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Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan 
verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO 
door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door 
de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren.

 



Voorwoord

Met onderzoek onderwijs vernieuwen: dat is de missie van het Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek (NRO). Een goede manier om dat te realiseren, is een sterke 
samenwerking tussen onderzoekers en onderwijsprofessionals. 
Door de krachten te bundelen, kunnen zij er gezamenlijk voor zorgen dat het weten
schappelijk onderzoek leidt tot nieuwe producten voor de scholen die aantoonbaar 
effect hebben, zoals verbeterd lesmateriaal. De artikelen in deze brochure laten hier 
mooie voorbeelden van zien.
De verhalen zijn slechts een greep uit een reeks van vele succesvolle samenwerkings
projecten tussen onderwijsonderzoekers en onderwijsprofessionals. Het NRO verwacht 
deze reeks vanaf 2015 aan te vullen met tientallen toepassingen van onder zoeken ter 
vernieuwing van onderwijs in alle sectoren .
We hopen dat de interviews u zullen inspireren. De geïnterviewden staan open voor 
vragen of reacties, en dat geldt ook voor het NRO. 

Marc Vermeulen
Voorzitter NRO Stuurgroep

Op de cover: Michelle Helms en een groep beginnende leraren. foto Kars Tuinder 



4 Kleuters met onvoldoende voorbereidende rekenvaardigheden, lopen het 
risico later rekenproblemen te ontwikkelen. Orthopedagoog Sylke Toll en 
hoogleraar dyscalculie Hans van Luit van de Universiteit Utrecht ontwikkel
den samen met scholen het programma Op weg naar rekenen. Dat programma 
helpt rekenachterstanden bij kleuters weg te werken, is makkelijk te gebrui
ken en de kinderen werken er graag mee.

Kleuters leren thuis en op school al een beetje rekenen. Ze leren onder andere tellen, 
getalsymbolen herkennen en hoeveelheden vergelijken. Maar niet bij alle kinderen gaat 
dat goed. En kleuters die deze voorbereidende rekenvaardigheden niet ontwikkelen, 
lopen een achterstand op waar ze hun hele (school)carrière last van kunnen hebben. 
Voor hen ontwikkelden orthopedagoog Sylke Toll en hoogleraar dyscalculie Hans van 
Luit van de Universiteit Utrecht een programma, Op weg naar rekenen. Dit programma 
helpt deze leerlingen hun achterstand in te lopen. Dat blijkt uit het onderzoek dat zij 
uitvoerden in het kader van Onderwijs Bewijs, een project van het ministerie van OCW 
waarin via wetenschappelijke experimenten kennis wordt verzameld over wat wel en 
niet werkt. 

Voor het onderzoek werden op basis van resultaten van een speciale rekentoets de 
laagst scorende kinderen geselecteerd. Zij werden ingedeeld in drie groepen; één die 
vanaf halverwege groep 1 de complete versie van het programma van anderhalf jaar 
volgde, één die vanaf halverwege groep 2 de verkorte versie van het programma van  
een half jaar volgde en een controlegroep die de reguliere kleutermethode volgde.  
Uit metingen tot eind groep 3 bleek dat de interventiegroepen het beter deden dan de 
controlegroep. De groep die de volledige versie volgde, deed het beduidend beter. 

Rekentaal
Bij Op weg naar rekenen werken de kinderen buiten de klas in groepjes van drie tot  
vijf aan het programma, onder begeleiding van een leerkracht, intern begeleider of 
remedial teacher. Aan de hand van spelletjes en opdrachten wordt hun interesse voor 
rekenen gewekt en leren ze verschillende voorbereidende rekenvaardigheden. 

Spelend leren rekenen
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Een belangrijk element binnen het programma is de rekentaal. Taal is een essentiële 
voorwaarde om te kunnen rekenen, zegt Hans van Luit. ‘Kinderen hebben rekentaal 
nodig om rekenkundige concepten te kunnen begrijpen en te benoemen.’ Er is instruc
tietaal die de leerkracht gebruikt om de kinderen aan het werk te krijgen. En er is reken
taal, zoals de telwoorden en begrippen als meer, minder, voor, achter. Kinderen die deze 
begrippen niet kennen, kunnen niet leren rekenen. Als ze bijvoorbeeld niet weten wat 
voor of achter is, kunnen ze ook niet begrijpen dat de vijf achter de vier komt. 

