’. 

8. De studenten duiden het onderscheid aan tussen ‘enkelvoudig beoordelen’ en 

‘meervoudig beoordelen’. 

9. De studenten leggen de twee functies van evaluatie uit. 

10. De studenten leggen de begrippen productevaluatie, procesevaluatie, permanente 

evaluatie, peerevaluatie, zelfevaluatie en portfolioevaluatie uit in eigen woorden. 
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9.1 Fasen van het evaluatieproces 

Evalueren in de dagelijkse onderwijspraktijk wordt beschouwd als een proces waarbij jij als 

leerkracht informatie verzamelt over de leerprestaties van je leerlingen, zodat je op grond 

hiervan een waardeoordeel kan toekennen. In de meeste gevallen wordt daaraan een 

beslissing gekoppeld, die uitmondt in een rapportering aan de betrokkene(n). 

 

Uit deze definitie blijkt dat het evaluatieproces vier fasen bevat.  

1. Verzamelen van informatie 

2. Beoordelen 

3. Beslissen 

4. Rapporteren 

 

VOORBEELDEN 

- Een leerkracht laat zijn leerlingen een toets maken over de geziene leerstof van wiskunde 

(verzamelen). Marc kan slechts vier van de tien opgaven correct oplossen en de leerkracht vindt dit 

een onvoldoende prestatie (beoordelen). Hij neemt het besluit om Marc een aantal remedieertaken 

te laten maken (beslissen) en bezorgt de leerling een overzicht van de gemaakte fouten 

(rapporteren). 

- Uit de observaties van de verzorgingsstage van Margot (verzamelen) blijkt dat zij helemaal niet 

geschikt is voor de gekozen studierichting (beoordelen). Tijdens de klassenraad wordt besloten 

haar niet verder toe te laten tot de opleiding (beslissen), wat haar zal worden meegedeeld tijdens 

een individueel gesprek (rapporteren). 
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9.2 Verzamelen van informatie (fase 1) 

Voor het systematisch verzamelen van de gegevens van je leerlingen staan twee belangrijke 

technieken ter beschikking: toetsen en observaties.  

 

Toetsen meten hoofdzakelijk cognitieve doelen. Dergelijke toetsen 

worden aangewend om de beginsituatie, de tussentijdse 

vorderingen of de eindprestaties na te gaan. Deze prestatieproeven 

kunnen dus een omvangrijke brok leerstof omvatten (examen, 

herhalingstoets), maar het kan ook gaan om kleine overhoringen of 

diagnostische toetsen die in het lesgebeuren worden ingebouwd. 

 

Attitudes en motorische vaardigheden kunnen niet met schriftelijke prestatieproeven 

worden gemeten. Informatie over doelen zoals spreken, schrijven, luisteren, praktische 

vaardigheden, wilskracht, sociale gerichtheid, enz. kan je bekomen door observatie van 

concrete gedragingen bij je leerlingen. 

 

WAAROM HEB JE DIE INFORMATIE NODIG? 

Vooraf moet je bepalen wat het doel is van de toetsing of observatie. Indien je 

leermoeilijkheden moet opsporen of het leren van je leerling moet bijsturen, dan zal het te 

construeren evaluatie-instrument meer diagnostisch moeten zijn. Als je de eindprestaties in 

functie van plaatsing, van overgangsbeslissingen of van diplomering wil evalueren, zal je in 

het evaluatie-instrument andere klemtonen leggen. 
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9.2.1 Toetsen 

Een toets is een verzameling van vragen die 

ter beantwoording worden voorgelegd aan je 

leerlingen om hun kennis en cognitieve 

vaardigheid te meten. De meeste evaluatie-  

instrumenten die jij als leerkracht zal hanteren, 

zal je zelf ontwerpen. Meestal worden op grond 

hiervan beslissingen genomen die belangrijk zijn voor de toekomst van je leerlingen. Terecht 

wordt dan ook gesteld dat je in de dagelijkse onderwijspraktijk er bewust van moet zijn dat de 

kwaliteit van de gegevens die jij over je leerlingen verzamelt, direct afhankelijk is van de 

kwaliteit van de gebruikte evaluatie-instrumenten. Zowel de toetsen als de vragen moeten 

aan een aantal eisen voldoen. 

 

9.2.1.1 Acht tips om goede toetsen op te stellen 

Als je aanvaardbare beslissingen wil nemen, dan moet een goede toets valide, 

betrouwbaar, doelgericht en rechtvaardig opgesteld zijn. Validiteit betekent dat je meet 

wat je wil meten. Verder is een toets betrouwbaar wanneer deze steeds leidt tot hetzelfde 

resultaat ongeacht wie hem corrigeert. 

 

TIP 1: DOELMATIGHEID 

- Vertrek van de doelen.  

- Toets een evenwichtig en representatief staal van de doelen. Dit geeft meteen aan op welke 

vragen veel punten moeten staan (minimumdoelen), en op welke minder (klein deel doel of 

uitbreidingsdoel). Dit betekent dat een leerling die alle minimumdoelen bereikt minstens 50% van 

de punten moet behalen. 

- Leerstof waar veel tijd aan besteed werd tijdens de les, is belangrijk en staat op méér punten. 

 

TIP 2: MINIMUMDOELEN NA TE STREVEN VOOR DE MEERDERHEID 

Minimumdoelen moeten bereikt worden door de meerderheid van de leerlingen. Het is geen eer voor 

jou als leerkracht als leerlingen niet slagen voor je vak, al draag je natuurlijk niet alle 

verantwoordelijkheid. 
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TIP 3: TOETS DE VEREISTE VAARDIGHEDEN 

Toets de vereiste vaardigheden die omschreven worden in de doelen. Daarom is de formulering van 

de doelen ook zo belangrijk. 

 

TIP 4: WEES CONCREET OVER WAT JE PRECIES VERWACHT 

- Geef duidelijk met de doelen aan wat gekend moet zijn. 

- Vragen zijn maar redelijk als ze gaan over de leerstof, 

oefeningen en opdrachten die in de lessen aan bod 

kwamen, en waarop de leerlingen feedback hebben 

gekregen. Zoniet is het een IQ-test of een 

verrassingsaanval. 

- Wees tijdens de toets duidelijk over de beschikbare tijd, het soort antwoord en de verwachte lengte 

van het antwoord. 

 

TIP 5: GEBRUIK VERSCHILLENDE SOORTEN VRAGEN 

Varieer de soorten vragen. Sommige leerlingen hebben meer moeite met bepaalde type vragen dan 

met andere soorten vragen. Pas de verhouding reproductie/productievragen aan aan het niveau van 

de leerlingen. 

 

TIP 6: VERWOORD DE VRAGEN DUIDELIJK EN EENDUIDIG. 

- Vragen moeten duidelijk geformuleerd en éénduidig zijn.  

- Gebruik geen ingewikkelde zinsbouw, lange zinnen met veel bijzinnen, maar wel meerdere korte 

zinnen. 

- Geen verborgen deelvragen. Zet deelvragen best onder elkaar met nummers of streepjes. 

- Gebruik dus geen ingewikkelde woorden of vaktermen (tenzij je die wil toetsen).  

- Gebruik geen dubbele negaties. Bijvoorbeeld: Waarom heeft Jan nooit geen geld? 

- Stel geen strikvragen, wél denkvragen. 

 

TIP 7: DENK VOORAF NA OVER MOGELIJKE ANTWOORDEN  

Maak een voorbeeld van het antwoordschema met puntenverdeling. Verbeter per vraag in plaats van 

per leerling. Dit komt ook de objectiviteit ten goede. 

 

TIP 8: VERBETER DE TOETS ZO OBJECTIEF MOGELIJK 

Tracht objectief te zijn. Ook leerkrachten met zuivere intenties kunnen zich laten leiden door hun 

verwachtingen ten aanzien van leerlingen. Verbeter daarom indien mogelijk zonder de naam van de 

leerling te zien.  
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9.2.1.2 Drie richtlijnen om goede toetsen op te stellen 

- Kies eerder voor aangekondigde toetsen omdat leerlingen soms overvraagd worden. Het is niet fair 

om van de leerlingen te verwachten dat ze elk van de 8 lesuren maximaal voorbereid zijn op een 

onverwachte overhoring.  

- Punten en verbeteringen zijn belangrijke feedback voor leerlingen. Maar enkel punten geven een 

indicatieve waarde. Ze vertellen niets over de fouten die de leerling maakte. Dus noch jij noch de 

leerling krijgt informatie over waar hij nog moet aan werken en wat hij al beheerst. Dus naast 

punten geven, is feedback onontbeerlijk. 

- Wissel vragen uit met collega’s. Dit zorgt voor variatie en geeft een goed beeld van duidelijkheid en 

eenduidigheid van de vragen. 
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9.2.1.3 Overzicht van verschillende vraagvormen bij toetsen  

1. OPEN VRAGEN 

Hoe ontstond in 1302 de Guldensporenslag? 

Een dergelijke vraag verwijst naar een brok informatie of zelfs naar een heel hoofdstuk van een 

leerboek. 

 

POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

Denkfouten, maar ook prettige vondsten worden zichtbaar in de vrije antwoorden. De kennis die je 

leerlingen buiten de school opdoen, kunnen hun antwoord verrijken. 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- Een leerling met een goed geheugen voor feiten en met daarbij een behoorlijke taalvaardigheid zal 

er meer van terecht brengen dan een leerling met een even groot geheugen, maar met een 

beperkte taalvaardigheid. 

- Volledig correcte antwoorden zijn makkelijker te interpreteren dan gedeeltelijk foutieve antwoorden. 

- De leesbaarheid van het handschrift van de leerlingen en de mate waarin ze zich schriftelijk 

kunnen uitdrukken speelt een grote rol. Spellingsfouten kunnen de resultaten beïnvloeden. 

 

RICHTLIJNEN 

- Besteed aan het opstellen voldoende tijd. Zorg ervoor dat de vragen overeenstemmen met de 

lesdoelen. Heel wat tijd wordt gewonnen door bij elke les zoveel mogelijk met operationele doelen 

te werken (dan zie je meteen hoe je moet evalueren).  

- Verstrek een duidelijke aanwijzing over de verwachte lengte van het antwoord door bijvoorbeeld 

het maximaal aantal antwoordregels op te geven of door een open antwoordruimte te voorzien. 

- Stel vooraf een modelantwoord op, of leg tenminste de elementen vast die zeker in het antwoord 

moeten voorkomen. 

- Voorkom, met het oog op een objectieve beoordeling, bij het verbeteren dat de naam van de 

leerling zichtbaar is. 

- Verbeter bij meerdere vragen eerst de antwoorden van alle leerlingen op vraag 1, dan die op 

vraag 2,… Een vergelijking van de kwaliteit van de antwoorden houdt de beoordelingsnormen 

gelijk. 

- Laat geen te grote tijdspanne tussen het verbeteren van de verschillende kopieën.  
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2. GESLOTEN VRAGEN  

Hieronder vind je een overzicht van de meest gebruikte 

gesloten vraagvormen, namelijk invulvragen, 

meerkeuzevragen, waar/niet waar vragen, sorteervragen, 

rangschikvragen en meerkeuzevragen. 

 

2.1 INVULVRAGEN 

De invulvraag bestaat uit een onvolledige uitspraak die aangevuld moet worden. 

 

POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

Dit soort vragen is nuttig voor het toetsen van kennis van specifieke namen, technische termen en 

dergelijke. Ze zijn gemakkelijk op te stellen en vlug te verbeteren. 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

Met invulvragen kan je niet peilen naar inzichtelijke kennis. Voor de leerlingen bestaat het gevaar dat 

ze eenzijdige, beperkte studiemethodes gaan ontwikkelen (uit het hoofd leren van sleutelwoorden, 

data, namen,…). 

 

RICHTLIJNEN 

- Stel geen dubbelzinnige vragen. 

- Stel enkel vragen op met 1 of 2 invulruimten. 

- Vul de beginletter van het antwoord niet in. 

- De lengte van de invulruimte mag geen aanwijzing zijn voor het antwoord. 

 

VOORBEELDEN 

- De hoofdstad van Roemenië heet …? 

- Goed voorbeeld: “De naam van de huidige president van de U.S.A. is 

Foutief voorbeeld: “De huidige president van de U.S.A. is…..” 

Hoewel je bij het foutief voorbeeld ook een naam verwacht, kan de leerling toch een ander 

antwoord invullen, zoals “democratisch’” of “niet goed bezig”. 
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2.2 WAAR/NIET WAAR VRAGEN?  

Dit soort vragen houdt in dat de leerling een bewering moet 

beoordelen als waar of niet waar. 

 

POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

Waar/niet waar vragen zijn een welgekomen afwisseling bij een toets met veel open vragen. Stel een 

waar/niet waar vraag in combinatie met een open vraag. Als je leerling niet waar kiest, moet hij het 

juiste antwoord geven. 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

Een bepaalde uitspraak moet absoluut waar of onwaar zijn. Van de te beoordelen persoon wordt 

slechts een ongenuanceerd oordeel gevraagd. Het feit dat de leerling op de betreffende vragen alleen 

al op grond van toeval 50% kans heeft om goed te scoren, is een zwaarwegend negatief aspect van 

deze vraagvorm. 

 

RICHTLIJNEN 

Vermijd uitspraken zoals ze in het handboek geformuleerd worden. Anders stimuleert dit het letterlijk 

uit het hoofd leren. Beperk iedere uitspraak tot één centrale gedachte. 

 
VOORBEELDEN 

Goed voorbeeld: Parijs ligt aan de Seine. waar/niet waar 

Slecht voorbeeld: Parijs is de modestad. waar/niet waar 
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2.3 WAT ZIJN SORTEERVRAGEN?  

Hierbij moeten de onderdelen van twee aangeboden reeksen paarsgewijs 

verbonden worden. Dit verbinden gebeurt meestal met een pijltje, een streep of 

een kleur. Je kan ook een antwoordkader voorzien waarbij de leerlingen de juiste 

letters onder het juiste cijfer moeten zetten, wat vaak ordelijker verloopt. 

 

POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

Ook hier is de combinatie met open vragen mogelijk. Je kan vragen om van de overblijvende term het 

antwoord te geven. In het onderstaande voorbeeld zou de overblijvende term ‘Madrid’ zijn en het juiste 

antwoord ‘Spanje’. 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- Het mogelijk aantal vragen m.b.t. een bepaalde leerinhoud is klein. 

- De getoetste kennis is steeds feitenkennis (geen denk- of inzichtvragen). 

- De resultaten van een toets die uitsluitend deze vraagvorm hanteert, zijn moeilijk in te schatten 

omdat de leerlingen kunnen raden. 

 

RICHTLIJNEN 

Bied in beide reeksen niet evenveel termen aan. 

 

VOORBEELD 

Goed voorbeeld: Zoek voor ieder land de bijhorende hoofdstad: 

1. Noorwegen a. Montreal 

2. Zweden b. Oslo 

3. Roemenië c. Madrid 

4. Italië d. Boekarest 

 e. Rome 

 f. Stockholm 

 

 

 

  

1 2 3 4 

B F D E 

? 
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2.4 WAT ZIJN RANGSCHIKVRAGEN? 

Hier ga je een aantal opgegeven gegevens rangschikken volgens het gevraagde criterium. 

 

POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

- Ook hier is de combinatie met een open vraag mogelijk. Je kan de leerlingen vragen om meer 

toelichting te geven bij de gegeven termen. In het bovenstaande vraag kan je vragen om bij elke 

gebeurtenis meer uitleg te geven. 

- Rangschikvragen kan je ook gebruiken bij een open boek examen. Dan moeten de leerlingen de 

juiste antwoorden gaan opzoeken. 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- De getoetste kennis is steeds feitenkennis (geen denk- of inzichtvragen). 

- De resultaten van een toets die uitsluitend deze vraagvorm hanteert, zijn moeilijk in te schatten 

omdat de leerlingen kunnen raden. 

 

RICHTLIJNEN 

Maak de rangschikvraag moeilijk genoeg. Vraag bijvoorbeeld om gebeurtenissen te rangschikken die 

allemaal in hetzelfde jaar voorkomen. Daardoor verhoogt de moeilijkheidsgraad van je 

rangschikvraag. 

VOORBEELD 

 

 

 

 

  

De opgesomde gebeurtenissen staan in een foutieve chronologische volgorde. 

Nummer ze in de juiste volgorde. Wat het langst geleden is eerst. 

• Onafhankelijkheid van België 

• De Romeinen in ons land 

• De eerste mensen op de maan 

• De Guldensporenslag 

• De eerste trein in België 
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2.5 MEERKEUZEVRAGEN? 

Bij een meerkeuzevraag formuleer je een stelling of stel je een vraag. Een 

aantal antwoordmogelijkheden of alternatieven worden voorgelegd. Je 

leerling kiest één of meer van de alternatieven. De foute alternatieven 

worden ook wel afleiders genoemd. 

