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Tussen 2017 en 2020 zijn in het project ‘Kom Kijken in de Klas’ 371 leraren van 67
basisscholen van 12 schoolbesturen geobserveerd.
Deze steekproef is groot genoeg om met een nauwkeurigheid van 5% de situatie in de
populatie te schatten.
De gemiddelde Nederlandse leraar in het basisonderwijs blijkt erg goed (>3) te scoren op
de drie basisvaardigheden.
Slechts een paar procent van de leraren scoort op deze basisvaardigheden lager dan ruim
voldoende (score ≤2.5)
Op twee van de drie geavanceerde vaardigheden scoort de gemiddelde leraar ‘ruim
voldoende’ tot goed.
Leerlingen leren hóe ze iets moeten leren is voor veel leraren de Achilleshiel. De
gemiddelde leraar scoort hier voldoende.
Met de gemiddelde leraar is dus echt niets mis.
Toch is het belangrijk om met name de lat voor de geavanceerde vaardigheden van leraren
wat hoger te leggen. Bij een derde van de leraren is ruimte voor verbetering bij het
afstemmen van het onderwijs op verschillen tussen leerlingen. Leerlingen leren hoe ze iets
moeten leren is voor 70% van de leraren de Achilleshiel.
Zie voor details: Van de Grift, W. (2021). Het coachen van leraren. Basisschoolmanagement,
(2), 24-29.
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Onderzoek over de daling in de leerlingenprestaties:
• Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P., & Drucker, K.T. (2012). PIRLS
2011 International Results in Reading Chestnut Hill, MA: TIMSS
& PIRLS International Study Center, Boston College.
• Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P., & Arora, A. (2012). TIMSS
2011 International Results in Mathematics Chestnut Hill, MA:
TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
• Gubbels, J., Netten, A., & Verhoeven, L. (2017). Vijftien jaar
leesprestaties in Nederland: PIRLS-2016 Nijmegen:
Expertisecentrum Nederlands, Radboud Universiteit.
• Meelissen, M. R. M., & Punter, R. A. (2016). Twintig jaar TIMSS : ontwikkelingen
in leerlingprestaties in de exacte vakken in het basisonderwijs 1995-2015.
Universiteit Twente.
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Als we erin zouden slagen om de vaardigheden van de leraren met een halve standaard
deviatie te verhogen,
dan zouden de prestaties van de leerlingen met een vijfde standaard deviatie kunnen
stijgen.
Dat zou precies genoeg zijn om de lichte daling van de prestaties van de leerlingen bij
TIMSS en PIRLS om te zetten in een heel lichte groei bij begrijpend lezen en de daling bij
rekenen zou dan terug gebracht worden naar de uitstekende score van 10 jaar geleden.
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Niet alle 371 leraren deden mee aan de tweede meting.
We kunnen in een vorige sheet constateren, dat de gemiddelde scores van deze 189 leraren
niet afwijken van de oorspronkelijke groep van 371 leraren.
Er is dus geen reden om te denken dat we de tweede observatie hebben uitgevoerd bij
zwakkere of juist betere leraren.
Bij elke geobserveerde leraar is de zone van naaste ontwikkeling vastgesteld. Ik ga daar nu
niet op in. Het kost namelijk een training van een halve dag om op een betrouwbare wijze
de zone van naaste ontwikkeling te leren vast stellen. Die tijd hebben we nu niet. Op grond
van die zone van naaste ontwikkeling zijn adviezen gegeven over volgende stappen die de
geobserveerde het best kan ondernemen.
Na een half jaar bleken de geobserveerde en gecoachte leraren 35% van een standaard
deviatie gegroeid te zijn. De groei is significant (≤.01).
De mate waarin de leerlingen betrokken zijn bij de les bleek na een half jaar gegroeid te zijn
met 29% van een standaard deviatie.
Hoeveel zouden de leraren gegroeid zijn als ze na een jaar opnieuw geobserveerd worden?
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Ook nu deden niet alle leraren deden mee aan de tweede meting. Opnieuw kunnen
constateren, dat de gemiddelde scores van deze 85 leraren niet afwijken van de
oorspronkelijke groep van 371 leraren. Er is dus geen reden om te vermoeden dat we de
derde observatie is uitgevoerd bij gemiddeld gezien zwakkere of juist betere leraren.
De gemiddelde groei op de 6 schalen van het ICALT instrument is bij deze relatief kleine
groep leraren significant (≤.02) en blijkt na een jaar 49% van een standaard deviatie. De
betrokkenheid van de leerlingen bij de les is na een jaar significant (<.001) toegenomen
met 51% van een standaard deviatie.
Ik zou toch wel erg graag dit onderzoek willen herhalen en dan ook nog willen vaststellen
of de prestaties van de leerlingen (na correctie voor milieu van herkomst en voormeting)
zijn toegenomen met ongeveer 20% van een standaard deviatie. Scholen en
schoolbesturen dit willen, kunnen contact opnemen met: Tamar.Tas@HU.NL of
Wim.VandeGrift@ZIGGO.NL
Duidelijk wordt ook dat de groei in de vaardigheden om het onderwijs af te stemmen op
verschillen tussen leerlingen met .37 achter blijft bij de gemiddelde groei. Deze lagere

groei wordt vermoedelijk veroorzaakt omdat het leren differentiëren meer voeten
in aarde heeft dan wat simpele ‘tips & tricks’ voor wat je als leraar al bijna aan het
doen was. Om goed te kunnen differentiëren moet je vaak eerst leren om goede
foutenanalyses te maken bij proefwerken. Ook is het belangrijk dat je de resultaten
uit het leerlingvolgsysteem goed kunt interpreteren, en dat kunt diagnosticeren
waarom bepaalde leerlingen achterblijven dan wel voorlopen. Voor het
interpreteren van de resultaten uit het leerlingvolgsysteem is enige kennis nodig
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van de beschrijvende statistiek. Dat is voor veel mensen moeilijk. Ook het
diagnosticeren waarom bepaalde leerlingen achterlopen dan wel voorlopen is geen
kleinigheid. Je bent er niet met te zeggen: ‘Die is gewoon wat minder slim dan de
rest’. Het gaat erom dat je weet te achterhalen wat je kunt doen om de betreffende
leerling toch de minimumdoelen van het leerjaar te laten bereiken. De ene leerling
leert nu eenmaal anders dan de andere leerling. Het lijkt aangewezen om leraren die
hun zone van naaste ontwikkeling vinden in het afstemmen van hun onderwijs op
verschillen tussen leerlingen extra te ondersteunen met aanvullende cursussen
waarin het leren maken van foutenanalyses, enige elementaire statistiek en het
diagnosticeren van leerlingen die achterlopen centraal staan.
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