Daarnaast is er veel aandacht voor instructie. ‘Leerkrachten hebben vaak het idee dat 
als ze algemene instructie geven het wel vanzelf aankomt’, aldus Hans van Luit. ‘Dat is 
dus niet zo. Je moet kunnen differentiëren, dat hebben we ook in het programma uit
gewerkt. Bij elke taak staat wat voor soort instructie de leerkracht kan geven op basis  
van wat individuele leerlingen aankunnen en nodig hebben.’

Op weg naar rekenen is samen met scholen gemaakt en getoetst; dertig scholen deden 
mee aan het onderzoek. Het programma is ontwikkeld op basis van theorie en al 
bestaande (buitenlandse) rekenprogramma’s. Met hulp van uitgever Graviant zijn proef
versies gemaakt die tijdens het onderzoek zijn uitgeprobeerd en stapsgewijs werden 
aangepast. ‘Het theoretisch kader lag al klaar voor we het onderzoek begonnen’, vertelt 
Sylke Toll. ‘We wisten welke rekendomeinen erin moesten worden opgenomen, welke 
vaardigheden aan bod moesten komen en in welke volgorde. Maar voor de manier van 
aanbieden hebben we ons deels laten leiden door de praktijk. De leerkrachten hebben 
daarin een grote rol gespeeld en hebben steeds feedback gegeven.’ >

v.l.n.r. Jeannette Blokland, Hans van Luit en Sylke Toll
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Goed op vooruit
Een van die meedenkers is Jeannette Blokland. Ze is zelfstandig remedial teacher 
en werkte voor de OBS Dubbeldam uit Dordrecht mee aan het onderzoek. Blokland 
gebruikt Op weg naar rekenen nog steeds, ook in groep 3 en 4. Als leerlingen bepaalde 
voorbereidende rekenvaardigheden nog niet onder de knie hebben, pakt ze de relevante 
elementen uit het programma erbij om hun dat alsnog te leren.

‘In het programma wordt duidelijk op verschillende vaardigheden ingegaan’, vertelt 
ze. ‘Als een leerling nog niet met een sprongetje kan tellen, staat beschreven hoe je dat 
kunt aanpakken, bijvoorbeeld aan de hand van stappentegels. Alle onderdelen van het 
voorbereidend rekenen, waaronder de begrippen, de getallenrij en het symbolen her
kennen, zijn goed terug te vinden en er is veel aandacht voor rekentaal. Het programma 
is makkelijk te gebruiken. De lessen staan uitgeschreven, er staat welk materiaal je kunt 
gebruiken en welke doelen je moet halen. Er staat zelfs letterlijk wat je als leerkracht 
kunt zeggen. Je hoeft alleen maar te volgen wat er staat.’ 

Een voordeel volgens Blokland is ook dat de kinderen in een groepje samenwerken.  
‘Je pompt er niet gewoon wat in, maar ze leren van elkaar en dat blijft beter hangen. 
Alles wat ze zelf ontdekken beklijft beter. Dat stimuleert dit programma. Kinderen gaan 
er goed op vooruit. Ze leren spelenderwijs dankzij de vele spelvormen. De kinderen in 
het onderzoek waren erg enthousiast. Ze vonden het gezellig: lekker spelen!’ 

De feedback van mensen als Jeannette Blokland stelde Sylke Toll op prijs: ‘Die gesprek
ken met leerkrachten hebben mij erg geholpen. Dan krijg je feeling voor wat leeft en 
hoor je waar zij tegen aanlopen. Als je meerdere mensen spreekt, is wat zij opmerken 
meestal representatief voor wat speelt. Op basis daarvan konden we het programma 
aanpassen. Te zien hoe het werd ingezet op school, daarvan heb ik erg genoten. Maar 
vooral het enthousiasme van de leerkrachten heeft me elke keer weer geraakt. Hun hart 
voor het vak.’ •

 Publicaties: 
 Sylke Toll, A journey towards mathematics. Effects of remedial education 

on early numeracy. Proefschrift Universiteit Utrecht, 2013.
 Hans van Luit en Sylke Toll, Op weg naar rekenen. Remediërend 

 programma voor kleuterrekenen. Doetinchem, Graviant, 2013.
 Hans van Luit en Sylke Toll, Ook een kleuter met een beperkt rekentaal-

begrip kan goed leren rekenen, Eindrapportage Onderwijs Bewijs, 2013
 Contact: 
 S.W.M.Toll@uu.nl
 J.E.H.vanLuit@uu.nl 



7Als ouders meer betrokken zijn bij de schoolloopbaan van hun kinderen,   
kan dat schooluitval helpen voorkomen. Maar hoe betrek je ouders bij 
school? De handreiking Samen werken aan schoolsucces, gebaseerd op 
onderzoek van Mariëtte Lusse van de Hogeschool Rotterdam, helpt scholen 
de samenwerking met ouders te versterken. 