 

POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

Deze vraagvorm vereist geen absolute kwalificatie ‘waar’ of ’onwaar’ en kan wel degelijk het gevoel 

van nuances toetsen; de raadkans is bovendien vrij klein. Meerkeuzevragen zijn, met enige oefening, 

niet bijzonder moeilijk te hanteren en het aantal mogelijke vragen met betrekking tot een bepaalde 

inhoud is over het algemeen betrekkelijk groot. 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

- Er gebeurt geen toetsing van mondelinge of schriftelijke taalbeheersing. 

- Een toetsing van de creativiteit of van een eigen visie van je leerling is onmogelijk. 

- Er is geen mogelijkheid tot dialoog met je leerlingen. 

 

RICHTLIJNEN 

- Bij het maken van meerkeuzevragen moeten de alternatieven met zorg worden gekozen. Sommige 

afleiders (= foute antwoordopties) kunnen te sterk opvallen. Ze worden dan als het ware 

indicatoren (aanwijzingen). 

- De meerkeuzevraag moet op een duidelijke manier geformuleerd worden. De leerling moet de 

meerkeuzevraag goed kunnen begrijpen zonder eerst alle alternatieven af te lezen. 

- Neem in de meerkeuzevraag die woorden op, die anders in elk alternatief moeten worden 

herhaald. 

- Meerkeuzevragen moeten eenvoudig en begrijpelijk worden gesteld, zonder overbodige woorden 

en zinswendingen te gebruiken. 

- Alle afleiders moeten plausibel zijn en aantrekkelijk voor de leerling met minder kennis of inzicht. 

- De afleiders zijn zeer belangrijk en bepalen meestal de kwaliteit van de meerkeuzevraag.  

- Het goede antwoord moet ongeveer even vaak in alle mogelijke posities (a,b,c of d) voorkomen, 

maar in een toevallige volgorde. 
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GOEDE VOORBEELDEN 

Dag en nacht volgen elkaar op. Dit is het gevolg van de … 

A. helling van de aardas 

B. omwenteling van de aarde om de zon 

C. schijnbare beweging van de zon om de aarde 

D. de juiste oorzaak is niet gegeven 

Op welk kunstgebied is Salvador Dali bekend? 

A. surrealistische schilderkunst 

B. modern theater 

C. symfonische muziek 

D. impressionistische dichtkunst 

De laagste temperatuur die gebruikt kan worden om melk te pasteuriseren, is 

A. 50° 

B. 60° 

C. 70° 

D. 80° 

Spaanse kolonisten vestigden zich in het grootste deel van Zuid-Amerika, op zoek naar: 

A. avontuur 

B. rijkdom 

C. lagere belastingen 

D. godsdienstvrijheid 

Wat is een elektron? 

A. een neutraal deeltje 

B. een negatief geladen deeltje 

C. een geneutraliseerd proton 

D. een atoomkern 
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FOUTIEVE VOORBEELDEN 

Tijdens de tweede wereldoorlog werd Duitsland bestuurd door 

A. Koning Boudewijn 

B. P.P. Rubens 

C. Adolf Hitler 

D. Guido Gezelle 

Salvador Dali is 

A. een beroemd staatsman 

B. belangrijk in de internationale politiek 

C. een bekend surrealistisch schilder 

D. de auteur van veel moderne toneelstukken 

Melk kan gepasteuriseerd worden 

A. door ze tot 50° te verhitten 

B. door ze tot 60° te verhitten 

C. door ze tot 70° te verhitten 

D. door ze tot 80° te verhitten 

Het grootste deel van Zuid-Amerika is bewoond door kolonisten uit Spanje. Hoe kan volgens 

jou dit grote aantal Spaanse kolonisten dat zich daar heeft gevestigd, worden verklaard? 

A. Het waren avontuurlijke mensen 

B. Ze zochten rijkdom 

C. Ze wilden lagere belastingen 

D. Ze wilden godsdienstvrijheid 

Wat is een elektron? 

A. een elektronisch element 

B. een negatief geladen deeltje 

C. een stembiljet 

D. een atoomkern 
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VOORBEELD 
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9.2.2 Observeren  

Zeer veel lesdoelen kunnen gemeten worden met 

schriftelijke toetsen, vooral wanneer het gaat om 

kennis en cognitieve vaardigheden. Wanneer je 

echter niet-cognitieve doelen wil evalueren, dan 

volstaan prestatietoetsen niet meer. 

Voor praktische vaardigheden en attitudes bijvoorbeeld schakel je beter andere 

evaluatieprocedures in. Met praktische vaardigheden wordt hier een uitgebreid gamma van 

handelingen bedoeld, dat zich niet beperkt tot motorische vaardigheden, maar ook te 

maken heeft met vaardigheden uit het affectieve gebied zoals bijvoorbeeld sociale 

vaardigheden, organisatie- en gespreksvaardigheden. 

 

OVERZICHT OBSERVATIETECHNIEKEN 

De belangrijkste technieken zijn gedragsbeschrijvingen, controlelijsten en 

beoordelingsschalen. 

Bij gedragsbeschrijvingen en controlelijsten gaat het om observaties in de echte zin van 

het woord. Je gaat aangeven of een bepaald gedrag wel of niet aanwezig is. Je observaties 

zijn hierbij meer gericht op activiteiten dan op producten, zodat zij eerder een formatieve 

functie vervullen, namelijk het leerproces bijsturen. 

Een beoordelingsschaal daarentegen stelt niet alleen vast, maar beoordeelt bovendien de 

kwaliteit van bepaalde handelingen. Beoordelingsschalen vervullen meestal een summatieve 

functie. 

 

9.2.2.1 Gedragsbeschrijvingen 

Gedragsbeschrijvingen zijn een vorm van systematische observatie. Zij moeten worden 

onderscheiden van je dagelijkse observaties, die een rijke informatiebron over je leerlingen 

kunnen inhouden, maar wel eens gekenmerkt zijn door onvolledigheid en 

vooringenomenheid. Gedragsbeschrijvingen zijn een meer systematische wijze om je 

leerlingen te observeren. Deze observatietechniek heeft betrekking op anekdotische 

gegevens, dat wil zeggen: beschrijvingen van handelingen of gebeurtenissen die als 

betekenisvol worden beschouwd.  
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POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

- Gedragsbeschrijvingen kunnen nuttig zijn om probleemgedrag te noteren of om bepaalde 

gebeurtenissen of verschijnselen die belangrijk worden gevonden, te rapporteren. Je schrijft in 

enkele paragrafen exact op wat je hebt geobserveerd bij je leerling. 

- Een belangrijk voordeel van gedragsbeschrijving bestaat erin dat het feitelijk gedrag in beeld wordt 

gebracht in een natuurlijke situatie. Het gezegde ‘geen woorden maar daden’ is hier rechtstreeks 

van toepassing. Je leerling kan zeer goed op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften, maar 

kan ze toch overtreden tijdens de praktijklessen.  

- Een ander voordeel is dat elk opvallend of ongewoon gedrag genoteerd kan worden, zoals “die 

onverschillige leerling die plots interesse vertoont tijdens een bepaald onderwerp”. 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

Een belangrijk nadeel van gedragsbeschrijving is de enorme tijdsinvestering. Het vele schrijfwerk en 

de systematische organisatie vormen een ernstige belemmering voor de toepassing van dit soort 

observatie. De objectiviteit van de observator kan voortdurend in vraag worden gesteld. 

 

VOORBEELD 

- Mieke is zwanger van haar tweede kind. Na een zwangerschap zonder complicaties en een vlotte 

bevalling wordt haar dochtertje Anna geboren. Alles lijkt goed te gaan en een onbezorgde 

kraamtijd volgt. Na een aantal maanden raakt Mieke ongerust. Ze krijgt geen enkel contact met 

haar dochter. Anna lacht of brabbelt nooit en vermijdt elk oogcontact. Ook reageert ze nauwelijks 

op geluiden en kan ze dagenlang huilen.  

- Specialisten constateren dat Anna waarschijnlijk een groeiachterstand heeft opgelopen. Ze zal 

deze achterstand later wel weer inlopen. De situatie verbetert echter niet. Anna krijst dag en nacht, 

haar enige vorm van communicatie. Op tweejarige leeftijd kan Anna nog steeds niet praten en 

toont ze geen enkele belangstelling voor andere kinderen.  

- Ook later blijft ze afwijkend gedrag vertonen. Zodra dingen niet naar haar wens gaan, bonkt ze met 

haar hoofd tegen de muur. Na Anna’s vijfde verjaardag besluiten haar ouders om opnieuw naar 

een specialist te gaan. Na langdurige onderzoeken is de diagnose hard maar duidelijk. Anna heeft 

een ongeneeslijke ontwikkelingsstoornis: autisme.  
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9.2.2.2 Controlelijsten (checklists)  

Een controlelijst bestaat uit een opsomming van uitspraken, 

vaardigheden of vragen over concrete handelingen of 

gedragingen waarbij wordt aangeduid of deze al dan niet 

aanwezig zijn bij de leerling. De controlelijst beperkt zich dus 

louter tot het registreren van observaties zonder hieraan een 

waardeoordeel te koppelen. 

 

POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

- Een controlelijst of checklist is een objectief instrument. Het bekijkt of een handeling, een 

vaardigheid of gedrag al dan niet aanwezig is bij een leerling. 

- Het geeft een goed beeld van elke leerling van welke handeling, vaardigheid of gedrag ze al wel of 

niet bezitten. 

- Het is een instrument dat relatief weinig tijd in beslag neemt. 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

Dit instrument zegt niets over de kwaliteit van de verworven vaardigheid. Dit instrument kan 

niet vermijden dat jij als leerkracht zonder vooroordelen de lijst overloopt. Met andere 

woorden als jij overtuigd blijft dat Jef een leerling is die niets goed kan doen in je werkatelier 

en jij ook vanuit deze visie scoort dan zal je eigen vooroordeel weerspiegeld worden in deze 

checklist terwijl de werkelijkheid niet zo is. 
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VOORBEELD 
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9.2.2.3 Beoordelingsschaal of vaardigheidsschaal (ratingscale)  

Een beoordelingsschaal is een controlelijst die tevens de kwaliteit van de gedragingen van je 

leerlingen aangeeft. Zij bestaat uit een aantal kenmerken of kwaliteiten die moeten worden 

beoordeeld op een schaal. 

 

POSITIEVE ASPECTEN EN MOGELIJKHEDEN 

Elke leerling wordt met dezelfde beschrijving die de waardeschaal aangeeft beoordeeld. Dit 

maakt dat dit meetinstrument een zekere graad van objectiviteit verzekert. Het biedt ook 

kansen om het gedrag min of meer objectief te bekijken. Als je gedrag bekijkt zonder dit 

meetinstrument dan zie je wel gedrag maar zie je niet altijd wat je eigenlijk zou moeten zien. 

 

AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

Het inschalen is een vaardigheid die veel oefening vraagt alvorens je het vlot kan gebruiken. 

Het vraagt met andere woorden wel wat tijd om deze vaardigheid te leren. Per waardeschaal 

krijg je wel een beschrijving met welke gedragingen van de leerling dit overeenkomt maar het 

blijft toch moeilijk om de theoretische beschrijving en het geobserveerde gedrag met elkaar 

te matchen en de overeenkomstige waarde te bepalen 

 

TIPS VOOR HET ONTWIKKELINGEN VAN BEOORDELINGSSCHALEN 
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VOORBEELD 

 

 

 

 

Figuur 45: Beoordelingsschaal 'het opmaken van een bed' 
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9.3 Beoordelen (fase 2) 

Eenzelfde meting leidt niet steeds tot dezelfde waardering. Er is een 

bepaalde norm nodig waarmee de prestaties van je leerlingen worden 

vergeleken. 

 

9.3.1 De drie vergelijkingsnormen om resultaten te beoordelen 

 
LEERDOELGERICHT 

De prestatie van de leerling wordt vergeleken met een vooraf bepaald criterium, bijvoorbeeld 

een aantal voorgeschreven leerdoelen of leertaken. 

Hoeveel nieuwe woorden uit een gegeven Franse tekst kan Rob correct uitspreken (criterium 70%)? 

 

GROEPSNORMGERICHT 

De prestatie van de leerling wordt vergeleken met die van andere leerlingen. 

Eefje presteert beter dan het klasgemiddelde voor de toets wiskunde. 

 

ZELFGERICHT 

De prestatie van de leerling wordt vergeleken met zijn vorige prestaties. 

Leen kon vier stappen meer zetten op de smalle kant van de Zweedse bank dan bij de vorige beurt. 
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9.3.2 Het enkelvoudig en het meervoudig beoordelen van resultaten 

Als je een toets of observatie enkelvoudig beoordeelt dan wil dit zeggen dat je het resultaat 

van een leerling vergelijkt met een vast vooropgesteld criterium (absoluut beoordelen) of een 

variabel criterium (relatief beoordelen). Als je meervoudig beoordeelt dan bekijk je van één 

leerling meerdere resultaten. 

 

9.3.2.1 Enkelvoudig beoordelen 

1. ABSOLUUT OF NORMATIEF BEOORDELEN  

Als het beoordelen van de prestaties van je leerlingen verloopt volgens vooraf vastgestelde 

criteria, dan spreekt je van absoluut beoordelen of van normatieve evaluatie (volgens een 

norm, een criterium). Dynamisch-affectieve vaardigheden kan je moeilijk met een 

examensysteem evalueren. Door middel van observaties, vragenlijsten en gesprekken kan je 

nagaan in welke mate je leerlingen de dynamisch-affectieve doelen bereikt hebben. Bij het 

beoordelen van de dynamisch-affectieve vaardigheden van je leerlingen rijzen er enkele 

problemen, namelijk. 

- Affectieve doelen kunnen meestal slechts op lange termijn bereikt worden. 

- Affectieve doelen kunnen moeilijk operationeel omschreven worden en zijn bijgevolg moeilijker 

meetbaar. 

- Het beginniveau van je leerlingen is erg verschillend. 

- Er is in het leerkrachtenteam vaak weinig eenduidigheid over de attitudes die gevormd moeten 

worden, en hoe dat moet gebeuren. 

Deze moeilijkheden mogen voor de leraar echter geen excuus zijn om het beoordelen van 

dynamisch-affectieve vaardigheden te verwaarlozen. 

 

2. RELATIEF BEOORDELEN 

Naast het beoordelen van leerling-resultaten met als criterium het al of niet bereikt hebben 

van de leerdoelen (absoluut beoordelen), kan je ook de resultaten van andere leerlingen als 

criterium gebruiken om leerling-prestaties te beoordelen (relatief beoordelen). Efficiënt en 

eenvoudig relatief beoordelen gebeurt door de prestaties van je leerlingen met het 

klasgemiddelde te vergelijken. Nochtans is ook de spreiding van de resultaten van je 

leerlingen van belang om een bepaalde prestatie van een leerling te interpreteren. Het 

relatief beoordelen kan niet alleen gebeuren door leerlingen onderling te vergelijken maar 

vindt ook plaats wanneer de resultaten van eenzelfde leerling vergeleken worden doorheen 

de tijd (vergelijken met vroeger moment)  
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9.3.2.2 Meervoudig beoordelen 

Bij een eindevaluatie moet je rekening trachten te 

houden met zoveel mogelijk informatie over de leerling. 

Daarom mag de eindbeoordeling van de resultaten van 

een leerling niet tot stand komen op grond van één 

meting, maar moet deze gebaseerd zijn op 

meervoudige informatie zoals van toetsen, 

overhoringen, dagelijks werk,… Zo’n eindbeoordeling is 

een gecombineerd resultaat van verschillende vakken. Meestal gebeurt die combinatie door 

toepassing van een aantal afgesproken regels. Combinatie kan gebeuren binnen een vak en 

tussen de vakken. 

 

1. VOLLEDIGE COMPENSATIE (OPTELLEN EN MIDDELEN) 

Bij volledige compensatie worden alle beoordelingen met elkaar gecombineerd door middel 

van optellen en middelen. Een onvoldoende voor één vak wordt daardoor gecompenseerd 

door een voldoende op een ander vak. 

 

2 GEDEELTELIJKE COMPENSATIE 

Bij gedeeltelijke compensatie worden grenzen gesteld aan de compensatieregel. Voor 

sommige vakken moet een voldoende worden behaald, terwijl andere gecompenseerd 

kunnen worden. 

 

3. GEEN COMPENSATIE  

Hierbij combineer je de resultaten zodanig dat je leerlingen op elk afzonderlijk vak een 

voldoende moeten behalen, bijvoorbeeld: je moet zowel slagen voor je theoretisch als voor je 

praktisch rijexamen. 
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9.4 Beslissen (fase 3) 

Met behulp van toetsen en observaties kunnen drie soorten beslissingen worden genomen: 

- Beslissingen bij het begin van een les(senreeks); 

- Beslissingen tijdens een les(senreeks);  

- Beslissingen op het einde van een les(senreeks). 

Het is belangrijk dat je leerlingen weten welke soort beslissingen kunnen genomen worden 

(A,B of C-attest).  Bovendien komen heel wat beslissingen niet automatisch tot stand maar 

zijn ze het resultaat van overleg, afspraken en beslissingsregels. 

