
7. De focus op het leren van leerlingen 

In dit hoofdstuk kijken we allereerst naar de actuele ontwikkelingen rondom het leren van 
leerlingen. Daarna gaan we dieper in op het leren van leerlingen, zonder daarbij een 
uitgebreid overzicht te kunnen bieden van alle pedagogische en didactische ontwikkelingen. 
We kijken naar de basisbehoeften bij leren, die voor kinderen en volwassenen hetzelfde zijn. 
Vervolgens kijken we welke factoren van invloed zijn bij zichtbaar hogere leerresultaten. Een 
rijke, veilige leeromgeving is daarbij essentieel. Tot slot van dit hoofdstuk zoomen we in op 
de principes van breinleren en het inzetten van coöperatieve werkvormen bij het leren van 
leerlingen. 

Actuele ontwikkelingen 

Het leren van leerlingen staat volop in de belangstelling. Nederland is internationaal gezien 
heel goed in het omgaan met achterstandsleerlingen, maar we blijven achter bij het bieden 
van onderwijs aan excellente leerlingen. Zij worden te weinig uitgedaagd en verliezen hun 
motivatie. Anno 2013 ligt er veel nadruk op het toetsen van leerlingen en het openbaar 
verantwoorden van landelijke toetsen. Staatssecretaris Dekker heeft recentelijk besloten om 
de gegevens van de landelijke Cito-eindtoets openbaar te maken, na een rechterlijke 
uitspraak aangespannen door RTL Nieuws. Deze grote nadruk op landelijke toetsen (ook nog 
beperkt tot de vakken taal, rekenen en wiskunde) doet het onderwijs aan leerlingen geen 
goed. In Amerika is, als gevolg van het nationaal programma No child left behind een grote 
vlucht ontstaan naar teaching to the test, wat uiteindelijke leidde tot een verarming van het 
onderwijs. 

De focus op leren 

Het leerproces van de leerlingen met ‘data’ als basis staat centraal in een professionele 
leergemeenschap. Dat zijn niet alleen maar de data uit het leerlingvolgsysteem en centrale 
toetsen, maar van alle relevante informatie die behulpzaam kan zijn bij het leren van 
leerlingen. Alle ‘data’ moeten ook beschikbaar zijn voor alle onderwijsmedewerkers. Dus ook 
observaties, informatie van ouders en informatie van externe organisaties. Het gaat hierbij 
niet om het afrekenen van leraren op de behaalde resultaten, maar om samen te 
onderzoeken hoe het beter kan. 

Pedagogische basisbehoeften 

Het adaptief onderwijs dat vooral door Luc Stevens veel bekendheid heeft gekregen is van 
oorsprong geformuleerd door de onderzoekers Ryan en Deci in het zogeheten Self-
Determination model. Het werken vanuit de principes van adaptief onderwijs betekent dat 
de leraar het onderwijs zo op maat probeert te geven dat zoveel mogelijk tegemoet 
gekomen wordt aan de basisbehoeften en de mogelijkheden van ieder kind. Ieder mens 
heeft de behoefte zichzelf te ontwikkelen en heeft behoefte aan relatie, autonomie en 
competentie. De eerste basisbehoefte betreft de relatie. Het gaat om het weten dat anderen 
je waarderen en je betrekken bij wat er gebeurt. De behoefte aan autonomie betekent dat 
er behoefte is om het zelf te doen, om zelf invloed te hebben. De behoefte aan competentie 
bestaat uit het geloof in jezelf (ik kan het en ik heb plezier in wat ik doe). Als aan deze  

 



drie behoeften is voldaan, komt het gevoel van welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren. 
Als leraren aan deze basisbehoeften van de leerlingen kunnen voldoen, ontstaat een 
voorspelbare taakhouding en zijn er weinig motivatieproblemen te verwachten.  

Kortom: dan pas kan een leerling tot leren komen. 

Leraren hebben de taak om een zodanig veilig leerklimaat te creëren waarin voldoende 
uitdaging, ondersteuning en vertrouwen aanwezig zijn, dat leerlingen zelf initiatieven nemen 
en verantwoordelijk worden voor hun eigen leerproces. Het beheersen van de principes van 
goed klassenmanagement is een voorwaarde om een veilig leerklimaat te kunnen 
vormgeven. Goed klassenmanagement bestaat uit het opstellen, invoeren en handhaven van 
regels en routines, het kunnen omgaan met ordeverstorend gedrag, het onderhouden van 
een goede relatie met de leerlingen en de mentale instelling van de leraar (Marzano,2010) 
Als de principes van goed klassenmanagement worden beheerst, kan de leraar aan de 
basisbehoeften van leerlingen voldoen.  

Zichtbaar leren van leerlingen 

In een professionele leergemeenschap is de focus het leren van de leerling en het bereiken 
van zo hoog mogelijke leerresultaten van alle leerlingen. Hattie (2009) identificeert zes 
factoren die het leren van leerlingen beïnvloeden. Allereerst is dat de leerling zelf, de 
thuissituatie, de school, het curriculum, de leraar en het lesgeven van de leraar. De leerling 
zelf heeft de grootste invloed op het leerproces en de uiteindelijk bereikte leerresultaten. 
Hattie benoemt een aantal factoren die de leerling zelf meebrengt naar school. Een grote 
invloed hebben de al eerder opgedane kennis en vaardigheden. Dit omvat thuis, de cultuur 
waarin ze opgroeien, de televisie, de computer en alle eerdere leerjaren van (voor)school. 
Leerlingen groeien op in een wereld van verwachtingen. Verwachtingen van ouders, de 
school, van vrienden, van de omgeving en van henzelf. Deze positieve of negatieve 
verwachtingen hebben een grote invloed op de motivatie van de leerling om te leren. 
Leerlingen weten heel goed hoe zij presteren in een school. Lage verwachtingen van leraren 
en ouders hebben een negatief effect op de prestaties van leerlingen. In een professionele 
leergemeenschap is het uitgangspunt juist het hebben van hoge verwachtingen van alle 
leerlingen en dit ook communiceren. Lage leerresultaten op een toets hebben een negatieve 
invloed op de motivatie van leerlingen. Maar het stellen van uitdagende, haalbare doelen 
die leerlingen het vertrouwen geven dat zij dit kunnen leren, werkt motiverend. Ook van 
grote invloed is de bereidheid en het lef van leerlingen om te experimenteren met 
verschillende leerstrategieën. Juist de mogelijkheid om fouten te mogen maken en daar 
adequate feedback op krijgen, heeft veel invloed op het verbeteren van het leren van 
leerlingen. Daaraan gekoppeld zit het positieve zelfbeeld dat zich ontwikkelt als leerlingen 
zien dat hun investeringen in leren ook daadwerkelijk wat opleveren. De mate van 
betrokkenheid bij het eigen leerproces is ook een beïnvloedende factor. Hattie (p. 32) geeft 
een helder beeld: ‘Too many students are physically present but psychologically absent.’ 
Leerlingen verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces speelt een grote rol bij het 
verbeteren van het leren van leerlingen, de focus in een professionele leergemeenschap. Tot 
slot is van invloed het beeld dat leerlingen hebben over hun eigen leren en 
leermogelijkheden. De school kan een grote bijdrage leveren aan het zichtbaar verbeteren 
van het leren van leerlingen door te zorgen voor een rijke, veilige leeromgeving waar fouten 
welkom zijn en de leerling ondersteund wordt bij het leren. 