Hoe kunnen scholen ouders helpen bij de ondersteuning van hun kinderen? En hoe 
kunnen zij het contact met ouders versterken om zo schooluitval tegen te gaan? Deze 
twee onderzoeksvragen stonden centraal in het proefschrift Een kwestie van vertrouwen 
van pedagoge Mariëtte Lusse, nu lector ‘Ouders in Rotterdam Zuid’ aan de Hogeschool 
Rotterdam. Het onderzoek had nog een ander belangrijk doel: een hand reiking ont
wikkelen die scholen praktisch helpt om de samenwerking met ouders vorm te geven.  
De uiteindelijke versie hiervan is verschenen bij uitgeverij Coutinho onder de titel Samen 
werken aan schoolsucces. School en ouders in het vo en mbo. Lusse schreef deze samen met 
adviseur ouderbetrokkenheid Annette Diender.   >

Leerlingen presteren beter 
met betrokken ouders

Annette Diender en Mariëtte Lusse
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Preventie van schooluitval
Dat haar onderzoek waarde zou hebben voor de praktijk, was Mariëtte Lusse al vanaf het 
begin duidelijk: ‘Schooluitval is een heikel thema. En veel scholen zitten met ouders in 
hun maag. Ik heb op vier scholen uitgebreid geobserveerd hoe ze met ouders omgaan 
en veel leerlingen, ouders en mentoren geïnterviewd. Op basis van deze praktijkstudie 
en een literatuurstudie heb ik een eerste versie van de handreiking gemaakt. Deze ben ik 
vervolgens op vijftien scholen gaan uitproberen.’ 

Lusse kreeg daarbij hulp van Annette Diender, die de scholen begeleidde bij de invoe
ring van de testhandreiking. De gemeente Rotterdam financierde de procesbegeleiding 
op deze vijftien scholen. Doordat Diender vervolgens projectleider ouderbetrokkenheid 
werd binnen het gemeentelijke programma Beter presteren, konden al snel meer scholen 
gebruikmaken van Lusses inzichten. 

‘Het programma Beter presteren beoogde de onderwijsresultaten van Rotterdamse 
scholen te verbeteren en had drie pijlers’, vertelt Diender. ‘Kinderen presteren beter als 
ze op scholen zitten waar professionele en bevlogen leraren werken, als ze meer leertijd 
hebben en als hun ouders betrokken zijn. Toen Beter presteren begon, had Mariëtte het 
eerste deel van haar onderzoek al gedaan en de testversie van de handreiking was klaar. 
Deze kon direct worden ingezet op de scholen.’ 

Het onderzoek werd uitgevoerd op scholen in RotterdamZuid, omdat schooluitval daar 
vaker voorkomt dan in andere grote steden en in de rest van Nederland. De conclusie 
uit het onderzoek van Lusse is dat het werken met de handreiking op de deelnemende 
scholen heeft geleid tot een eerste stap in het verbeteren van het contact met ouders. 
Het is aannemelijk dat het doorvoeren van deze aanpak bijdraagt aan preventie van 
schooluitval.  

‘Ik heb een ontwikkelingslijn uitgewerkt met een aantal fasen’, vertelt Lusse. ‘Eerst moet 
een school de attitude naar ouders en de organisatie van de samenwerking met ouders 
verbeteren, vervolgens kan de school werken aan een wederkerige relatie met de ouders. 
Pas als je een relatie hebt, kom je aan de inhoud toe en kun je naar elkaars boodschap 
luisteren. Als dat lukt in gewone situaties, heb je er iets aan als er problemen zijn en 
schooluitval dreigt. Met de school kijken we in welke fase deze zich bevindt en maken 
we samen een aanpak op maat.’ 

Volgens Annette Diender is die samenwerking heel belangrijk voor het draagvlak op de 
school: ‘Dat scholen zelf een actieve rol kunnen spelen, maakt dat ze positief zijn over 
het onderzoek.’ 
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Als basis van de aanpak formuleerde Lusse een tiental zogenoemde succesfactoren die 
voor beter contact met ouders zorgen. Succesfactoren zijn bijvoorbeeld ouders zich wel
kom laten voelen, vroeg kennismaken met alle ouders, aandacht besteden aan wat goed 
gaat met hun kind, het toekomstperspectief van de leerling centraal stellen en vanuit 
school voeding geven aan het gesprek thuis. 