 

9.5 Rapporteren (fase 4) 

In de meeste gevallen wordt verwacht dat je de resultaten van je leerlingen op één of andere 

manier meedeelt. Diverse betrokkenen zijn geïnteresseerd in jouw bevindingen: de ouders, 

de leerling zelf, collega's van de klassenraad, de directie,… 

Naast het klassieke schoolrapport zijn er tal van mogelijkheden en middelen om feedback te 

geven aan je leerlingen over hun prestaties. Niet enkel via een punten- of lettersysteem maar 

ook bijvoorbeeld via kleurcodes, emoji’s,…  

Voor je leerlingen is het van belang dat ze regelmatig informatie krijgen over hun 

vorderingen. Deze informatie kan je geven via een rapport, een mededeling, een brief,…  
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9.6 Functies van evaluatie 

De vier vermelde fasen kan je niet plannen en uitvoeren zolang je niet weet waarvoor je 

evaluatie moet dienen. Er kan niet genoeg belang gehecht worden aan het vooraf bepalen 

van de soort beslissingen die je met je evaluatie op het oog hebt. Er is een groot verschil 

tussen besluiten of je een leerling zal toelaten tot een bepaalde studierichting dan wel of je 

beslist om een leerling bij te werken na tegenvallende resultaten op een overhoring.  

Je kan de beschikbare evaluatiegegevens op twee uiteenlopende manieren gebruiken: 

- Ofwel kunnen de evaluatiegegevens een formatieve functie vervullen, met didactische 

begeleiding als hoofddoel; 

- Ofwel kunnen de gegevens een summatieve functie vervullen, met (eind)beoordeling als 

voornaamste doel. 

 

9.6.1 Formatieve evaluatie 

Formatieve evaluatie is op de eerste plaats gericht op het optimaal functioneren van alle 

leerlingen. Evaluatie wordt meer beschouwd als een middel tot leren dan als een maatregel 

tot selectie. Zij is dus overwegend didactisch van aard, bouwt grotere garanties voor het 

slagen in en helt daarom meer over naar een procesgerichte visie op het onderwijs. Via 

allerlei taken, opdrachten, observaties,… heeft formatieve evaluatie de bedoeling om op 

systematische wijze feedback in te bouwen tijdens de lessen. De functies daarvan zijn zowel 

informatief als motiverend. 
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9.6.1.1 Informatieve feedback naar leerling en leerkracht 

Informatieve feedback naar de leerling betekent dat deze een antwoord krijgt op vragen 

zoals hieronder beschreven. 

- Hoever sta ik?  

- In welke mate heb ik dit doel bereikt? 

- Welke fouten maakte ik en waarom? 

Over deze vragen moet je diagnostische informatie terugkoppelen, liefst onmiddellijk, 

voortdurend en efficiënt. Daardoor wordt het leerproces voor je leerling zichtbaarder en 

verwerft hij een beter inzicht in zijn eigen mogelijkheden en tekorten. Tevens krijgt hij de 

gelegenheid zijn fouten te corrigeren en te herkansen met het oog op beheersing. 

Ook jij als leerkracht moet snel informatie kunnen verwerven over de bereikte resultaten. In 

de eerste plaats leert een overzicht van de groepsresultaten je veel over de mate waarin je 

onderwijs overkwam. Achter de vraag ‘In hoeverre beheerst mijn klas de leerstof van de 

afgelopen periode?’ schuilt het idee dat jij verantwoordelijk bent voor alle leerlingen die jou 

werden toevertrouwd. Je moet dus nagaan of je evaluatie een volwaardig middel was om de 

vorderingen van je leerlingen te meten. 

In de tweede plaats maken de individuele prestaties van je leerlingen duidelijk of er 

correctieve maatregelen genomen moeten worden. Het volstaat daarbij niet te zeggen dat er 

correcties moeten gebeuren, maar je moet tevens aangeven welke maatregelen voor déze 

leerling het meest zinvol zijn. Daarom wordt formatieve evaluatie ook wel diagnostische 

evaluatie genoemd. 

9.6.1.2 Motiverende feedback 

De informatie die je leerling krijgt, moet niet alleen 

diagnostisch zijn, maar tevens ondersteunend en 

vooral niet-sanctionerend. De hoofdbekommernis 

moet er dus in bestaan je leerling te helpen en niet te 

beoordelen. Formatieve evaluatie houdt zich niet 

bezig met de cijfers die je leerling moet behalen, 

maar met het zoeken naar wegen om 

succeservaringen te bevorderen. 

  



 Hoofdstuk 9: Evaluatie 

© AP Hogeschool – Algemene didactiek p 241 

9.6.2 Summatieve evaluatie 

Summatieve evaluatie stelt zich ten doel op grond 

van alle beschikbare gegevens (toetsen, observaties, 

taken, enz.) een globaal waardeoordeel te vormen 

over de leerprestaties van je leerling. De summatieve 

evaluatie geeft dus een samenvatting van wat je 

leerling heeft bereikt. 

In de praktijk worden deze resultaten gebruikt voor volgende doeleinden: het geven van een 

cijfer, het behalen van het certificaat van een cursus, evaluatie van het beginniveau voor de 

volgende klas of cursus, als selectiemiddel of voorwaarde voor toelating tot een andere 

cursus, een samenvatting van de prestaties van de gehele klas. 

 

TWEE ONDERDELEN VAN SUMMATIEVE EVALUATIE: 

TOELATEN 

Bij toelating stelt men de vraag tot welk soort vervolgonderwijs de leerling wél of niet toegang 

verleend kan worden. Vanuit de eisen van de vervolgopleidingen maakt men voorspellingen 

omtrent de geschiktheid van de leerlingen. 

 

AFSLUITEN OF KWALIFICEREN 

Als afsluiting stel je als leerkracht de volgende vraag: "Welk eindoordeel kan uitgesproken 

worden over de prestaties van de leerling? Heeft hij de doelen van de gevolgde opleiding 

bereikt?". Afsluiten betekent beslissingen nemen op grond van de bereikte doelen. De 

leerling wordt als geslaagd beschouwd als hij de doelen beheerst. De afsluitingsfunctie heeft 

dus te maken met bevorderen, diplomeren, resultaatbepaling, overplaatsing, terugzetten, 

enz. Deze functie wordt ook wel kwalificatiefunctie genoemd. 
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9.7 Enkele manieren van evalueren 

9.7.1 Product- en procesevaluatie  

Evaluatiegegevens kunnen op twee manieren worden 

gebruikt. Enerzijds kan je nagaan of de gestelde 

doelen worden bereikt door je leerlingen. In dat geval 

spreek je van productevaluatie, waarbij de evaluatie meer leerlinggericht is. 

Anderzijds kan je onderzoeken op welke wijze de doelen worden nagestreefd. Deze 

evaluatievorm is meer gericht op de kwaliteit van het didactisch proces zelf, waarbij je als 

leerkracht reflecteert over je eigen didactisch handelen. In dat geval wordt gesproken van 

procesevaluatie. 

Nadat het rendement van het onderwijsleerproces geëvalueerd werd, kan je trachten 

gegevens te verzamelen die dit rendement verklaren. Dit is de bedoeling bij de 

procesevaluatie. Om tot een verantwoorde interpretatie te komen van het rendement van je 

onderwijs, is het nodig om het didactisch proces rechtstreeks te onderzoeken.  M.a.w. de 

diverse componenten zoals de doelen, de beginsituatie, de onderwijsleersituatie en zelfs de 

productevaluatie moeten worden geëvalueerd. 

We verduidelijken dit met enkele richtinggevende vragen voor de verschillende componenten 

van het didactisch proces. 

VOORBEELD 

De beginsituatie: 

- Heb ik de kennis of de vaardigheid van mijn leerlingen niet onderschat of overschat? 

- Heb ik bij mijn lesgeven voldoende aangeknoopt bij wat mijn leerlingen nog weten van de vorige 

lessen? 

 

De doelen: 

- Zijn de leerdoelen realiseerbaar gebleken binnen de toegemeten tijd? 

- Heb ik niet te hoog gemikt? 

 

De leerinhoud: 

- Was er voldoende gradatie in moeilijkheidsgraad? 

- Gaf ik niet te veel leerinhoud ineens? 
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De onderwijsleeractiviteiten: 

Heb ik voldoende oog en oor gehad voor de leerlingen die iets wilden vragen? 

 

De onderwijsmiddelen: 

- Voorzag ik voldoende concreet materiaal? 

- Heb ik het materiaal op het juiste moment aangeboden? 

 

De productevaluatie: 

- Waren de vragen duidelijk voor alle leerlingen? 

- Was er voldoende tijd om alle vragen te beantwoorden? 

 

9.7.2 Permanente evaluatie  

Permanente evaluatie heeft tot doel het continue karakter van de evaluatie te beklemtonen, 

waarbij een voortdurende zorg voor de vorderingen van je leerling centraal staat. 

Permanente evaluatie kan zowel summatief als formatief zijn. 

Permanente summatieve evaluatie betekent dat alle evaluaties die meetellen voor een 

eindbeoordeling, duidelijk gespreid zijn. Gegroepeerde proefwerken worden dan vervangen 

door proeven, opdrachten en taken die gespreid zijn over het hele schooljaar. 

VOORBEELD 

In Figuur 46 vind je een voorbeeld van een permanente evaluatie bij projectwerk. 
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Figuur 46: Voorbeeld van een permanente evaluatie bij projectwerk 
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9.7.3 Peerevaluatie 

Peerevaluatie is een evaluatievorm waarbij je leerlingen volgens vooraf opgestelde 

evaluatiecriteria aangeven in hoeverre medeleerlingen ('peers') de doelen hebben 

gerealiseerd. 

Bij een peerevaluatie nemen je leerlingen de verantwoordelijkheid op zich om een kritische 

beoordeling te geven over het gedrag van één of meerdere medeleerlingen. Huidige 

toepassingen van peerevaluatie zijn echter nog te vaak gericht op het geven van scores aan 

elkaar. Leerlingen ervaren dit als onprettig en niet leerzaam. Uit vragenlijstonderzoek blijkt 

dat leerlingen best elkaar willen beoordelen en feedback uitwisselen, maar dat ze hierop 

eerst graag willen oefenen. Deze bevindingen maken duidelijk dat peerevaluatie meer een 

vaardigheid is dan een toetsvorm. Door je leerlingen kritisch naar elkaar te laten kijken, wordt 

een tweeledig doel bereikt: niet alleen worden ze betere beoordelaars, ze presteren ook 

beter op hun eigen resultaten. Leren, instructie en evaluatie sluiten volledig op elkaar aan. 

  

https://www.kuleuven.be/onderwijslexicon/index.php?zoeker=Evaluatie,_evaluatieactiviteit_(EVA)
https://www.kuleuven.be/onderwijslexicon/index.php?zoeker=Doelstelling_/_eindtermen_/_competentie_/_learning_outcomes_/_eindkwalificatie
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TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE INVOERING VAN PEEREVALUATIE (36) 

Een eerste tip is dat je de peerevaluatie in 

eerste instantie beschouwt als een 

leeractiviteit, niet als toetsvorm. Het is 

bijvoorbeeld mogelijk om je leerlingen de 

vaardigheid ‘presenteren’ van elkaar te 

laten beoordelen. De toetssituatie is dat de 

leerling een presentatie geeft. De 

peerevaluatie geeft aan dat 

medeleerlingen de kwaliteit van de 

presentatie analyseren op basis van 

criteria die op voorhand door henzelf zijn opgesteld.  

Een tweede tip is dat je tijdens de peerevaluatie activiteiten zoveel mogelijk interactieve 

discussies tussen je leerlingen stimuleert, bijvoorbeeld in het definiëren van criteria. Jij 

vervult de rol van de coach die de juiste vragen stelt en discussies bijstuurt, zonder de 

goede antwoorden te geven. Van belang is dat iedere leerling in de groep een bijdrage levert 

en dat er een vorm van wederzijdse afhankelijkheid tussen je leerlingen ontstaat.  

Het invoeren van peerevaluatie vraagt een andere houding van zowel leerlingen als 

leerkrachten. Als leerkracht word je gedwongen om jezelf een spiegel voor te houden en 

goed na te denken over de criteria waarop je leerlingen wil beoordelen. Je leerlingen 

moeten aanvaarden dat jij niet de enige beoordelingsinstantie bent, maar dat zij ook zelf een 

eigen visie ontwikkelen en kunnen meebepalen wat belangrijk is. Dit betekent niet dat je 

leerlingen aan hun lot worden overgelaten. Je zal altijd duidelijke richtlijnen moeten 

formuleren en je zal je leerlingen moeten aanleren hoe ze elkaar goed kunnen beoordelen. 

Daarbij zal jij als het ware over de schouder mee blijven kijken. Uiteindelijk gaat het bij 

peerevaluatie om een omgangsvorm waarbij leren van elkaar centraal staat. 

Bij peerfeedback treden studenten met elkaar in dialoog aan de hand van gedetailleerde 

commentaar over elkaars werk, gedrag of prestaties. Ze doen dat op basis van vooraf 

vastgelegde beoordelingscriteria. Het verschil met peerevaluatie is dat leerlingen die elkaar 

peerfeedback geven, elkaar niet hoeven te quoteren. De focus ligt daardoor niet op ‘scores’ 

maar op hoe de onderlinge dialoog kan leiden tot beter leren. (37) 

  

 
36 Sluijsmans, D.M.A. (2002). Student involvement in assessment.The training of peer assessment skills. Unpublished doctoral dissertation, Open 

University of the Netherlands, Nederland 
37 KU Leuven. (2020, 17 april). Peer feedback. Geraadpleegd op 16 juni 2020, van 
https://www.kuleuven.be/onderwijs/evalueren/feedback/peer_fb#1 
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VOORBEELD 

Formulier peer-assessment: Verkeers- en mobiliteitseducatie 

Evalueer de deelnemers van je groep wat de voorbereiding en de uitvoering van de activiteit in al zijn 

aspecten betreft. Omcirkel in het eerste deel één of eventueel twee van de begrippen. Beantwoord de 

twee vragen.  

Figuur 47: Formulier peer-assessment: verkeers- en mobiliteitseducatie 
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9.7.4 Zelfevaluatie 

Zelfevaluatie wordt beschreven als de betrokkenheid van een leerling bij de beoordeling van 

het eigen leren. Meestal wordt zelfevaluatie als formatieve evaluatie gebruikt om zo de 

reflectie op het eigen leerproces en de resultaten te bevorderen. Het doel van zelfevaluatie is 

het ontwikkelen van dynamisch-affectieve vaardigheden zoals zelfkritiek en reflectief denken. 

Zo ontwikkelen je leerlingen meer zelfkennis en zelfbewustzijn. Ze gaan grondiger studeren 

en zijn beter voorbereid op de beroepspraktijk. 

Zelfevaluatie en peerevaluatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door het beoordelen 

van medeleerlingen leert je leerling ook zien wat de eigen sterke en zwakke punten zijn. 

VOORBEELD 

Formulier self-assessment: Verkeers- en mobiliteitseducatie 

  

Figuur 48: Formulier self-assessment: verkeers- en mobiliteitseducatie 
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9.7.5 Een portfolio 

Portfolio is een doelgerichte verzameling van het werk van de leerling waarin diens 

inspanningen, vooruitgang en verwezenlijkingen aangetoond worden. Deze verzameling 

moet de deelname van je leerlingen aan het leerproces en de evolutie die de leerling hierin 

doormaakt aantonen. De portfolio omvat ook bewijzen van de reflectie van de leerling over 

zijn prestaties naast jouw bemerkingen op zowel het werk van als de reflectie door de 

leerling. Een portfolio vertelt als het ware het verhaal van je leerling als lerende. 

 

TWEE TYPES PORTFOLIO 

 

‘BESTE-WERK’-PORTFOLIO 

De 'beste-werk'-portfolio verzamelt de werkstukken 

van de hoogste kwaliteit en legt de nadruk op wat 

je leerling kan. 

GROEIPORTFOLIO 

De groeiportfolio bevat zowel voorbeelden van succes als van mislukking en legt de nadruk 

op het leer- en ontwikkelingsproces. . 

Portfolio's kan je gebruiken om ouders te betrekken bij het onderwijsleerproces van hun kind 

en om individuele resultaten te rapporteren. Voor toekomstige werkgevers schetst de 

portfolio een beeld van specifieke kennis, vaardigheden en attitudes die ze van je leerling 

mogen verwachten in een professionele set. 
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9.7.6 Breed evalueren 

Hierboven hebben we al heel wat info aangereikt rond evalueren. Stilaan proberen meer en 

meer scholen breed te evalueren. Op de site van www.diversiteitinactie.be vind je volgende 

definitie terug.  

Breed evalueren betekent dat leraren een waaier aan evaluatiestrategieën gebruiken die 

leerlingen de kans geven hun beheersing van de leerinhouden en competenties aan te 

tonen. Dit vertaalt zich in een leerlinggerichte en competentiegerichte evaluatieaanpak die 

naast klassieke kennisgerichte toetsen en examens ook diverse vormen van assessment 

omvat (Portfolio, self-assessment, peer-assessment, presentaties, simulaties, enz.). 