Kennismakingsgesprek
Het invoeren van deze factoren vereist soms een kanteling in het denken van de school, 
ziet Lusse. Zo hebben veel scholen alleen contact met ouders als er iets fout gaat met de 
leerling. Pas als er problemen zijn, zoals spijbelen of leerproblemen, vragen scholen aan 
de ouders op gesprek te komen. ‘Beter is een positieve benadering door álle ouders aan 
het begin van het jaar uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek. Uit mijn onder
zoek blijkt dat 95 procent van de ouders op zo’n uitnodiging ingaat. Het begin van het 
schooljaar is een goed moment. Dan is er nog niets vervelends gebeurd.’

Lusses onderzoek trok de belangstelling van andere scholen. ‘Doordat er de nodige 
publiciteit was rond het onderzoek en ik een aantal malen een lezing hield, ben ik 
benaderd door schoolleiders en gemeenteambtenaren uit andere steden die over mijn 
onderzoek hoorden. Zij vroegen of ze de handreiking konden gebruiken.’

‘Scholen hebben, met succes, concrete stappen gezet’, vult Annette Diender aan. ‘Voor
heen was ouderbetrokkenheid iets wat je als school “erbij moest doen”. In Rotterdam is 
ouderbetrokkenheid nu een duidelijker onderdeel van het beleid geworden. Doordat we 
de onderzoeksresultaten zo goed kunnen verwerken in de praktijk van scholen en in het 
stedelijk beleid, krijgt de samenwerking met ouders een duidelijkere plek.

‘Als gemeente en schoolbestuur vraag je scholen te investeren in ouderbetrokkenheid. 
Maar dat moet je wel kunnen legitimeren. Die legitimatie kunnen we geven doordat 
onderzoek bewijst dat het werkt.’
Dat Rotterdam tevreden is met het resultaat van het onderzoek en de handreiking blijkt: 
de gemeente geeft alle vo en mboscholen in de stad een gratis exemplaar. •

 De foto’s zijn gemaakt tijdens het testen van de handreiking 
op scholen in Rotterdam-Zuid.

 
 Publicaties: 
 Mariëtte Lusse, Een kwestie van vertrouwen. Een ontwerpgericht 

onderzoek naar het verbeteren van het contact met ouders in het 
‘grootstedelijke’ vmbo als bijdrage aan preventie van schooluitval.  
Rotterdam University Press van Hogeschool Rotterdam, 2013.

 Mariëtte Lusse, Annette Diender, Samen werken aan 
 schoolsucces. School en ouders in het vo en mbo. Coutinho, 2014

 Contact: 
 m.e.a.lusse@hr.nl 



10 Met de app Letterprins leren jonge kinderen spelenderwijs lezen. De app 
 combineert de lol van het gamen met wetenschappelijk kennis over lees
onderwijs van de Radboud Universiteit Nijmegen.

‘Mijn zoon was zes jaar, zat in groep 3 en had moeite met leren lezen, net als een aantal 
andere kinderen’, vertelt Jan de Boer uit Baarn. ‘Van school moesten we thuis oefenen. 
Daarvoor kregen we saaie woordkaartjes en woordrijtjes mee. Daar vonden de kinderen 
niks aan. Bovendien blijkt uit onderzoek dat deze manier van leren helemaal niet werkt.’ 
Dat moet anders kunnen, dachten De Boer en zijn vrouw Mirella Boot.

Liever leren lezen 
met Letterprins

Jan de Boer en Esther SteenbeekPlanting
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‘We zagen kinderen veel met games spelen. Het maakt niet uit hoe moeilijk ze zijn, ze 
gaan er helemaal in op. Zo kwamen we op het idee om samen met een bedrijf een game 
te maken waarmee kinderen het lezen op een aantrekkelijke manier kunnen oefenen. 
Maar we liepen al snel vast. Ik ben toen op internet naar informatie gaan zoeken en 
kwam uit bij Esther SteenbeekPlanting van de Radboud Universiteit Nijmegen.’ 

De Boer zocht contact met SteenbeekPlanting, onderzoeker leesprocessen en leesoefe
ning. Ze was direct enthousiast over zijn idee. Samen met Boot en De Boer ontwikkelde 
ze de app Letterprins voor beginnende lezers. In de app helpt het kind de prins naar het 
kasteel te gaan door letters, woordjes en zinnen te oefenen. Elke keer als een kind dat 
goed heeft gedaan, bereikt hij een volgend level en komt de prins dichter bij het kasteel. 
De ouders bedachten de verhaallijn en SteenbeekPlanting zorgde voor de wetenschap
pelijke basis. 