 

Via breed evalueren kan je de diversiteit van leerlingen in kaart brengen. Je kan aansluiten 

bij voorkennis, ervaring, behoeftes, interesses en dat werkt motiverend. We kunnen 

bewuster nadenken wat verdere oriëntering van de student betreft. Ook de communicatie 

wordt bevorderd tussen leerlingen, leerkrachten, ouders, leerlingbegeleiders,… 

We gaan breed evalueren om te beoordelen maar tegelijkertijd wordt het belang om te 

leren via breed evalueren benadrukt. Heel wat termen uit bovenstaande definitie zijn reeds 

aan bod gekomen in de cursus. Voer als praktische toepassing onderstaande opdracht (p 

251) uit. Via deze oefening ga je alternatieve evaluatievormen formuleren die ruimte laten 

voor differentiatie. Op deze wijze ben je bezig met breed evalueren.  
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VERLOOP OEFENING OM TE LEREN ‘BREED EVALUEREN’ 

FASE 1: CASUS BESTUDEREN 

Elk groep krijgt één korte casus van op de bronnenkaart casussen 'Evalueren en frustreren'. 

Deze casus beschrijft een situatie waarbij een leerling gefrustreerd achterblijft na de 

evaluatie. Elke groep krijgt ook een vel papier. Pas de ‘placemat’ methode toe. In het midden 

van dit vel papier tekenen de leerlingen een rechthoek. Dit is het gemeenschappelijke 

terrein. De leerlingen trekken daarna vanuit de hoeken van de rechthoek lijnen naar de 

hoeken van het vel papier. Deze vier velden behoren toe aan elke leerling apart. 

 

FASE 2: ANTWOORDEN OP VRAGEN 

Elk groepslid geeft in zijn of haar aparte veld een antwoord op volgende vragen: 

- Waarom blijft de leerling gefrustreerd achter na de evaluatie? 

- Hoe zou je deze frustraties kunnen opvangen? Bedenk twee alternatieve evaluatievormen 

die de frustraties van deze leerling kunnen voorkomen. Hou daarbij rekening met 

haalbaarheid en een realistische planlast! 

 

FASE 3: VOORLEGGEN VAN ANTWOORDEN 

Elk groepslid legt zijn antwoorden voor aan de rest van de groep. 

 

FASE 4: GEMEENSCHAPPELIJK ANTWOORD FORMULEREN 

Nu proberen de groepsleden tot een gemeenschappelijk antwoord te komen. Ze 

beargumenteren hun antwoorden en luisteren naar de anderen. 
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10 Lesvoorbereiding 

 

Doelen 
 
 

1. De studenten passen de aangeleerde theorie toe tijdens het verbeteren van een concrete 

lesvoorbereiding. 

2. De studenten leggen de verschillende termen op een lesvoorbereidingsformulier uit. 

3. De studenten leggen de verschillende stappen die nodig zijn om een goede 

lesvoorbereiding op te stellen uit.  
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10.1 Een lesvoorbereiding onzinnig? Neen hoor! 

Jij als leerkracht bent een beetje zoals een jongleur. Je probeert om alle balletjes in de lucht 

te houden. Een hulpmiddel hiervoor is dan best wel handig. Bij het voorbereiden van je les 

moet je met heel veel factoren rekening houden zoals voorkennis van je leerlingen, de 

leerstof die je wil aanbieden, de werkvormen die je gaat gebruiken, de didactische 

principes,… Al deze zaken werden in deze cursus uitgebreid besproken.  

Een lesvoorbereidingsformulier heeft in een lerarenopleiding een dubbele functie. Enerzijds 

biedt het een houvast om geen van bovenstaande factoren uit het oog te verliezen. 

Anderzijds vormt een lesvoorbereiding een communicatie-instrument voor het beoordelen 

van een les en de begeleiding van de student door de lectoren en mentoren. Een goede 

lesvoorbereiding bevat bij twijfel vaak positieve doorslaggevende informatie om een 

betere beoordeling over de didactische kwaliteiten van een student te kunnen vormen. Eens 

men in de praktijk staat, zal de lesvoorbereiding steeds de eerste functie vervullen en zal, 

naarmate je praktijkervaring groter wordt, minder omvangrijk worden. 

Denk er om: een goed opgebouwde les zorgt voor gemotiveerde leerlingen. Je 

klasmanagement wordt gemakkelijker hanteerbaar als je les goed is voorbereid. Een goede 

lesvoorbereiding garandeert niet noodzakelijk een geslaagde les maar is een noodzakelijke 

stap in de weg daarnaartoe. Het maken van een lesvoorbereiding is dus een onontbeerlijke 

stap in het leren lesgeven. 

 

10.2 Mentale voorbereiding 

Onderwijs is een doelgerichte activiteit en lesgeven doe je op een weloverwogen manier. 

Je bereidt een les dus goed voor. In eerste instantie zal je via een aantal mentale stappen 

proberen te bepalen wat je wil bereiken met je leerlingen, waarom je dat wil en hoe je dat zal 

aanpakken. Ten slotte zal je ook moeten nagaan of je bereikt hebt wat je wilde bereiken. De 

resultaten van dit denkproces worden genoteerd op het lesvoorbereidingsformulier. Meestal 

wordt een onderwerp opgegeven, in sommige gevallen mag je zelf een onderwerp kiezen. 

Als je zelf in het werkveld staat, dienen de onderwerpen zich aan afhankelijk van het leerplan 

dat je volgt. 
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STAP 1: ANALYSEER DE BEGINSITUATIE 

Wat is je eigen stijl en hoe sluit die aan bij de verwachtingen en noden van de leerlingen? 

Leerlinggegevens: 

- Welke voorkennis / vaardigheden hebben de leerlingen? 

- Hoe kan je die gebruiken ?  

- Welke ervaringen hebben leerlingen met dit onderwerp ? 

- Hoe kan  je vanuit hun ervaring vertrekken en zo de betrokkenheid verhogen ? 

- Zijn er leerlingen die bijzondere of specifieke begeleiding nodig hebben wat betreft leerstof of 

persoonlijke problemen ? (dat laatste kan je navragen bij de klasleraar). 

 

Situationele omstandigheden 

- Kenmerken van de klasgroep: ‘homogeniteit/grootte van de groep’ 

- Omgevingskenmerken: ‘materiële mogelijkheden, tijd’ 

 

STAP 2: ORIËNTATIE OP HET ONDERWERP  

- Bekijk welke handboeken er voorhanden zijn. 

- Zoek achtergrondinformatie. 

- Onderzoek wat leerplannen zeggen over dit onderwerp. 

- Bepaal de kerndoelen en inhouden. 

- Denk na over methodische wenken. 

- Vraag na of er voorafgaande lessen zijn geweest en/of dit 

behoort tot een lessenreeks. 

 

STAP 3: FORMULEER EEN ALGEMEEN DOEL 

- Waarom val je je leerlingen met deze les lastig ? 

- Wat wil je op lange termijn bereiken ? 

- Noteer je leerplandoelen met referenties op je lesvoorbereiding. 

- In een latere fase moet je deze vertalen in concrete lesdoelen. 
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STAP 4: INHOUD/DOELEN ANALYSEREN 

- Als je uitgaat van een bestaande lesvoorbereiding: wees dan kritisch ! 

- Als je vertrekt van de achtergrondinfo die je vond, stel dan volgende vragen: 

- Wat is kerninhoud ? 

- Welke verbanden zijn er ? 

- Hoe kan je die inhouden bevattelijk maken voor de leerlingen? 

- Logische opbouw 

- ASA principe (aanschouwelijk – schematisch – abstract) 

- Lesgeven  is meer dan kennisoverdracht ! Je streeft naar kennis, inzicht, vaardigheden, attitudes. 

- Leg de link met de beginsituatie 

- Leg de link met de actuele leefwereld van de leerling. 

De keuze van werkvormen, inhouden, leermiddelen, evaluatievormen hangt af van de doelen, de 

beginsituatie en de didactische principes. Deze doelen, beginsituatie en didactische principes moeten 

we eerst in kaart brengen vooraleer we onze les of lessenreeks verder kunnen ontwerpen. 

 

STAP 5: DIDACTISCHE WERKVORMEN, LEERMIDDELEN EN GROEPERINGSVORMEN. 

- Er bestaat niet zoiets als de ideale werkvorm. Afhankelijk van het doel zijn meerdere werkvormen 

mogelijk. Vragen die je moet stellen zijn: 

- Welk denkniveau wil ik bij de leerlingen bereiken ? 

- Welke vaardigheden en attitudes wil ik  bereiken ? 

- Welke en hoeveel hulp hebben de leerlingen nodig ? 

- Zorg steeds voor voldoende variatie ! 

- Kies bewust voor een groeperingsvorm: klassikaal, groepswerk, partnerwerk, individueel werk. 

Varieer ! 

- Denk na over hoe je de leerlingen in contact brengt met de leerstof. 

- Vraag jezelf af welke didactische hulpmiddelen je daarvoor kan gebruiken en hoe. 

- Schat de mogelijkheden en beperkingen in van de didactische hulpmiddelen. 
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10.3 Eerste ontwerp 

Uit je mentale voorbereiding heb je waarschijnlijk een eerste globaal ontwerp: losse ideeën, 

kribbels over doelen, werkvormen, grote stappen….. Controleer dit nog eens vanuit de 

didactische principes. Voor een praktijkles is het, het meest eenvoudige om te werken met 

een SMA-schema uit. (zie SMA-SCHEMA p 116) 

10.4 Invullen van de algemene gegevens 

Eerst vul je de kop- en voettekst aan met de juiste gegevens. In de voettekst vul je je naam 

in, in de koptekst het volgnummer van deze lesvoorbereiding (is het de eerste versie of de 

tweede, verbeterde versie?) en de datum waarop je de lesvoorbereiding hebt gemaakt. 

Vervolgens selecteer je de campus waar je les volgt. Deze staat standaard op Campus 

Noord, maar via een uitklapvenster kan je die veranderen naar een andere campus (met 

bijhorend adres). 

 

In de eerste kader van je lesvoorbereiding (zie Figuur 49: Invullen van de algemene 

gegevens p 256) vul je volgende gegevens in: je eigen voor- en achternaam, de naam van 

de mentor, de datum waarop je de les geeft, de stageplek waar je de les gaat geven, het 

(opleidings)vak, het lesonderwerp en het lesblok waarbij je aanduidt via een keuzemenu 

hoeveel (les)uren van vijftig minuten deze les zal duren. Bij ‘stage’ kan je uit een keuzemenu 

kiezen vanuit welk OLOD deze lesvoorbereiding wordt opgemaakt. Het is erg belangrijk bij 

lesonderwerp dat je op zo’n concreet en specifiek mogelijk manier in één duidelijke zin 

noteert waar de les over gaat. Iedereen die deze zin leest moet in één oogopslag kunnen 

opmaken waarover deze les zal gaan. 

Het lijken in de eerste instantie banale gegevens. Toch is dit heel belangrijk, misschien 

niet direct voor jezelf maar wel voor je mentor, je stagebegeleiding, je directie of je collega 

die je les overneemt omdat je ziek of op bijscholing bent,…  

Figuur 49: Invullen van de algemene gegevens 
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10.5 Beschrijven van de didactische beginsituatie 

In de kader didactische beginsituatie som je enkel de beïnvloedende factoren op die 

relevant zijn voor deze les. Zo is het niet relevant om in deze kader “alle leerlingen weten al 

veel over economie” op te schrijven maar bijvoorbeeld wel ‘in de vorige lessen hebben de 

leerlingen kennis gemaakt met de goederen- en dienstenmarkt’. Als er in de klas een leerling 

met ADHD zit, is dat wel belangrijk om te vermelden omdat de leerkracht daar rekening 

mee dient te houden. 

 

  

Figuur 50: Didactische beginsituatie, onderwijsvormen, jaar, klas, aantal leerlingen,... 
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Links in deze kader vul je de onderwijsvorm (je kiest uit het keuzemenu ASO, TSO, KSO 

of BSO), het jaar, de klas en aantal leerlingen in. Rechts in deze kader plaatsen we dan de 

voorkennis en voorervaring, leerlinggegevens, belangstelling/motivatie en 

klasgroepgegevens en situationele omstandigheden in. 

VOORKENNIS EN VOORERVARING 

Kennis, ervaringen, vaardigheden en/of attitudes die de leerlingen reeds verworven hebben 

in vorige lessen of in hun leefwereld; voorkennis die aangesproken wordt en waarop 

voortgebouwd wordt tijdens deze les, bijvoorbeeld vaktaaltermen die vaak gebruikt worden. 

 

LEERLINGGEVENS, BELANGSTELLING/MOTIVATIE EN KLASGROEPGEGEVENS 

Algemene gegevens die gelden voor de hele klas. Wat interesseert de leerlingen? Welke 

werkvormen dragen hun voorkeur weg? Wat motiveert en stimuleert hen om de leerstof op te 

nemen? Welke groeperingsvormen zijn voor deze klasgroep beter geschikt? Is de klasgroep 

erg klein en is dat de reden dat je geen groepswerk kan geven, dan vermeld je het hier. Maar 

ook individuele zaken van een leerling: speciale dingen waar je als leerkracht tijdens die les 

op moet letten zoals bijvoorbeeld leerstoornissen en -problemen. Je noteert NOOIT NAMEN 

van leerlingen VOLUIT. Zorg er dan ook voor dat je hier later ECHT rekening mee houdt.  

 

SITUATIONELE OMSTANDIGHEDEN 

Belangrijke gegevens met betrekking tot de situationele, 

materiële beginsituatie en accommodatie worden hier 

vermeld. De inrichting van het leslokaal, het aanwezige 

materiaal in het lokaal, de nutsvoorzieningen, …  

worden genoteerd indien van belang. Maak eventueel een 

grondplan met alle belangrijke gegevens en voeg die toe 

aan je lesmap. De situationele gegevens noteer je in een 

checklist tijdens de eerste lesobservaties. 

 

EIGEN LEERPUNT / GEKOZEN UIT … 

Als voorlaatste item in deze kader noteer je ook aan welk leerpunt je in deze les aandacht 

besteedt. Je mag meerdere leerpunten vermelden maar het is belangrijk dat je die 

leerpunten kiest waaraan je zeker wil werken. Deze leerpunten kunnen vanuit verschillende 

feedbackmomenten en/of evaluaties ontstaan. Je kiest uit het rijtje (zie Figuur 50) 

helemaal onderaan deze kader. Het is de bedoeling dat na een lessenreeks een aantal 

leerpunten verdwenen of verbeterd zijn. Het kan dus niet dat voor een volledige stageperiode 

dezelfde leerpunten herhaald worden.  
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Wat stagebegeleiders op stagebezoek vaak tegenkomen is dat ze op de lesvoorbereiding 

lezen dat er gebruik zal gemaakt worden van de beamer. Tijdens het observeren van de les 

merkt de stagebegeleider dat er helemaal geen beamer gebruikt wordt. Tijdens de 

nabespreking vertelt de student dat hij niet wist of er een beamer aanwezig was in de school. 

Dit zijn toestanden die perfect vermeden kunnen worden. Bevraag je mentor tijdens de 

observatiestage voldoende zodanig dat je goed op de hoogte bent van de didactische 

beginsituatie van de klassen waar je gaat les geven. 

Onthoud dat een lesvoorbereiding een dynamisch document is, waardoor je een eerder 

afgewerkte lesvoorbereiding soms echt moet herwerken om ze in overeenstemming te 

brengen met de actuele beginsituatie van de leerlingen. 

 

10.6 (Transversale) ET, VOET/VOOD, leerplandoelen en lesdoelen 

Het bepalen van de eindtermen of leerplandoelen die je wil verwezenlijken tijdens de les is 

het eerste werk dat je doet nadat je de beginsituatie achterhaald hebt. Pas daarna ga je de 

bijhorende leerinhouden zoeken, om ten slotte over het didactische luik verder na te 

denken.  

Besef steeds dat elk leerplandoel/eindterm/… dat je hier opneemt ook 

nog vertaald moet worden naar operationele lesdoelen. Schrijf 

daarom direct onder elk leerplandoel/eindterm de bijhorende concrete 

lesdoelen. Indien je meer leerplandoelen/eindtermen hebt geselecteerd 

dan er kunnen staan, maak je gelijkaardige rijen bij. Denk erom: ook de 

transversale eindtermen krijgen hier een plaats. 
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Figuur 51: Eindtermen/Leerplandoelen, lesdoelen, Bloom, evaluatie 
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EINDTERMEN EN LEERPLANDOELEN 

In de derde kader (zie Figuur 51: 

Eindtermen/Leerplandoelen, lesdoelen, Bloom, 

evaluatie p 260) links bovenaan moet je via een 

keuzemenu de herkomst (onderwijsnet) van 

het gekozen leerplan weergeven. Als je enkel 

vertrekt vanuit de eindtermen, kies je andere.  