Flitsen
Voor haar proefschrift onderzocht SteenbeekPlanting of kinderen beter leren lezen als 
ze oefenen met woordjes die ze al goed kennen. ‘Het idee is dat eerst de basisregels van 
het lezen moeten inslijpen voordat kinderen gaan oefenen met woorden die ze moeilijk 
vinden’, aldus SteenbeekPlanting. 

‘Tijdens mijn onderzoek liet ik kinderen met een computerprogramma woordjes flitsen, 
dat is snel woordjes lezen. Flitsen dwingt kinderen een woord als geheel te zien, ze heb
ben geen tijd om de woorden te spellen.’ Dat wordt ook toegepast in Letterprins. De app 
speelt in op het leesniveau van het kind. Als dat veel woorden goed hardop voorleest, 
gaat het programma sneller. 

SteenbeekPlanting maakte bij het ontwikkelen van de app ook gebruik van de kennis 
van andere onderzoekers. Zo heeft haar collega neurowetenschapper Mark Noordenbos 
onderzoek gedaan naar welke letters kinderen als eerste leren. ‘Verder heb ik de kennis 
uit onderzoek naar woordenschatoefening gebruikt’, zegt SteenbeekPlanting. ‘Kinderen 
moeten de woorden niet alleen kunnen lezen, maar ze ook begrijpen. En ze moeten de 
woorden snappen als ze in een zin voorkomen. Om dat te testen, gebruikte ik in mijn 
onderzoek zinnen als “de soep ruikt oren”. Kinderen moesten aangeven of zulke zinnen 
klopten. Ze vonden dat extreem grappig.’ 

Al deze elementen komen terug in de app. Het spel kent twaalf levels die opklimmen in 
moeilijkheidsgraad. Het eerste level begint met letters, dan komen eenvoudige woord
jes die steeds moeilijker worden, vervolgens de betekenis van de woorden en ten slotte 
de gekke zinnetjes. 

Alfabetiseringsprijs
 ‘Dat er ook iets van begrijpend lezen in de app moest komen, had ik zelf nooit bedacht’, 
zegt Jan de Boer. ‘Ik wist überhaupt niet dat deze hele wereld van onderzoek naar lezen 
bestond. Het was een prettige samenwerking waarin iedereen zijn eigen expertise mee
bracht: het gamebedrijf weet hoe je een app aantrekkelijk moet maken, de wetenschap
per zorgt voor de wetenschappelijke achtergrond en wij als ouders weten hoe je een 
kind motiveert.’   >



12 Letterprins is in 2013 beloond met de Nationale Alfabetiseringsprijs. Stichting Kennisnet 
liet door de Radboud Universiteit onderzoek doen onder zestig kinderen in het speciaal 
basisonderwijs die de app gebruikten. De resultaten waren positief: kinderen die met de 
app speelden, gingen sneller vooruit dan kinderen die op de gewone manier leesonder
wijs kregen. Bovendien werden ze zelf gemotiveerder om te lezen. 

Stickertjes
‘Het is overigens niet de bedoeling dat een kind alleen in een hoekje gaat zitten gamen’, 
vertelt SteenbeekPlanting. De app bevat spelletjes die het kind samen met de ouders 
moet doen. En het kind krijgt een beloning als het iets goed heeft gedaan, in de vorm 
van sterretjes, stickers of een filmpje dat de ouders of de leerkracht van te voren hebben 
opgenomen. SteenbeekPlanting: ‘Dat laatste maakt het persoonlijker; kinderen voelen 
hierdoor dat ouders en leerkrachten betrokken zijn bij hun ontwikkeling.’

Letterprins is nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor kinderen met leesproblemen, maar 
voor alle kinderen. De app kan zowel thuis als in het onderwijs worden gebruikt. Letter-
prins is sinds augustus 2013 te koop via de Appstore. 

Esther SteenbeekPlanting: ‘Het geeft veel voldoening dat mijn onderzoeksresultaten 
tot zo’n concrete toepassing hebben geleid. Dat lukte niet direct. Toen ik mijn proef
schrift had afgerond, zocht ik contact met een bureau om te kijken welk nut mijn bevin
dingen konden hebben voor de praktijk. Daar kwam weinig uit. Dus toen Jan de Boer en 
Mirella Boot mijn hulp vroegen, dacht ik: dit is het!’ •

Publicatie: 
Esther G. Steenbeek-Planting, Should reading errors 
be taken seriously in assessment and intervention?  
Radboud Universiteit Nijmegen, 2012.
App: 
Letterprins, app van Monkeybizniz, Appstore, 2013
Contact: 
e.steenbeek@pwo.ru.nl



13Ongeveer een kwart van de beginnende leraren verlaat binnen vijf jaar hun 
baan. Onderwijsonderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkel
den een inwerktraject dat deze vroegtijdige uitval van docenten tegengaat. 
Het ministerie van Onderwijs zet het traject in om beginnende leraren een 
betere begeleiding te bieden. 