Rechts ernaast, zet je het volledige 

leerplannummer of de eindtermcluster. Zet 

hier eventueel de link bij naar dat specifieke 

leerplan. Hier geldt: als je vertrekt vanuit de 

eindtermen, moet er geen nummer staan. Je 

noteert wel, uit welke eindtermencluster dit komt (vb. secundair onderwijs – eerste graad – 

A-stroom – Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven), 

ook met link. 

Ongeacht of je vertrekt vanuit leerplandoelen of eindtermen, je neemt ze letterlijk over uit 

de eindtermen of de leerplannen. We vertrekken vanuit onderwijsdoelen (ET, LPD, VOOD, 

VOET,…) en vertalen deze in 3 tot 5 lesdoelen. In het bovenstaande voorbeeld hebben 

we deze lesdoelen verder onderverdeeld om aan te tonen dat je tot op detailniveau 

moet evalueren. 

 

LESDOELEN 

Als je een leerplandoel/eindterm/voet… vertaalt in lesdoelen, hou je rekening met drie en 

optioneel met vier criteria die hieronder beschreven worden. 

1. Het lesdoel is leerlinggericht (niet op de lesgever noch op de leerstof). 

2. Het lesdoel is geformuleerd in waarneembaar leerlingengedrag. 

3. Deze leerdoelen zijn ook concreet, nauwkeurig en ondubbelzinnig. Ze bevatten de 

nauwkeurige leerinhoud waarop de doelstellingen slaan. 

4. Eventueel kunnen ook de voorwaarden en de minimumprestaties waaronder de 

doelstellingen behaald moeten, opgenomen worden in de lesdoelen. 
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BEHEERSINGSNIVEAU (BLOOM) OF ATTITUDE 

Bij het opstellen heb je ook aandacht voor kennis, vaardigheden en attitudes. Daarbij houd 

je rekening met de verschillende beheersingsniveaus (Bloom). Je voegt, indien je vertrekt 

vanuit de nieuwe eindtermen van september 2019 voor de eerste graad, telkens een 

attitudinaal doel toe. Weet dat een attitudinaal doel niet altijd in één les bereikt kan worden. 

Per geoperationaliseerd lesdoel kies je een bijhorend kennis- en beheersingsniveau (zie 

p 39 Tabel 12). Vlak daarnaast moet je een keuze maken welke evaluatievorm je gebruikt 

om elk van deze geoperationaliseerde lesdoelen te evalueren. 

 

EVALUATIEVORM 

Elk van die lesdoelen moeten liefst bereikt worden op het einde van de lesfase waarop ze 

van toepassing zijn of op het einde van de les. Daarom evalueer je elk lesdoel apart.  

In deze kolom wordt aangegeven hoe elk lesdoel zal worden geëvalueerd. 

Zo kan je kiezen voor onder andere: een checklist, een observatie, 

oefeningen, …. Je kan ook na enkele weken een summatieve evaluatie 

houden, om leerstofgehelen te toetsen. 

 

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN EN ONTWIKKELINGSDOELEN 

Noteer hier letterlijk de vakoverschrijdende eindtermen (met contextgebied). Vertaal ze ook 

naar één of meerdere lesdoelen in de rij eronder. Dit kan je enkel aanvullen als je lesgeeft 

met een leerplan van 2018 of vroeger.  

10.7 Bronnen 

Noteer steeds volgens de APA-normen. In Word is er een functie die dat voor jou doet of je 

gebruikt de APA-generator (https://www.scribbr.nl/bronnengenerator/apa/#/). Teksten, 

afbeeldingen, oefeningen, werkbladen, … komen uit boeken of handleidingen. Die worden 

bibliografisch genoteerd en de te vermelden gegevens zijn: naam van de auteur(s), titel, 

uitgeverij, plaats en datum van uitgave, (deel), pagina. Stel dat je een cursus van de 

mentor mag gebruiken dan schrijf je volgende gegevens op als bron: naam leerkracht, 

richting, graad en leerjaar, titel en subtitel. Voor handboeken, noteer je de titel, de auteur, 

de uitgeverij, het jaartal en de pagina’s die je las om deze les op te stellen. Bronnen zijn 

meer dan alleen het handboek of de cursus van de leerlingen. Bij gebruik van ICT, vermeld 

je ook de websites volgens de APA-normen. Als de informatie van de 

mentor/medestudent/… komt, worden deze ook zo vermeld. Het is interessant om gebruikte 

bronnen (enkel het deel dat je gebruikte) om deze als bijlage toe te voegen. Zie voor een 

voorbeeld in Figuur 52.   

https://www.scribbr.nl/bronnengenerator/apa/#/


 Hoofdstuk 10: Lesvoorbereiding 

© AP Hogeschool – Algemene didactiek p 263 

10.8 Materiaal 

MATERIAAL AAN TE VRAGEN/ZELF TE VOORZIEN 

In het kadertje onder de bronnen vermeld je het materiaal dat je moet aanvragen of dat al 

aanwezig is in de klas. Dit kan je best in overleg doen met je mentor zodat je niet voor 

verrassingen komt te staan. Als je bijvoorbeeld ingrediënten voor de kookles nodig hebt, kan 

je best nagaan of die al dan niet door de school aangekocht worden. 

Het materiaal dat je zelf moet voorzien, schrijf je in het kadertje eronder. Een lange 

materialenlijst (zoals knutselmaterialen voor een PO-les) kan je als document in bijlage 

toevoegen. Noteer dan: ‘zie uitgebreide lijst in bijlage’. 

 

10.9 Lesstructuur opgebouwd uit verschillende fasen 

Maak hier een globaal, beknopt lesoverzicht met verschillende fasen waarmee je én de 

verticale opeenvolging én de horizontale samenhang tussen de fasen duidelijk maakt. 

Enkel inleiding, midden en slot volstaan dus niet! 

Bij elke fase vermeld je de didactische werkvormen en didactische principes, de 

leerinhoud en de timing. Deze lesstructuur maak je best eerst, dan wordt dit de rode 

draad waarop je je kan baseren om je lesvoorbereiding uitgebreid uit te schrijven.  

Figuur 52: VOET/VOOT, bronnen, materiaal aan te vragen en materiaal zelf te voorzien 
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Figuur 53: Lesstructuur 
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In deze lesstructuur maak je steeds gebruik van een terugkerende fasering die je kan 

toepassen op elke les. De timing die hierbij genoteerd staat is een tijdsindeling voor een les 

van 50 minuten. 

  

Figuur 54: Lesopbouw: Motivatiefase en/herhalingsfase, leerfase (verwerven en verwerken) en controle-, 
herhalings- en evaluatiefase 
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10.10 Eigenlijke lesvoorbereiding 

In de onderstaande figuren van ‘Lesvoorbereiding: De marketingmix, de 4 P’s (product, prijs, 

plaats en promotie) blz. 1 tot en met 7’ zie je een uitgewerkt voorbeeld om datgene wat 

hieronder wordt uitgelegd te illustreren. 

De lesvoorbereiding zelf wordt in kolommen en rijen opgebouwd. Extra tips bij de 

verschillende kolommen krijg je door de ‘¶’ aan te zetten. Dan krijg je in het bordeaux, 

tips in de bovenste rij van de tabel.  

In zes kolommen wordt het lesverloop synchroon genoteerd. Dat wil zeggen dat wat in de 

kolom Onderwijsleeractiviteiten staat, te maken heeft met wat er in de kolom 

Lesdoelnummer, Leerinhoud, Klasorganisatie, Leermiddelen en Timing wordt 

genoteerd op dezelfde rij. 

De fasering en/of structuur van een les gebeurt volgens didactische en/of inhoudelijke 

argumenten. Dit kan zijn bij wijziging in didactische werkvormen, een 

wijziging in klasorganisatie, het volgende leerstofonderdeel,…. Elke 

specifieke vakdidactiek heeft specifieke en licht afwijkende richtlijnen betreffende deze 

fasering en/of structuur. Het spreekt voor zich dat je deze volgt zoals daar aangegeven 

wordt. Het kan niet dat een les maar uit 1 fase bestaat. Een les van 50 minuten bevat 

minstens vier lesfasen. De motivatiefase, de leerfase (verwerving en verwerking) en de 

controlefase (zie Figuur 54). De leerfase deel je minstens in twee delen op. In onderstaand 

voorbeeld is deze opgesplitst in zeven delen. Elke fase is genoteerd in een lichtgrijze balk. 

Elke lesfase draagt een titel en wordt genummerd. De verschillende lesfasen worden 

duidelijk van elkaar gescheiden door een horizontale lijn over de hele pagina.  

10.10.1 Lesdoelnummer  

Noteer hier per fase het nummer van het lesdoel dat je daarin behandelt. Kijk daarvoor naar 

de lesdoelen in het algemene gedeelte: formuleer het door LD + (nr.) Bijvoorbeeld ‘LD (I)’. 

 

 

 

 

 

  

Figuur 55: Voorbeeld lesdoelnummer 
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10.10.2 Onderwijsleeractiviteiten 

In de kolom onderwijsleeractiviteiten schrijf je HOE je de les vorm geeft en dus de 

lesdoelen bereikt. In deze kolom moet er ook structuur aanwezig zijn. In het onderstaand 

voorbeeld zijn volgende structuurelementen terug te vinden:’ Instructie, leerkracht stelt een 

vraag, beeldfragment over…, opdracht:.., WV (werkvorm), DP (didactische principes),…. 

Noteer eveneens de activiteit(en) die je als leerkracht doet, bijvoorbeeld: ‘uitdelen van 

leermiddelen (cursusbladen, stengel, toetsbladen,..); instructie geven; opdracht uitleggen, …’ 

 

WERKVORM EN DIDACTISCHE PRINCIPES 

Je vermeldt hier de gekozen werkvorm (WV) of het didactisch principe (DP). De 

uitwerking ervan moet kort maar duidelijk omschreven worden. Het moet vooral duidelijk zijn 

wat de leraar zal doen om de activiteit vlot te laten verlopen, zoals opdrachten en instructies 

geven, vragen stellen, demonstraties houden, korte evaluaties ondernemen, enz. 

Bij het voorbereiden van je les is het ook belangrijk om rekening te houden met de 

didactische principes. Je moet ze expliciet opnemen in je lesvoorbereiding. 

Zorg ervoor dat je gepaste werkvormen gebruikt en ze gevarieerd toepast. De informatie 

moet verworven én verwerkt worden. Dit betekent dat informatie niet enkel aangeboden 

moet worden, maar dat de leerlingen deze informatie ook moeten kunnen verwerken via 

toepassingen.  

Soms is het moeilijk om uit te maken welke werkvorm van toepassing is. Stel je geeft een 

doceersessie en steekt eerst een kaars aan. Daarna zet je er een glas over om te 

demonstreren dat de vlam dooft. Het blijft de werkvorm ‘doceren’ ongeacht er tijdens het 

doceren een korte demonstratie gebeurt. Zorg daarnaast als je een werkvorm moet kiezen 

dat deze in verhouding is met de leerinhouden die je wil aanbrengen. Bijvoorbeeld een heel 

spel in elkaar steken om enkel twee definities aan te reiken is niet (tijds)efficiënt. 

 

ACTIVITEIT(EN) DIE JE ALS LEERKRACHT DOET 

Het is zeker niet de bedoeling alles in de directe rede, als een soort 

toespraak te noteren. Noteer zeker wel de belangrijkste vragen die je 

stelt tijdens een onderwijs(leer)gesprek (ter hoogte van de betreffende 

leerstof) en let hierbij ook op de volgorde waarin je ze stelt. Noteer de 

kernvragen bij een onderwijsleer-, leer- of kringgesprek die naar de essentie gaan en bij de 

leerlingen belangrijke antwoorden en reacties moeten uitlokken.  
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Je kan daarnaast in de kolom van de leerinhoud een aantal mogelijke antwoorden 

formuleren, zeker die antwoorden waarop je verder bouwt en waar je met de leerlingen wil 

uitkomen. 

Bij een opdracht schrijf je precieze instructies uit, zoals je ze zal geven. Bij een 

demonstratie worden alle stappen uitgeschreven. Het SMA-schema (zie p 116) is een handig 

instrument om, zowel voor jezelf als voor je leerlingen, toe te passen tijdens een praktijkles. 

Dit schema kan je dan stukje per stukje gebruiken om te plakken in de inhoudskolom. 

 

FOUTENANALYSE 

Als een leerkracht bij elke leerling langsgaat om individueel zijn of haar werk na te kijken 

en hem of haar te helpen, dan schrijven we gewoon individuele controle. Dit korten we af 

met I.C.. Als je als leerkracht veronderstelt dat je meerdere keren dezelfde fouten 

tegenkomt, dan noteer je hier dat je de klassikale uitleg herneemt.  

Je kan je hier best op voorbereiden door een goede foutenanalyse vóóraf uit te werken: je 

noteert mogelijke fouten, met per fout mogelijke oorzaken. Je werkt uit hoe je kan 

remediëren. 

 

(LEER)ACTIVITEITEN DIE LEERLINGEN UITVOEREN 

Noteer hier ook de (leer)activiteiten die de leerlingen moeten uitvoeren. Deze moeten 

overeenkomen met de instructies van de leerkracht. Beperk de beschrijving van de 

leeractiviteiten tot de essentiële zaken en noteer dus niet: “Leerlingen antwoorden!”. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 56: Overeenkomst tussen instructie leerkracht en respons leerling 
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EVALUATIEMOMENTEN 

Je kan op alle tijdstippen van je les evalueren. Bij het begin van de les kan het zijn dat je 

een aantal vragen stelt, een korte quiz houdt, een brainstorm doet, enz. Dit allemaal om te 

ontdekken of de veronderstelde voorkennis effectief aanwezig is. Tussentijds kan je 

evalueren door te bevragen of iedereen de les nog mee volgt of door als leerkracht de 

leerstof kort te herhalen en daarna te vragen of ze het begrepen hebben. Op het einde van 

je les is er best een herhalingsmoment. Laat de herhaling bij voorkeur door je leerlingen 

gebeuren. Deze herhalings-of evaluatievorm kan via een spel, toets, opdracht, enz. Je 

probeert steeds te corrigeren aan de hand van een antwoord- of verbetersleutel. Het 

spreekt voor zich dat deze gelinkt zijn met de lesdoelen. Je kan je leerlingen natuurlijk ook 

zichzelf laten evalueren aan de hand van een zelfverbetersleutel. 

 

LAYOUT 

Je kan met kleuren werken, vetjes, andere lettertypes om het onderscheid te maken tussen 

wat je als leerkracht doet, vraagt, wat leerlingen doen…. Afspraken worden binnen 

toegepaste didactiek per vak vastgelegd. 

  

Figuur 57: Korte herhaling (evaluatie) op het einde van de les 
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10.10.3 Leerinhoud 

In deze kolom noteer je WAT aan bod komt. Je geeft de inhoud schematisch weer en noteert 

hier de opgaven en de correcties van oefeningen. Ook is het belangrijk dat de inhoud goed 

aansluit bij de leefwereld van je doelgroep en dat je de essentiële leerstof op een 

geleidelijk manier aanbrengt. 

Zorg er eerst voor dat je zelf inzicht hebt in wat de leerlingen moeten verwerven; dat je 

een duidelijk beeld hebt van de context; dat je de relaties tussen verschillende begrippen 

en de te bereiken vaardigheden kent en dat je weet wat daarvoor vereist is (beginsituatie). 

Hier noteer je ook wat leerlingen moeten onthouden (kennis), begrijpen (kennis), kunnen 

(vaardigheden) of incorporeren (attitudes)’. Enkel deze leerstof mag je later evalueren! 

Wat je hier noteert, moet dus ook effectief aan bod komen. 

Belangrijk is dat de hoofdzaken van de leerinhoud hier zeker vermeld worden: belangrijke 

begrippen (en hun verklaring) maar ook relaties en structuren. Doe dit op een 

gestructureerde manier (titels, subtitels en opsommingen) zodat ook de context duidelijk 

blijft. Als je geen handboek of werkblad volgt, is het van belang om de inhouden uitvoerig 

te noteren. Kortom zorg voor een goede lay-out.  

  

Figuur 58: Voorbeeld van een goed gestructureerde leerinhoud 
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Indien je verwijst naar een werkblad, krantenartikel of afbeelding met begeleidende tekst of 

dergelijke in bijlage, moet die verwijzing heel duidelijk zijn. Vermeld dan ook steeds een 

bijlagenummer en geef een korte vermelding van de inhoud. Toch adviseren we om zo 

min mogelijk te verwijzen. Dit om te voorkomen dat leerinhouden niet echt verwerkt worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze kolom noteer je dus cognitieve inzichten, relaties met de actualiteit, een verhaal, 

woordenschat, oefeningen en dergelijke.  

Ook vaardigheden, technieken of methodes zijn leerinhoud, bijvoorbeeld ‘constructie van 

een driehoek’; ‘tot op 1 cm nauwkeurig meten’; ‘een steak bleu bereiden’; ‘een 

handboormachine correct en veilig hanteren’, ‘onderhandse opslag bij volleybal’, enzovoort. 