‘Om beginnende leraren beter te begeleiden, zochten we een methode waarvan is bewe
zen dat deze werkt’, zegt Jeroen Koff ijberg, werkzaam bij de directie voortgezet onder
wijs van het ministerie van OCW. Als projectleider van het programma Begeleiding 
Startende Leraren (BSL) was hij verantwoordelijk voor het beleid dat de uitval van jonge 
docenten tegengaat. ‘Er is honderd miljoen euro uitgetrokken om het lerarentekort in 
het voortgezet onderwijs tegen te gaan. Eén project hierin is de begeleiding van starters 
door middel van een inwerktraject.   >

Goede begeleiding  
van beginnende leraar  
voorkomt uitval

Michelle HelmsLorenz en Jeroen Koff ijberg
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Doel van BSL is om de uitval van beginnende leraren in het voortgezet onderwijs te 
verminderen en om hun kwaliteit te versterken. Hooggekwalificeerde leraren hebben 
namelijk een positief effect op de kwaliteit van het onderwijs. ‘BSL sluit daarmee aan bij 
de afspraken die minister Bussemaker van Onderwijs in de Lerarenagenda 20132020 
heeft gemaakt met de scholen’, aldus Koff ijberg. ‘Het inwerktraject voor nieuwe docen
ten dat de Rijksuniversiteit Groningen heeft ontwikkeld, had goede resultaten. Het is de 
enige wetenschappelijk onderbouwde methode en dat was voor ons reden om dit op te 
nemen in het BSLprogramma.’

Kapitaalvernietiging
Een van de onderzoekers die de effectiviteit van het inwerktraject voor nieuwe docen
ten heeft getoetst, is universitair docent Michelle HelmsLorenz: ‘Lerarenopleiders 
en  scholen zien dat afgestudeerde leerkrachten, ook al hebben ze hun onderwijs
bevoegdheid, er nog lang niet zijn. Ze moeten zich echt nog verder ontwikkelen. Boven
dien vallen veel beginners uit. Dat is kapitaalvernietiging en zeker met het oog op het 
lerarentekort is die uitval onwenselijk. Hier op de Rijksuniversiteit Groningen hadden  
we sterk de overtuiging dat er iets moest gebeuren. We besloten met experimenteel 
onderzoek uit te vinden hoe je die beginners na de opleiding verder kunt begeleiden 
en hoe je uitval kunt tegengaan.’ Samen met hoogleraar onderwijskunde Wim van der 
Grift kon HelmsLorenz dit onderzoek uitvoeren in het kader van Onderwijs Bewijs, een 
 project van OCW dat via wetenschappelijke experimenten kennis verzamelt over wat 
wel en niet werkt in het onderwijs. 

Draagkracht
Het inwerktraject dat is onderzocht, duurde drie jaar en was het resultaat van de samen
werking tussen scholen en lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen. In het 
eerste jaar maakte een begeleider van de lerarenopleiding samen met de school een 
draaiboek voor de ondersteuning van de beginners. Daarin waren de richtlijnen uit het 
onderzoek en de wensen van de school opgenomen. 

‘Het inwerktraject stoelt op vier pijlers’, zegt Michelle HelmsLorenz. ‘De eerste is 
werkdrukvermindering door het takenpakket af te stemmen op de draagkracht van de 
docent. Ten tweede moet de beginner worden ingewijd in het schoolbeleid. Niet te veel 
in één keer, maar hij of zij moet “er een beetje aan ruiken”. Ten derde is observatie in de 
klas en goede feedback belangrijk. Tot slot is er aandacht voor de brede ontwikkeling 
van de starter met behulp van professionele ontwikkelingsplannen.’ 

Dat dit programma effect heeft, blijkt uit het onderzoek. Er was minder uitval onder 
de docenten die het inwerktraject volgden. Daarnaast ontwikkelden deze starters zich 
sneller op pedagogischdidactisch gebied. Dat blijkt ook uit reacties van leerlingen; zij 
werden in de loop van de drie jaar steeds enthousiaster over de manier van lesgeven van 
deze docenten. Bovendien vertoonden de beginners die het inwerkprogramma volgden 
minder werkgerelateerde stress en waren ze meer overtuigd van hun eigen kunnen.
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Het onderzoek heeft ook aangetoond dat het inwerktraject in stappen moet worden 
ingevoerd. ‘Je moet beginners naast hun lesgeefwerk niet overladen met andere activi
teiten’, aldus HelmsLorenz. ‘Daarom duurt het traject drie jaar.’ 