Je geeft niet enkel de stappen van de werkvolgorde die je in deze fase behandelt, maar 

ook de leerinhoud die je bij elke stap geeft. Iets kan pas als leerinhoud bestempeld worden 

als de context opnieuw vermeld wordt, waardoor het op zichzelf staat. 

Een les zonder leerinhoud is geen les! De kolom leerinhoud kan dus nooit leeg zijn. 

  

Figuur 59: Voorbeeld van een heel duidelijke verwijzing naar bijlage 4 
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10.10.4 Klasorganisatie 

Hier kunnen aspecten van organisatie, klasschikking en groeperingsvorm genoteerd 

worden (klassikaal, individueel, niveaugroepen & per twee…). Bij een wijziging van de 

klasschikking ga je automatisch over naar een nieuwe lesfase. Je geeft bij de nieuwe fase 

aan hoe je de verandering in organisatie wil doorvoeren en hoe die nieuwe klasschikking 

er zal uitzien d.m.v. een schema of korte omschrijving. Je schrijft ‘normale klasschikking’ 

als de banken blijven staan zoals ze altijd staan. Voeg vooraan in je stagemap steeds een 

schematische voorstelling van deze normale klasschikking toe per klas/lokaal. 

 

 

 

 

 

10.10.5 Leermiddelen 

Als je lesgeeft in je eigen klas of tijdens de stagelessen is het belangrijk dat je goed 

overdenkt welk leermiddelen je zal gebruiken. Als je de lesvoorbereiding bekijkt dan zie je 

dat de kolomtitel ‘Leermiddelen’ staan. “Onderwijsmiddelen zijn alle didactische 

hulpmiddelen die worden aangewend om het leren en het onderwijzen te bevorderen. 

Daarbij gaat het om traditionele hulpmiddelen (schoolbord, landkaarten, …) als nieuwe 

media (weblog, webquest, computer,…). Elk medium heeft zijn eigen functie in het 

onderwijsleerproces. Zo kan je een CD-rom met Franse woordenschat en 

grammaticaoefeningen perfect aanwenden bij de automatisering van kennis en 

vaardigheden. Terwijl een beeldfragment via het internet zich zeer goed leent om 

dynamische processen en veranderingen te kunnen demonstreren, zoals de groei van een 

embryo.”(38) 

Je moet er ook over nadenken hoe en wanneer je dit in de les zal aanbrengen. Het is 

belangrijk dat je ervoor zorgt dat het materiaal toegankelijk is voor alle leerlingen zodat er 

geen dode lesmomenten ontstaan. Bovendien moet je te allen tijde de veiligheid van de 

leerlingen bewaken. Er wordt telkens nauwkeurig vermeld wat, hoe en waar dit precies 

wordt klaargelegd en aangeboden. 

  

 
38 Roger Standaert, F. T. (2018). Leren en onderwijzen. Inleiding tot de algemene didactiek. Leuven: ACCO, pp. 216-217. 

Figuur 60: Voorbeelden van klasschikking 



 Hoofdstuk 10: Lesvoorbereiding 

© AP Hogeschool – Algemene didactiek p 273 

10.10.6 Timing 

Hier noteer je de ingeschatte tijd die nodig is om een lesfase te doorlopen. Afhankelijk van 

het vak zijn er verschillende mogelijkheden. Je kan werken met een doorlopende 

tijdschaal. Je begint met 0 minuten en eindig met 50 of 100 minuten. Met andere woorden je 

telt de minuten op. Je kan er ook voor opteren om de klokuren (08.30 – 08.40) te noteren 

waarop elke fase start (en eindigt). Een laatste en derde methode is dat je per fase het 

aantal minuten aangeeft. Deze laatste methode is gebruikt bij onderstaande 

lesvoorbereiding.  

 

 

 

 

Ga ervan uit dat een les, na aftrek van verplaatsing, effectief 45 minuten duurt. Zorg ervoor 

dat je je timing redelijk ruim berekent, want je hebt meestal meer tijd nodig dan je denkt. 

Wees toch ook steeds voorbereid op het feit dat je les sneller gaat dan je initieel gepland 

had en voorzie dus extra oefeningen. Er is namelijk niets zo vervelend dan een klas 

joelende jongeren omdat jij niets extra’s hebt voorzien. 

 

10.10.7 Vakdidactische indeling    

Hier wordt de opbouw van je les volgens het vakdidactisch model gezet (denk aan OVUR, 

technisch proces, …). Indien je daarover van je lector vakdidactiek geen specifieke richtlijnen 

hebt gekregen, kan je deze rij eruit halen. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 61: Voorbeeld van ingeschatte tijd per fase 

Figuur 62: Vakdidactische indeling 
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Figuur 63: Lesvoorbereiding: De marketingmix, de 4 P’s (product, prijs, plaats en promotie) blz. 1 
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Figuur 64: Lesvoorbereiding: De marketingmix, de 4 P’s (product, prijs, plaats en promotie) blz. 2 
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Figuur 65: Lesvoorbereiding: De marketingmix, de 4 P’s (product, prijs, plaats en promotie) blz. 3 
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Figuur 66: Lesvoorbereiding: De marketingmix, de 4 P’s (product, prijs, plaats en promotie) blz. 4 
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Figuur 67: Lesvoorbereiding: De marketingmix, de 4 P’s (product, prijs, plaats en promotie) blz. 5 
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Figuur 68: Lesvoorbereiding: De marketingmix, de 4 P’s (product, prijs, plaats en promotie) blz. 6 
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Figuur 69: Lesvoorbereiding: De marketingmix, de 4 P’s (product, prijs, plaats en promotie) blz. 7 
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10.11 Bijlage bij deze lesvoorbereiding 

Hier wordt opgelijst welke bijlagen er bij deze les gebruikt worden. Laat enkel die rubrieken 

staan die van toepassing zijn en schrap wat je niet toevoegt als bijlage. Je kan deze 

nummeren van 1 tot …?. Je kan deze nummering van de bijlagen dan ook gebruiken in je 

inhouds- en/of leermiddelenkolom van je lesvoorbereiding. Op deze manier kan je 

overbodig schrijfwerk vermijden zoals bijvoorbeeld bij het herhalen van je lesdoelen op 

elke bladzijde. Een leerlingentekst is bedoeld om bij de leerlingen een indruk na te laten. 

Een schriftelijke neerslag kan ook bestaan uit invulbladen of een overzicht met de 

essentie van de leerinhoud. Een goed bordschema visualiseert de structuur van de les en 

is daardoor een cruciaal ondersteunend middel. Bereid daarom je bordschema goed voor en 

steek het als bijlage bij je lesvoorbereiding. Als je een presentatieprogramma gebruikt, 

controleer dan of er een beamer is en of je hem kan bedienen. 

 

 

 

 

Figuur 70: Voorbeeld van een lijst van bijlagen 
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10.12 Bordschema 

Hier maak je een schets van de indeling van je bordoverzicht. Je houdt daarbij rekening 

met het feit of het een digitaal of een krijt-/whitebo(a)rd is. 

 

10.13 Moment van terugblikken 

Dit onderdeel vul je verplicht in NA 

de les. Je reflecteert over je les en 

noteert welke zaken je goed vond (en 

dus wil behouden) en welke zaken je 

de volgende keer anders zou 

aanpakken. Om je daarin te 

begeleiden zijn er een aantal 

richtvragen geformuleerd. 

 

10.14 Extra 

Bij een parallelles kan de lesvoorbereiding grotendeels hetzelfde zijn maar pas zeker je 

timing, de datum, de klas, de beginsituatie en dergelijke aan. In een parallelles hou je 

eveneens rekening met de reflectie van de vorige les alsook met de opmerkingen die je 

erop kreeg. Een vervolgles gaat voort op de vorige les en de beginsituatie moet je 

daarom steeds aanpassen. 

Figuur 71: Voorbeeld van een bordschema 
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Woordenlijst 

Aanschouwelijkheidsprincipe Dit wijst op het belang van het aanbieden van nieuwe 

leerinhouden door middel van zoveel mogelijk zintuigen. 

Hoe meer zintuigen kunnen ingezet worden, hoe sterker het 

leereffect. 

Aanschouwelijk Schematisch 

Abstract (ASA-principe) 

Dit hoort o.a. bij het aanschouwelijkheidsprincipe. Dit houdt 

in dat men bij het aanleren eerst aanschouwelijk werkt, dan 

schematisch en tenslotte abstract. 

Absoluut beoordelen of normatief 

evalueren 

Resultaat van een leerling vergelijken met een vaststaand 

criterium. 

Abstract Dat wat je niet kan zien of begrijpen, vaag, niet grijpbaar. 

Activerend direct instructiemodel 

(ADIM) 

Actieve instructie en coaching door de leerkracht voor alle 

leerlingen (basisonderwijs tot hoger onderwijs). Is dus een 

manier van lesgeven waarbij de leerkracht uitlegt en 

voordoet, waarna de leerlingen de gelegenheid krijgen 

samen met de leerkracht en met elkaar verder te oefenen. 

De leerkracht controleert voortdurend of alle leerlingen de 

leerstof begrijpen en geeft gerichte feedback. 

Activiteitsprincipe Dit wijst op het belang van het toebedelen van een actieve 

rol aan de leerlingen tijdens het didactisch proces. Hoe 

meer leerlingen een actieve rol krijgen toebedeelt tijdens het 

onderwijsleerproces op het cognitief, psycho-motorisch en 

dynamisch-affectief, vlak hoe sterker het leereffect. 

Affectief Gevoelsmatig 

Affectief klimaat Wat betrekking heeft op het gevoelsleven. 

Analytische ordening Het geheel wordt besproken en daarna de verschillende 

onderdelen. 

Analytisch aanbieden van leerinhoud Van analytische ordening spreken we als eerst het geheel 

wordt besproken en daarna de afzonderlijke delen. 

Attitudinaal doel Na te streven doelen die houdingen bij leerlingen proberen 

te bestendigen 
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Attributie Het toeschrijven van resultaten aan zichzelf of de omgeving. 

Basiscompetenties De basiscompetenties zijn kennis, vaardigheden en 

attitudes die nodig zijn om bv het beroep als leerkracht te 

kunnen uitoefenen. 

Beoordelingsnorm Precies vastgestelde waarde als referentiepunt bij de 

beoordeling. 

Beoordelingsschaal of 

vaardigheidsschaal (ratingscale) 

Een beoordelingsschaal is een controlelijst die tevens de 

kwaliteit van de gedragingen van je leerlingen aangeeft. Zij 

bestaat uit een aantal kenmerken of kwaliteiten die moeten 

worden beoordeeld op een schaal. 

Beperkingsprincipe Dit wijst op het belang van het beperken van de leerstof tot 

de essentie. Hoe beter men ervoor kan zorgen dat 

overbodige informatie uit de leerstof wordt weg gehouden, 

hoe sterker het leereffect is. 

Betrokkenheid Dit verwijst naar de intensiteit van de activiteit, naar 

concentratie, een “opgeslorpt zijn”, het voluit gaan in, 

tijdvergeten bezig zijn, het plezier beleven aan exploreren, 

waarbij men zich aan de grens van het eigen kunnen 

beweegt. 

Brainstorm Is een bekende methode met als doel om snel en zo veel 

mogelijk ideeën over een bepaald onderwerp los te weken. 

Het brainstormen stimuleert je leerlingen om te zeggen wat 

er bij hen opkomt over een bepaald onderwerp. Het 

kenmerk van een brainstormsessie is dat je geen 

waardeoordeel geeft over de geopperde ideeën totdat alle 

ideeën zijn opgesomd. 

Breed evalueren Breed evalueren betekent dat leraren een waaier aan 

evaluatiestrategieën gebruiken die leerlingen de kans geven 

hun beheersing van de leerinhouden en competenties aan 

te tonen. Dit vertaalt zich in een leerlinggerichte en 

competentiegerichte evaluatieaanpak die naast klassieke 

kennisgerichte toetsen en examens ook diverse vormen van 

assessment omvat (Portfolio, self-assessment, peer-

assessment, presentaties, simulaties, enz.). 
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Cesuurdoelen Specifieke doelen voor de 2de graad ASO, afgeleid van de 

specifieke eindtermen. 

Cognitief productieve lesdoelen 

(CP) 

(Verstandelijke) lesdoelen die vragen naar het zelf 

ontwerpen, produceren of creatief zijn. 

Cognitief reproductieve lesdoelen 

(CR) 

Verstandelijke lesdoelen die vragen naar het letterlijk 

weergeven van informatie die vooraf geleerd werd en in het 

geheugen werd opgeslagen. 

Cognitief Wat betrekking heeft op het verstandelijke. 

Cognitieve vaardigheden Vaardigheden om leerinhouden te verwerken, om leerstof op 

te slagen en om problemen op te lossen.   

Complementair groepswerk Het is een groepswerk waarbij alle groepjes aan een 

verschillende taak werken.  

Concreet Dat wat je kan zien en echt bestaat, duidelijk, grijpbaar. 

Continuüm Een doorlopend geheel. 

Contractwerk Deze werkvorm is een organisatievorm waarbij de leerkracht 

voor de individuele leerling een activiteitenpakket voor een 

bepaalde periode opstelt. Voor de afwerking van het pakket 

krijgt je leerling een bepaald deel van de 

klastijd/contractwerktijd ter beschikking, waarbij je leerling 

relatief zelfstandig over de duur én de volgorde van de 

verschillende activiteiten kan beslissen. 

Controlelijst (checklist) Een controlelijst bestaat uit een opsomming van uitspraken, 

vaardigheden of vragen over concrete handelingen of 

gedragingen waarbij wordt aangeduid of deze al dan niet 

aanwezig zijn bij de leerling. De controlelijst beperkt zich dus 

louter tot het registreren van observaties zonder hieraan een 

waardeoordeel te koppelen 

Criterium Datgene waarop je je beoordeling baseert. 

 



 Woordenlijst 

© AP Hogeschool – Algemene didactiek p 286 

WOORDENLIJST 

Decretaal , Decreet Bevel van de overheid, wet van gewest of gemeenschap. 

Deductief aanbieden van leerstof De ordening waarbij eerst het algemene en pas daarna het 

bijzondere (het concrete) wordt behandeld. Bv. van regel 

naar toepassing, van theorie naar voorbeeld, van begrip naar 

concrete voorstelling,... 

Demonstratie Het is vaak een onderdeel van een practicum waarbij de 

leerkracht een handeling voordoet, een leerling de handeling 

imiteert en vervolgens alle leerlingen de handeling correct 

nadoen. Een demonstratie is dus altijd aanschouwelijk. 

Didactiek De wetenschap van het onderwijzen. 

Didactische beginsituatie Beïnvloedende factoren waarmee je rekening dient te 

houden tijdens je lesvoorbereiding en je les zelf.   

Didactische principes Richtlijnen en tips die je les aantrekkelijker maken waardoor 

de leerlingen zich betrokken voelen tijdens de les. 

Didactische werkvormen De manier waarop je de leerstof aan je leerlingen aanbiedt 

om de doelen van de les te bereiken. 

Doceren Het is een leerkrachtgestuurde werkvorm waarbij de 

leerkracht zelf informatie geeft en de  leerlingen eerder een 

passieve rol hebben. 

Doelmatigheid Efficiëntie / doeltreffendheid 

Dynamisch-affectieve lesdoelen 

(DA) 

Lesdoelen die vragen naar houding, ingesteldheid, interesse, 

gevoelens en specifieke beroepsattitudes. 

Dynamisch-affectieve vaardigheden Vaardigheden om gevoelens te verwerken. De manier 

waarop een leerling omgaat met zijn motivatie en zijn 

gevoelens. De vier belangrijkste dynamisch-affectieve 

vaardigheden zijn attributies, motivatie, zelfbeeld en 

zelfvertrouwen. 

Educatief Opvoedkundig 
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Educatief spel Educatieve spelen proberen de werkelijkheid na te bootsen. 

Het gamma aan spelvormen dat in het onderwijs gebruikt 

wordt is heel divers. Je spreekt van educatieve spelen 

wanneer deze spelvormen in een klascontext gebruikt worden 

om eindtermen te bereiken. 

Eindtermen Minimumdoelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden 

en attitudes die de overheid noodzakelijk en bereikbaar acht 

voor een bepaalde groep leerlingen. 

Eindtermen basisgeletterdheid Deze moeten door elke individuele leerling worden bereikt op 

het einde van de eerste graad, zowel in de A-stroom als in de 

B-stroom. 

Enkelvoudig beoordelen Als je een toets of observatie enkelvoudig beoordeelt dan wil 

dit zeggen dat je het resultaat van een leerling vergelijkt met 

een vast vooropgesteld criterium (absoluut beoordelen) of een 

variabel criterium (relatief beoordelen). 

Ervaringsgericht onderwijs (EGO) Ervaringsgericht onderwijs steunt op drie pijlers. De eerste 

pijler is het vrije initiatief. Het vrije initiatief beantwoordt aan de 

behoefte van leerlingen om de wereld om hen heen te 

verkennen. Ook werken leerlingen gemotiveerder aan een 

opdracht als zij daar zelf voor gekozen hebben en als het hun 

interesse heeft. 