Enthousiasme
Het inwerktraject van de Rijksuniversiteit Groningen is opgenomen in het landelijke 
BSLprogramma. Alle universitaire lerarenopleidingen werken mee aan de invoering 
ervan. Elke universitaire lerarenopleiding krijgt 200.000 euro per jaar om onder andere 
de scholen in hun eigen regio te werven en te begeleiden. De scholen zelf zorgen voor 
ondersteuning en coaching van de beginnende docenten en krijgen per deelnemende 
leraar 2000 euro subsidie. Bovendien werken de lerarenopleidingen en de scholen mee 
aan het verdere onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar de effectiviteit van 
het inwerktraject. Ook de lerarenopleidingen van de hogescholen kunnen meedoen 
door zich aan te sluiten bij een universitaire lerarenopleiding in het BSLprogramma.

‘De eerste groep scholen is eind 2014 gestart met het BSLprogramma’, vertelt Jeroen 
Koff ijberg. ‘Veel scholen besteden zelf al aandacht aan de begeleiding van starters, maar 
dit is een wetenschappelijk bewezen methode waarvoor veel enthousiasme bestaat.  
We streefden ernaar om in dit eerste jaar tien procent van alle 650 middelbare scholen 
te bereiken, maar nu al hebben zich 106 scholen aangemeld. In de komende twee jaar 
volgen nog twee rondes en we hopen dat uiteindelijk tachtig procent van de scholen  
meedoet. Tot nu toe overtreffen de inschrijvingen de verwachtingen. We zijn erg 
benieuwd naar het verloop en de effecten van dit begeleidingstraject.’ •

Op de foto: Michelle Helms en een groep 
beginnende leraren 

Publicatie: 
Wim van der Grift en Michelle Helms-Lorenz, 
De reductie van de voortijdige beroepsverlating in 
het VO. Eindrapportage Onderwijs Bewijs, 2014.
Meer informatie: 
http://www.werkeninhetonderwijs.nl/ 
actueel_vervolg.php?id=1
Contact: 
m.helms-lorenz@rug.nl 



16 Het onderwijs gaat vaak uit van de gemiddelde leerling. Dat doet kinderen 
die daar net onder of boven zitten tekort. Een programma ontwikkeld door 
onderzoekers van de Radboud Universiteit en de Open Universiteit Neder
land gaat uit van de capaciteiten van de individuele leerling zelf. Zo krijgen 
ook kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong al vanaf begin groep 1 het 
onderwijs dat ze verdienen.

‘Leerlingen zouden niet alleen op leeftijd moeten worden ingedeeld zoals nu, maar 
vooral op hun aanvangsniveaus en leermogelijkheden’, zegt Ton Mooij, onderzoeker 
aan het onderzoeksinstituut ITS van de Radboud Universiteit en bijzonder hoogleraar 
onderwijstechnologie aan de Open Universiteit. ‘De cognitieve verschillen tussen kinde
ren van dezelfde leeftijd kunnen enorm groot zijn. Zo hebben hoogbegaafden op vier
jarige leeftijd vaak een ontwikkelings en leervoorsprong van twee à drie jaar. Als daarop 
niet wordt ingespeeld, krijgen ze leer en gedragsproblemen, last van faalangst en raken 
ze gedemotiveerd’, aldus Mooij.

Mooij maakt zich al vele jaren hard voor beter onderwijs aan meerbegaafde kinderen. 
Hij pleit voor gedifferentieerd onderwijs dat al vanaf begin groep 1 de capaciteiten van 
elk kind stimuleert. Optimaliserend onderwijs noemt hij dat. 
Om dit te realiseren, heeft Mooij een programma ontwikkeld dat via Onderwijs Bewijs 
onder de naam Excel Kwadraat is uitgeprobeerd op 37 basisscholen. Onderwijs Bewijs 
is een project van het ministerie van OCW dat met wetenschappelijk onderzoek kennis 
vergaart over wat wel en niet werkt in het onderwijs. 