De tweede pijler is milieuverrijking. Milieuverrijking doelt op 

een rijke leeromgeving met uitdagende activiteiten en 

materialen, die overzichtelijk ingericht zijn. Dit vraagt een 

goede voorbereiding. De leerkracht is hierbij begeleider en 

observator. 

De derde pijler is de ervaringsgerichte dialoog. Hierbij is het 

van groot belang dat de leerkracht een goede band opbouwt 

met de leerlingen. De ervaringsgerichte dialoog is gebaseerd 

op aanvaarding, echtheid en empathie. Door een 

empathische houding van de leerkracht voelen leerlingen zich 

begrepen en kan de leerkracht hen beter begeleiden. 

Evaluatie Nagaan of de leerlingen je les begrepen hebben en of de 

doelen van die les bereikt zijn. 
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Evaluatie-instrument Instrument om te evalueren. 

Excursie Een excursie is een educatieve uitstap. De excursies kunnen 

variëren in tijdsduur, in al of niet gebonden zijn aan een 

leergebied, in doelen, in grootte van de groepen, enz. 

Exemplarisch aanbieden van 

leerinhoud 

In plaats van de hele leerstof te behandelen, kan je bepaalde 

thema’s of voorbeelden uit het leerplan nemen om mogelijke 

leerstofoverlading tegen te gaan. De gekozen thema’s zijn 

fundamentele leerstofonderdelen die de essentie en de 

methode van het betreffende leergebied (vak) duidelijk 

illustreren. Zij worden bij wijze van voorbeeld grondig 

uitgediept, zodat je leerlingen in staat zijn om gelijkaardige 

leerstofonderdelen analoog te verwerken. 

Extrinsieke motivatie Men levert leerprestaties omwille van doelen die geen direct 

verband houden met de leeractiviteit zelf. Bijvoorbeeld leren 

omwille van de punten die men krijgt. 

Formatieve evaluatie Formatieve evaluatie is op de eerste plaats gericht op het 

optimaal functioneren van alle leerlingen. Evaluatie wordt 

meer beschouwd als een middel tot leren dan als een 

maatregel tot selectie. Zij is dus overwegend didactisch van 

aard, bouwt grotere garanties voor het slagen in en helt 

daarom meer over naar een procesgerichte visie op het 

onderwijs. Via allerlei taken, opdrachten, observaties,… heeft 

formatieve evaluatie de bedoeling om op systematische wijze 

feedback in te bouwen tijdens de lessen. De functies daarvan 

zijn zowel informatief als motiverend 

Gedeeltelijke compensatie Bij gedeeltelijke compensatie worden grenzen gesteld aan de 

compensatieregel. Voor sommige vakken moet een voldoende 

worden behaald, terwijl andere gecompenseerd kunnen 

worden. 
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Gedragsbeschrijvingen Gedragsbeschrijvingen zijn een vorm van systematische 

observatie. Zij moeten worden onderscheiden van je 

dagelijkse observaties, die een rijke informatiebron over je 

leerlingen kunnen inhouden, maar wel eens gekenmerkt zijn 

door onvolledigheid en vooringenomenheid. 

Gedragsbeschrijvingen zijn een meer systematische wijze om 

je leerlingen te observeren. Deze observatietechniek heeft 

betrekking op anekdotische gegevens, dat wil zeggen: 

beschrijvingen van handelingen of gebeurtenissen die als 

betekenisvol worden beschouwd. 

Geen compensatie Hierbij combineer je de resultaten zodanig dat je leerlingen op 

elk afzonderlijk vak een voldoende moeten behalen, 

bijvoorbeeld: je moet zowel slagen voor je theoretisch als voor 

je praktisch rijexamen. 

Geïntegreerd onderwijs In het geïntegreerd onderwijs huldigt men het principe: de 

levenswerkelijkheid is zelf uitgangspunt en onderwerp voor 

het onderwijs. Het gaat om de integratie van de leerinhouden, 

ontleend aan de werkelijkheid. Integratie van 

leergebieden/vakken zorgt ervoor dat de realiteit meer in haar 

geheel beleefd kan worden 

Geleidelijkheidsprincipe Dit wijst op het belang van het aanbieden van de leerstof op 

een stapsgewijze manier. Hoe beter men de leerstof op een 

stapsgewijze manier kan aanbieden hoe sterker het leereffect. 

Gemeenschapsonderwijs Het officieel onderwijs dat de openbare instelling GO! 

onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap organiseert in 

opdracht van de Vlaamse overheid. 

Gemengd groepswerk Een tussenvorm tussen parallel en gemengd groepswerk. De 

eerste taak is gelijk, de volgende taken zijn voor de groepen 

verschillend 

Gesloten vraag Vragen waarbij je één woord dient in te vullen of het antwoord 

kan aanduiden, bijvoorbeeld: invulvragen, waar/niet waar 

vragen, sorteervragen, rangschikvragen, meerkeuzevragen. 
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Gesubsidieerd vrij onderwijs Een privépersoon of privé-organisatie organiseert een school 

in het gvo. Het schoolbestuur is vaak een vereniging zonder 

winstoogmerk (vzw). 

De grootste groep, de katholieke scholen, zijn 

vertegenwoordigd door de koepel Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen. 

Daarnaast zijn er in het vrij onderwijs 4 organisaties. Om hun 

belangen beter te verdedigen, verenigen die zich in het 

overlegplatform Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers 

(OKO): 

Federatie van Onafhankelijke Pluralistische 

Emancipatorische Methodescholen (FOPEM) 

Federatie Steinerscholen 

Raad van Inrichtende Machten van het Protestants-

Christelijk Onderwijs (IPCO) 

Vlaams Onderwijs OverlegPlatform (VOOP). Sommige 

scholen van het vrij onderwijs zijn niet aangesloten bij een 

koepel 

gesubsidieerd officieel onderwijs Omvat het gemeentelijk onderwijs (georganiseerd door de 

gemeentebesturen) en het provinciaal onderwijs 

(georganiseerd door de provinciebesturen). De 

schoolbesturen zijn verenigd in 2 koepels: 

Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten vzw (OVSG 

vzw) 

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) 

Gevalsmethode (casestudy) Bij de gevalsmethode bespreek je concrete en realistische 

gevallen en situaties, waardoor je leerlingen hun 

probleemoplossend denken ten opzichte van nieuwe 

situaties oefenen. Een groepsgewijze aanpak geeft hierbij 

een meerwaarde aan deze werkvorm. 

Globaal Analystisch Synthetisch 

(GAS-principe) 

Je vertrekt vanuit een geheel (globaal), dat je vervolgens 

analyseert (analyse) en systematisch uitdiept. Uiteindelijk 

keer je terug tot de totaliteit door het synthetiseren 

(synthese) van de te behandelende leerstof. 

Glogster Een programma waarmee interactieve posters kunnen 

gemaakt worden. 
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Groepsdiscussie of 

probleemoplossend gesprek 

Een discussie is een doelgerichte, mondelinge communicatie 

van gedachten en feiten, niet zozeer gericht op personen, 

maar op principes, problemen, oplossingen. Het gaat dus om 

een proces van georganiseerd samen denken in een 

beperkte groep leerlingen, die samenkomen om door middel 

van het gesproken woord een onderwerp van 

gemeenschappelijke belangstelling te bespreken. 

Groepsnormgericht beoordelen De prestatie van de leerling wordt vergeleken met die 

van andere leerlingen. 

Groepswerk Bij het groepswerk wordt het samenwerken gebruikt als 

middel om te leren. Het kan gaan om het stimuleren van de 

sociale vaardigheden maar ook om het bereiken van 

cognitieve doelen. 

Herhalingsprincipe Het herhalingsprincipe wijst erop dat het nodig is dat je 

de leerstof en lesdoelen voor je leerlingen voldoende 

herhaalt om een goed en blijvend leerresultaat te 

bereiken. Herhaling en oefening zijn verwante 

begrippen: kennisgegevens herhaal je, vaardigheden 

oefen je. 

Hernieuwde taxonomie van Bloom Deze taxonomie is een praktisch hulpmiddel om doelen te 

ordenen in verschillende categorieën. De taxonomie 

onderscheidt zes categorieën van cognitieve processen, de 

zogenaamde denkniveaus. Dit zijn: onthouden, begrijpen, 

toepassen, analyseren, evalueren en creëren. Daarnaast 

deelt het model de kennis ook op in verschillende soorten 

kennis: feitenkennis, conceptuele kennis, procedurele kennis 

en metacognitieve kennis. 

Heterogeen Verschillend op een aantal kenmerken,  verschillende 

samenstelling. 

Hoekenwerk Hoekenwerk is een vorm van interne differentiatie, waarbij je 

leerlingen aan de hand van opdrachtkaarten, fiches en 

instructieve spelen individueel of in kleine groepjes in 

«hoeken» werken om zo op eigen ritme en op eigen niveau 

verschillende stappen van het leerproces te verwerken. 
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Homogeen Gelijk op een aantal kenmerken, gelijksoortige 

samenstelling. 

Inclusief onderwijs Leerlingen met beperkingen volgen mee in het reguliere 

onderwijs les. 

Individualisatie- en 

zorgverbredingsprincipe 

Dit wijst op het belang van het oog hebben voor de 

verschillen tussen leerlingen. Hoe beter je kan inspelen op 

de interesses en capaciteiten van alle leerlingen in je 

onderwijsleerproces. 

Zorgverbreding betekent dat de zorg van de school 

zich moet uitstrekken over alle leerlingen. Hoe beter je 

kan zorg dragen voor de behoeftes van alle leerlingen in je 

onderwijsleerproces;  Hoe hoger het welbevinden en de 

betrokkenheid van alle leerlingen en hoe sterker het 

leereffect bij alle leerlingen. 

Inductief aanbieden van leerstof De ordening van concreet naar algemeen of van het 

bijzondere naar het algemene, namelijk van voorbeeld naar 

regel, van verschijnselen naar wet,... 

Informatieverwerking Leerstof verwerken via de zintuigen komt de leerinhoud 

binnen en het brein verwerkt deze en geeft er betekenis aan. 

Integratieprincipe Dit wijst op het belang van het koppelen van nieuwe 

informatie, vaardigheden of attitudes aan informatie, 

vaardigheden of attitudes die de leerlingen al bezitten door 

voorgaande ervaringen. Hoe sterker de nieuwe leerstof kan 

verankerd worden met reeds bestaande geheugeninhouden 

bij de leerlingen hoe sterker het leereffect. 

Intrinsieke motivatie Men levert leerprestaties omdat men zich interesseert over 

wat men aan het leren is. Leren omdat de leerstof boeiend 

is, aansluit bij de eigen interesses. 

Invulvraag De invulvraag bestaat uit een onvolledige uitspraak die 

aangevuld moet worden. 

Kahoot Een activerende online quiz. 
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Kennisniveaus Vier soorten: feitenkennis, conceptuele kennis, 

procedurele kennis en metacognitieve kennis 

Klasgesprek of kringgesprek Zowel klasgesprek als kringgesprek zijn gesprekken waarbij jij 

als leerkracht op de achtergrond blijft en functioneert als tutor. 

Het zijn voornamelijk je leerlingen die aan bod komen. 

Inhoudelijk gezien is het klasgesprek meer gericht op 

cognitieve inhouden en komen er bij het kringgesprek meer 

dynamisch-affectieve onderwerpen aan bod. In deze 

gesprekken primeert de vrije gedachtewisseling tussen de 

leerlingen, op grond van hun ideeën of ervaringen. 

Leerdoel Overkoepelend doel dat je in meerdere lessen tracht te 

bereiken, eindtermen en leerplandoelen zijn leerdoelen 

Leerdoelgericht beoordelen De prestatie van de leerling wordt vergeleken met een vooraf 

bepaald criterium, bijvoorbeeld een aantal voorgeschreven 

leerdoelen of leertaken 

Leergebiedgebonden onderwijs Leerstof uit een bepaald vakgebied (vakgericht onderwijs). 

Leergebiedoverschrijdend 

onderwijs 

Samenhang tussen de verschillende leergebieden, leerstof 

als een geïntegreerd geheel, geïntegreerd onderwijs. 

Leergesprek of evaluatiegesprek Bij deze vorm van leergesprek worden de 

oplossingsmethoden en oplossingen van een vooraf 

opgegeven opdracht klassikaal voorgesteld en beoordeeld. 

De uiteindelijke bedoeling is dat je leerlingen de beste 

oplossingsmethoden van elkaar overnemen. Ze leren als het 

ware van elkaar. 

Leerlingentekst Een leerlingentekst, -bundel, -cursus zijn verschillende 

benamingen voor hetzelfde werkdocument voor leerlingen. 

Deze tekst fungeert als werkdocument tijdens de les enerzijds 

en anderzijds na de les als naslagwerk om de aangeboden 

theorie te kunnen in- en bestuderen. Deze cursus bestaat uit 

de aangeboden leerstof in de vorm van: lesdoelen, theorie, 

tabellen, opsommingen, definities, begrippenlijst, … en 

daarnaast ook uit oefeningen, opdrachten, casussen, … 

waarmee de leerstof verwerkt wordt. Deze bundel is 

geschreven voor leerlingen, niet voor collega’s of vakmensen. 
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Leerlingkenmerken Competenties die bij de leerlingen aanwezig zijn of gevormd 

kunnen worden door het onderwijs. 

Leermiddelen Het didactisch materiaal dat je gebruikt om je les te 

ondersteunen. 

Leerplan Bundeling leerplandoelen opgesteld per onderwijsnet, soms 

nog een ‘vertaling’ van een eindterm. 

Leerplandoelen Geconcretiseerde eindtermen opgenomen in een leerplan. 

Leerstof (leerinhoud) Een afgebakende hoeveelheid kennis en vaardigheden die de 

leerlingen moet leren, oftewel datgene dat binnen onderwijs 

geleerd wordt of dient te worden. De leerinhoud wordt 

geselecteerd in functie van de eindtermen. 

Lesdoelen Geconcretiseerde leerplandoelen die zich situeren op het 

niveau van je les en van je lesvoorbereiding. 

Lesstructuur Een globaal, beknopt lesoverzicht met verschillende fasen 

waarmee je én de verticale opeenvolging én de horizontale 

samenhang tussen de fasen duidelijk maakt. 

Lesvoorbereiding Het voorbereiden van de les aan de hand van een 

lesvoorbereidingsformulier om de verschillende elementen 

(voorkennis, werkvormen, didactische principes,…) op te 

lijsten in de verschillende lesfases. Ook gebruikt als 

communicatie-instrument voor het beoordelen van de les en 

de begeleiding van de student door de lectoren en mentoren. 

M-decreet Decreet (21 maart 2014) opgesteld om het Vlaamse 

onderwijs sturing en richting te geven van hoe leerkrachten 

moeten omgaan met leerlingen die door een beperking, 

stoornis of handicap niet zomaar de lessen kunnen volgen in 

een gewone school. 

Macroniveau De onderwijsactiviteiten in het onderwijslandschap dat zich 

afspeelt op het niveau van de algemene structuren van het 

onderwijs. 
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Meerkeuzevraag Bij een meerkeuzevraag formuleer je een stelling of stel je 

een vraag. Een aantal antwoordmogelijkheden of 

alternatieven worden voorgelegd. Je kan één of meerdere 

alternatieven aanduiden. 

Meervoudig beoordelen Er wordt rekening gehouden met verschillende prestaties van 

de leerling om tot een eindbeoordeling of een globale 

beoordeling te komen. 

Mentimeter Een tool waarmee je tijdens lessen / workshops vragen kan 

voorleggen. 

Mesoniveau De onderwijsactiviteiten in het onderwijslandschap dat zich 

afspeelt op het niveau van de concrete organisatie van de 

school of scholengemeenschap. 

Metacognitie De kennis die de leerling heeft over eigen studiegewoonten 

en over welke vaardigheden hij beschikt om zijn 

leeractiviteiten te sturen. 

Microniveau De onderwijsactiviteiten in het onderwijslandschap dat zich 

afspeelt op het niveau van het klasgebeuren. 

Minimumprestaties Een minimum aan prestaties dat verwacht wordt op gebied 

van tijd of snelheid, aantal of percentage, graad van 

nauwkeurigheid of aantal stappen of volgorde. 

Motivatie- of belangstellingsprincipe  Dit wijst op het organiseren van een onderwijsleersituatie 

waardoor leerlingen graag leren; waardoor leerlingen  

betrokken zijn op het lesgebeuren. 

Motorische vaardigheden  Vaardigheden met betrekking tot bewegen. 

Multisensoriële manier van werken Verschillende zintuigen aanspreken bij verwerving van 

leerstof (zie aanschouwelijkheidsprincipe) 

Objectief Gebaseerd op feiten en niet op meningen / waarneembaar. 
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Onderwijsdoelen Eindtermen, ontwikkelingsdoelen, eindtermen 

basisgeletterdheid, uitbreidingsdoelen Nederlands, 

differentiële doelen, doelen voor de basisopties (1ste graad), 

cesuurdoelen (2de graad ASO) en specifieke eindtermen 

(einddoelen i.f.v. het behalen van de afstudeerfinaliteit) en 

doelen die leiden tot een of meer erkende 

beroepskwalificaties. 

onderwijskoepel Binnen elk net zijn er 1 of meer onderwijskoepels. Die 

koepels zijn verenigingen van schoolbesturen en inrichtende 

machten. Zij ondersteunen en vertegenwoordigen 

schoolbesturen. Zij stellen leerplannen en lessenroosters op, 

die de schoolbesturen kunnen overnemen. 

Onderwijsleergesprek Het is een sterk geleid en heel gestructureerd gesprek 

waarbij je leerlingen door het stellen van vragen stapsgewijs 

tot bepaalde inzichten komen. 

Onderwijsnet Traditioneel worden er drie netten onderscheiden in het 

Vlaamse onderwijs: het gemeenschapsonderwijs (GO!), het 

gesubsidieerd officieel onderwijs (GOO) en het 

gesubsidieerd vrij onderwijs (GVO). 

Onderwijsstroming Een pedagogische en didactische leertheorie geeft vorm aan 

het onderwijs, bijvoorbeeld: ontwikkelingsgericht onderwijs, 

ervaringsgericht onderwijs, probleemgericht onderwijs, het 

activerende directe instructiemodel. 

Observeren (als evaluatiemiddel) De belangrijkste technieken zijn gedragsbeschrijvingen, 

controlelijsten en beoordelingsschalen. 

Bij gedragsbeschrijvingen en controlelijsten gaat het om 

observaties in de echte zin van het woord. Je gaat aangeven 

of een bepaald gedrag wel of niet aanwezig is. Je 

observaties zijn hierbij meer gericht op activiteiten dan op 

producten, zodat zij eerder een formatieve functie vervullen, 

namelijk het leerproces bijsturen. 

Een beoordelingsschaal daarentegen stelt niet alleen vast, 

maar beoordeelt bovendien de kwaliteit van bepaalde 

handelingen. Beoordelingsschalen vervullen meestal een 

summatieve functie. 
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Ontwikkelingsdoelen zijn in het Vlaamse onderwijs een geheel van doelen die de 

overheid wenselijk acht voor zo veel mogelijk leerlingen van 

een leerlingenpopulatie. 

In tegenstelling tot eindtermen, die als geheel vastgelegd 

worden voor een bepaald moment in de opleiding van 

jongeren, ligt bij de ontwikkelingsdoelen de klemtoon op het 

aanbieden van bepaalde doelen aan kinderen voor wie het 

geheel van eindtermen onbereikbaar is. (buitengewoon 

onderwijs en kleuteronderwijs) 

Ontwikkelingsgericht onderwijs Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) is een vorm van 

thematisch onderwijs rond alledaagse activiteiten. OGO is 

een onderwijsconcept gebaseerd op de theorie van Vygotsky 

en werd uitgewerkt door de onderwijspedagoog Frea 

Janssen-Vos. Bij OGO spelen de leeromgeving, de 

beginsituatie van de leerling en de omgang van de leerkracht 

met de leerlingen een belangrijke rol in de ontwikkeling van 

de lerende. 

Opdracht(en) De opdracht als werkvorm gaat uit van het principe van 

zelfwerkzaamheid. De leerling moet er blijk van geven, te 

kunnen omgaan met informatie. Dit wil zeggen: het geleerde 

te kunnen toepassen. 

Open vraag Dergelijke vraag verwijst naar een brok informatie of zelfs 

naar een heel hoofdstuk van een leerboek. 

Parallel groepswerk Het is een groepswerk waarbij alle groepjes aan dezelfde 

taak werken. 

Peerevaluatie Peerevaluatie is een evaluatievorm waarbij je leerlingen 

volgens vooraf opgestelde evaluatiecriteria aangeven in 

hoeverre medeleerlingen ('peers') de doelen hebben 

gerealiseerd. 
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Permanente evaluatie  Permanente evaluatie heeft tot doel het continue karakter 

van de evaluatie te beklemtonen, waarbij een voortdurende 

zorg voor de vorderingen van je leerling centraal staat. 

Permanente evaluatie kan zowel summatief als formatief zijn. 

Permanente summatieve evaluatie betekent dat alle 

evaluaties die meetellen voor een eindbeoordeling, duidelijk 

gespreid zijn. Gegroepeerde proefwerken worden dan 

vervangen door proeven, opdrachten en taken die gespreid 

zijn over het hele schooljaar. 

Portfolio Portfolio is een doelgerichte verzameling van het werk van 

de leerling waarin diens inspanningen, vooruitgang en 

verwezenlijkingen aangetoond worden. Deze verzameling 

moet de deelname van je leerlingen aan het leerproces en de 

evolutie die de leerling hierin doormaakt aantonen. De 

portfolio omvat ook bewijzen van de reflectie van de leerling 

over zijn prestaties naast jouw bemerkingen op zowel het 

werk van als de reflectie door de leerling. Een portfolio vertelt 

als het ware het verhaal van je leerling als lerende. 

Practicum Het practicum is een werkvorm waarbij alle leerlingen, een 

praktische activiteit uitvoeren, bijvoorbeeld: een proef doen, 

het beschrijven van aanwezige stoffen of materialen 

bestuderen…. Het practicum vindt meestal plaats in een 

daartoe geschikt lokaal, maar het kan ook voor sommige 

onderwerpen buiten de klas gebeuren, bijvoorbeeld bij 

veldbiologisch onderzoek. 

Procesevaluatie Het proces evalueren waarmee de resultaten tot stand 

gekomen zijn. M.a.w. nagaan op welke wijze doelen worden 

bereikt. 

Productevaluatie Evalueren of de doelen bereikt zijn. 
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Probleemgestuurd onderwijs (PGO) Vaak werken leerlingen aan taken. Dit zijn probleemtaken, 

actietaken, studietaken, discussietaken, strategietaken, 

toepassingstaken, waarbij boeken, artikels, casussen en 

opdrachten als uitgangspunt kunnen dienen. Door deze grote 

variatie  leren leerlingen de leerstof op verschillende 

manieren te benaderen.  

PGO kan gebruikt worden om kennis van de inhoud te 

verrijken, om de communicatievaardigheden te trainen en om 

het probleemoplossend denken en de zelfsturing van je 

leerlingen te stimuleren. 

Elke taak wordt behandeld op basis van de zevensprong: 

Lezen van de taak en verhelder onduidelijke termen en 

begrippen; Definieer het probleem of de essentie; Analyseer, 

bediscussieer en brainstorm over het probleem; Inventariseer 

mogelijke verklaringen en/of samenhang; Orden de ideeën 

en diep ze op systematische wijze uit; Formuleer leerdoelen 

en zelfstudieopdrachten; Verzamel informatie (zelfstudie) en 

dit buiten de onderwijsgroep; Rapporteer de resultaten, 

bespreek de leerdoelen, synthetiseer en test de nieuw 

verworven informatie aan het uitgangsprobleem. 

Projectwerk Projectwerk wijst op een actief onderwijs, erg op de 

belangstelling van je leerlingen gericht en met meer dan 

gewone aandacht voor het groepsverband.  

Projectwerk is een aaneenschakeling van intrinsiek 

gemotiveerde activiteiten van de leerlingen, gericht op het 

ontdekken en exploreren van een brok realiteit. Het ontstaat 

wanneer kinderen op bepaalde vragen, onderwerpen, 

thema’s of problemen stoten die hen sterk aanspreken. Het 

krijgt vorm doorheen een cyclische beweging van onderzoek 

(verkenning en rapportage). 

Psychomotorische lesdoelen (PM) Lesdoelen op gebied van lichamelijke en motorische 

(bewegings-) vaardigheden; handvaardigheid, 

sportprestaties, spreekvaardigheid. 

Puzzelstukmethode Het is een coöperatieve werkvorm waarbij je leerlingen van 

elkaar leren door het systeem van de verdeelde informatie 

per groep. 
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Rangschikvraag Hier ga je een aantal opgegeven gegevens rangschikken 

volgens het gevraagde criterium. 

ReDiCoDis (vroeger STICORDI) Maatregelen die kaderen in het zorgbeleid van een school. 

Het zijn noodzakelijke of aanbevolen, vakgebonden en 

vakoverschrijdende maatregelen die het leren van leerlingen 

ondersteunen. REDICODIS is een acroniem (letterwoord) dat 

staat voor: REmediërende, DIfferentiërende, 

COmpenserende en DISpenserende maatregelen. 

Relatief beoordelen Resultaat van een leerling vergelijken met een variabel, 

veranderlijk criterium (bv. resultaten van andere leerlingen). 

Remediëren Verhelpen/ beter maken. 

Representatief Vertegenwoordigend / selectie die een goed beeld geeft van 

de hele groep. 

Reproductievraag Vraag die informatie toetst die vooraf geleerd werd, die 

eerder in het geheugen werd opgeslagen. 

Rollenspel Het rollenspel is de eenvoudigste vorm van inlevingsspel. 

Meestal spreek je van rollenspel als het over een groepswerk 

gaat waarbij de deelnemers de rol van iemand anders 

aannemen, zich in die rol inleven en een zo consequent 

mogelijk gedrag volgens die rol proberen te tonen. Je geeft 

geen beperkingen of strenge gedragsregels op aan je 

leerlingen, omdat het doel hoofdzakelijk in het bijbrengen van 

een affectieve belevenis is gelegen. Je leerlingen leren zich 

in de plaats van iemand anders stellen, waardoor ze deze 

persoon beter kunnen begrijpen en aanvaarden 

Simulatiespel Bij een simulatiespel leg je een bepaalde welomschreven 

structuur vast. Je formuleert een aantal eisen en 

voorwaarden ten opzichte van de te spelen rollen. Dit 

duidelijker vastleggen van de structuur komt dan ook meer 

tegemoet aan de meer cognitief gerichte doelen van het spel. 

Je leerlingen kunnen via een simulatiespel tot betere 

inzichten komen. 
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Sleutelcompetenties 16 sleutelcompetenties vormen de basis voor de nieuwe 

eindtermen. De inhoudelijke eindtermen zijn vertrokken van 

de 6 inhoudelijke sleutelcompetenties en de 6 combi 

sleutelcompetenties. De transversale eindtermen 

daarentegen zijn vertrokken van de 4 transversale 

sleutelcompetenties en de 6 combi sleutelcompetenties. 

SMA-schema SMA staat voor Stap – Motivatie – Aandachtspunt. Een 

SMA-schema is een schema met drie kolommen die een 

praktijkleerkracht en –leerlingen kan ondersteunen bij een 

demonstratie en/of praktijkles. 

Sociaal- economische situatie Plaats op de maatschappelijke ladder vanuit sociaal en 

economisch economische status gezichtspunt, afhankelijk 

van opleiding, inkomen, beroep,…studenten in het hoger 

onderwijs (idealiter) aan het eind van hun studie bereikt 

hebben. 

Socrative Software die je makkelijk kan gebruiken om leerlingen te 

laten stemmen / antwoorden. 

Sorteervraag Hierbij moeten de onderdelen van twee aangeboden reeksen 

paarsgewijs verbonden worden. 

Specifieke eindtermen Eindtermen opgesteld voor de vakken typisch voor een 

bepaalde afstudeerrichting. 

StiCorDi-maatregelen (nu 

ReDiCoDis) 

Om leerlingen met een beperking, stoornis of handicap die in 

het gewoon onderwijs schoollopen, te ondersteunen in hun 

schoolloopbaan kunnen volgens het M-decreet STICORDI-

maatregelen worden gebruikt: STImuleren, Compenseren, 

Remediëren, Differentiëren, DIspenseren. 

Summatieve evaluatie Summatieve evaluatie stelt zich ten doel op grond van alle 

beschikbare gegevens (toetsen, observaties, taken, enz.) 

een globaal waardeoordeel te vormen over de leerprestaties 

van je leerling. De summatieve evaluatie geeft dus een 

samenvatting van wat je leerling heeft bereikt. 

Synthetisch aanbieden van 

leerinhoud 

Vanuit de verschillende delen van de leerstof worden de 

leerlingen tot de kennis van het geheel gebracht. 
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Transversale eindtermen Eindtermen die niet zomaar in één vak gevangen kunnen 

worden en de 'oude' vakoverschrijdende eindtermen 

vervangen. Transversale eindtermen handelen over 

bijvoorbeeld samenwerken, duurzaamheid, veiligheid en 

kritisch denken. Ze krijgen maar hun waarde in samenhang 

met andere inhoudelijke sleutelcompetenties. 

Toets Toetsen meten hoofdzakelijk cognitieve doelen. Dergelijke 

toetsen worden aangewend om de beginsituatie, de 

tussentijdse vorderingen of de eindprestaties na te gaan. 

Een toets is een verzameling van vragen die ter 

beantwoording worden voorgelegd aan je leerlingen om hun 

kennis en cognitieve vaardigheid te meten. 

Transfer overdracht 

Timing Engelse term voor de ingeschatte tijd die nodig is om een 

lesfase te doorlopen. 

UDL – Universal Design for 

Learning 

De leerkracht maakt de lessen toegankelijker en uitdagender 

zodat ze leerkansen bieden aan een heel verscheiden groep 

in plaats van de grootste gemene deler. Differentiatie is hier 

een onderdeel van. 

Uitbreidingslesdoelen = differentiële 

lesdoelen 

Extra doch essentiële lesdoelen die worden geformuleerd 

rekening houdend met de verschillen in belangstelling, 

aanleg, leertempo enz. van de leerlingen. 

Vakdidactische indeling De opbouw van je les volgens het vakdidactisch model 

(bijvoorbeeld OVUR). 

Vakgericht onderwijs Leerstof wordt onderverdeeld in vakken. 

Vakoverschrijdende eindtermen 

(VOETen) 

Minimumdoelen die niet alleen behoren tot jouw vak maar 

die onder meer door middel van meerdere vakken of 

onderwijsprojecten worden gerealiseerd. Deze zijn wenselijk 

en na te streven. 

Verbredingsdoelen De inhoud van de basisdoelen wordt uitgebreid met nieuwe 

begrippen en inhouden, hetzij binnen hetzelfde vakgebied, 

hetzij naar andere vakdomeinen toe. 



 Woordenlijst 

© AP Hogeschool – Algemene didactiek p 303 

WOORDENLIJST 

Verdiepingsdoelen Bij verdieping wordt de complexiteit van de verwerking 

binnen dezelfde leerinhouden vergroot. 

Vertellen Het is een leerkrachtgestuurde werkvorm waarbij de 

leerkracht sfeer schept aan de hand van een verhaal, een 

anekdote, een uitgebreid concreet voorbeeld. Hier wordt de 

nadruk gelegd op het scheppen van een affectief klimaat. 

Virtueel Denkbeeldig / wat door de computer gecreëerd wordt. 

Visualiseren Aanschouwelijk maken. 

Volledige compensatie Bij volledige compensatie worden alle beoordelingen met 

elkaar gecombineerd door middel van optellen en middelen. 

Een onvoldoende voor één vak wordt daardoor 

gecompenseerd door een voldoende op een ander vak. 

Voorkennis Kennis die reeds aanwezig is bij de leerlingen. 

Voorwaarden  Hulpmiddelen die voor de leerling ter beschikking worden 

gesteld om het lesdoel te kunnen bereiken. 

Waar / niet waar vraag Dit soort vraag houdt in dat de leerling een bewering moet 

beoordelen als waar of niet waar. 

Welbevinden De mate waarin iemand zich lichamelijk, geestelijk en sociaal 

goed voelt. Welbevinden is een voorwaarde tot 

betrokkenheid. 

Werkblad Werkbladen zijn niet meer of niet minder dan één of hooguit 

enkele, meestal losse bladen met lesdoelen, oefeningen, 

opdrachten, casussen,… e.d. om leerstof tijdens de je les te 

verwerken. 

Zelfbeeld De opvatting die de leerling heeft over zijn eigen capaciteiten 

en groeimogelijkheden. 
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Zelfevaluatie (self-assesment) Zelfevaluatie wordt beschreven als de betrokkenheid van 

een leerling bij de beoordeling van het eigen leren. Meestal 

wordt zelfevaluatie als formatieve evaluatie gebruikt om zo 

de reflectie op het eigen leerproces en de resultaten te 

bevorderen. Het doel van zelfevaluatie is het ontwikkelen 

van dynamisch-affectieve vaardigheden zoals zelfkritiek en 

reflectief denken. Zo ontwikkelen je leerlingen meer 

zelfkennis en zelfbewustzijn. 

Zelfgericht beoordelen De prestatie van de leerling wordt vergeleken met zijn vorige 

prestaties. 

Zelfstudiepakket Een zelfstudiepakket is een individueel door te maken 

programma, waarbij de leerling een aantal geordende 

studietaken uitvoert die behoren tot een goed afgebakend 

hoofdstuk of onderdeel ervan. Daarbij is de leerling op de 

hoogte van de doelen van het programma. De studietaken 

kunnen zeer gevarieerd zijn en worden ingeleid door de 

benodigde informatie of leermiddelen. 

Zorgverbredingsprincipe Zie individualisatieprincipe. 
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