Kenniskasten
‘Het onderzoek richt zich op de kleuterklassen’, vertelt Amber Walraven, als onderzoeker 
bij het ITS verbonden aan Excel Kwadraat. ‘Als het kind op school komt, vullen ouders 
een lijst in met vragen op cognitief en sociaalemotioneel gebied. De leerkracht vult 
na een maand dezelfde lijst in. De antwoorden worden vergeleken en besproken met 
ouders en leerkracht om te kijken op welk niveau het kind zit en of er verschillen zijn tus
sen thuis en school. De leerling kan dan zo snel mogelijk onderwijs op zijn eigen niveau 
krijgen.

Optimaal onderwijs  
voor excellente leerlingen
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‘Om kinderen dat onderwijs op maat te bieden, moeten de lessen wel anders worden 
georganiseerd. Dat doen we door samen met leerkrachten zogenoemde kenniskasten in 
te richten aan de hand van een leerlijn. Op basis van die leerlijn wordt bestaand materi
aal van makkelijk naar moeilijk in de kast geplaatst. Doel is een ononderbroken ontwik
kelingslijn te creëren.’

Leerlingen kiezen zelf hun werk uit de kasten en kunnen op eigen tempo doorwerken. 
De leerkrachten treden op als begeleiders. Om dat goed te kunnen doen, moeten zij 
inzicht hebben in de leerlijn en weten op welk niveau het kind zit. 
‘Scholen vinden het best lastig om het leeftijdsgerichte onderwijs los te laten en kinde
ren op hun niveau te laten leren’, merkt Walraven. ‘Maar als leerkrachten zien hoe het 
werkt en dat het werkt, worden ze steeds enthousiaster.’ 

Versnelling
Dat beamen de leerkrachten van De Klokbeker in Ermelo, een van de scholen die mee
deden aan het onderzoek. ‘Bij ons op school was er in groep 3 tot en met 8 wel aandacht 
voor hoogbegaafden, maar voor groep 1 en 2 was er nog niets’, vertelt onderbouw
coördinator Monique Post. ‘En kinderen worden natuurlijk niet pas hoogbegaafd in 
groep 3.   >

v.l.n.r. Monique Post, Ton Mooij  en Amber Walraven
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Ton Mooij hielp de leerkrachten het onderwijs aan de jongste kinderen beter op de rit te 
krijgen. Post: ‘We hebben bijvoorbeeld alle speel en leermaterialen van groep 1 tot en 
met 3 op niveau gestickerd. Dat materiaal staat nu in een kast op de gang op volgorde 
van moeilijkheidsgraad. We kijken op welk niveau elk kind zit en laten hem op basis 
daarvan gericht iets uit de kast kiezen. Daarnaast krijgen kinderen die voorlopen ook 
extra les. Ze doen bijvoorbeeld in kleine groepen uitdagende spelletjes, die hun crea
tieve denkvermogen stimuleren. Of ze verdiepen zich in een zelfgekozen thema, waar
over ze een werkstuk maken dat ze in de klas presenteren.’

Ton Mooij zou het liefst zien dat scholen de groepsindeling op grond van leeftijd losla
ten, maar dat vraagt vaak een te grote omwenteling. Een minder ingrijpend alternatief 
is volgens hem dat scholen kinderen per groep indelen in kleine niveaugroepen. Dat is 
precies wat De Klokbeker doet. 

‘Deze werkwijze bevalt heel goed’, zegt Post. ‘In het eerste jaar van het onderzoek vielen 
al een paar kinderen op die in aanmerking kwamen voor versnelling. Een jongen die 
eigenlijk in groep 2 hoort, zit nu in groep 3 en doet rekenen op niveau groep 4. We zijn 
nu veel minder huiverig om dat te doen.’ 

Excel Kwadraat loopt nog tot medio 2015, maar de eerste uitkomsten laten duidelijk 
zien dat scholen steeds beter de voorwaarden weten te scheppen voor deze vorm van 
differentiatie, zegt Walraven. ‘Leerkrachten geven ook meer gedifferentieerde instructie. 
Dat komt niet alleen de hoogbegaafde kinderen ten goede, maar is voor alle leerlingen 
gunstig.’ •

Bij het Onderwijs Bewijs Onderzoek Excel Kwadraat 
naar onderwijs aan excellente leerlingen zijn behalve 
Ton Mooij en Amber Walraven ook hoogleraar onder-
wijspsychologie Paul Kirschner en Elma Dijkstra van 
de Open Universiteit betrokken. Dijkstra hoopt in 
2015 op dit onderwerp te promoveren.
Contact: 
t.mooij@its.ru.nl  /  ton.mooij@ou.nl
a.walraven@its.ru.nl
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