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Hypothese 

Zo haal je de 
wetenschap 

het klaslokaal 
binnen 

ONDERwIjSONDERZOEK

IIneens viel het wiskundedocent Rodica 
Ernst op: veel van haar leerlingen op 
het Udens College maakten ‘schoon-
heidsfoutjes’ in hun proefwerken. 
Sommigen lazen de opdracht niet goed, 
anderen kwamen met uitkomsten 
waarvan je in één oogopslag kon zien 
dat ze onmogelijk waar kunnen zijn. 
Het gevolg: onnodig lage cijfers en 
frustratie bij de leerlingen en de 
docent. Nu is Ernst niet iemand die bij 
de pakken neerzit. Samen met Plonie 
Nijhof van het Hermann Wesselink 
College in Amstelveen ontwikkelde ze 
de META-methode, een denkwijze voor 
leerlingen om moeilijke stof op een 
systematische manier te analyseren en 
problemen op te lossen. Met universi-
tair hoofddocent Joris Ghysels van 
Maastricht University stelden ze 
vervolgens vast dat deze werkwijze de 
leerprestaties significant verbetert 
bij de leerlingen die iets onder het klas-
sengemiddelde scoren. Ook de meta- 
cognitie, het reguleren van inspanning, 
het kritisch denken en het structureren 
van informatie verbeteren aanzienlijk, 
bleek uit het onderzoek onder meer dan 
600 leerlingen.

tijd kopen
Jammer genoeg is de werkwijze van 
Ernst, Nijhof en Ghysels nog eerder 
uitzondering dan regel. Van veel les-

Op Nederlandse universiteiten en hogescholen doen wetenschappers dagelijks onder-
zoek naar alle facetten van het onderwijs. toch belanden lang niet al die inzichten bij 
de leraren voor wie ze bedoeld zijn. Het Nationaal regieorgaan Onderwijsonderzoek 
(NrO) slaat sinds 2012 een brug tussen school en wetenschap. tEkSt MERIjN vAN NulAND

methoden is niet vastgesteld of ze de 
beoogde doelen behalen. Ze zijn bij-
voorbeeld niet op wetenschappelijke 
wijze getoetst, met een controlegroep 
en meerdere meetmomenten. Dat 
maakt het erg lastig om de effectiviteit 
van het lesprogramma te beoordelen, 
laat staan te onderzoeken welke 
methode het beste werkt voor een 
bepaald leerniveau. Datzelfde geldt 
voor werkprocessen die niet direct in 
het klaslokaal zichtbaar zijn, zoals 
managementstijlen van schooldirec-
teuren en kwaliteitszorg.

Ernst, Nijhof en Ghysels ontvingen 
voor hun onderzoek een praktijk-
gerichte onderzoekssubsidie van het 
Nationaal Regieorgaan Onderwijs-
onderzoek (NRO, zie kader). Het NRO 
verstrekt die subsidies aan leraren en 
onderzoekers die samen een oplossing 
zoeken voor een praktisch onderwijs-
vraagstuk. Dankzij het bedrag van 
bijna 100.000 euro kon de META-
methode verder ontwikkeld en 
opgeschaald worden. De makers 
gebruiken de methodiek niet alleen 
in hun eigen lessen, maar stellen die 
ook beschikbaar aan andere docenten 
via de website Leraar24. Inmiddels 
leiden ze andere docenten op om de 
systematiek te gebruiken. Ernst: 
‘Zonder de subsidie waren wij nooit 

zo ver gekomen. Die stelde ons en onze 
collega’s in staat om tijd vrij te maken 
voor dit project, iets wat in het onder-
wijs geen vanzelfsprekendheid is.’

wel stampen, geen problemen 
oplossen
Naast kennisvergaring stimuleert het 
NRO vooral ook kennisdeling en ken-
nisbenutting. Dat gebeurt onder meer 
met een Kennisportal en een Kennis-
rotonde. De Kennisportal geeft toegang 
tot twintig databases met publieks-
vriendelijke samenvattingen van 
wetenschappelijk onderwijsonderzoek. 
De Kennisrotonde is een online loket 
waar onderwijsprofessionals een op 
wetenschap gebaseerd antwoord 
krijgen op hun vragen. Zeventien zoge-
heten kennismakelaars spelen daarbij 
een cruciale rol. Zij bellen altijd met de 
vragensteller, om de vraag zo concreet 
mogelijk te maken. De kennismakelaar 
beantwoordt vervolgens of zelf de 
vraag, of roept hierbij de hulp in van 
een van de honderd antwoordspecialis-

Wiskundedocente Rodica Ernst won de 
NRO-Onderwijsprijs 2016 met haar 
META-methode om leerlingen staps-
gewijs problemen te leren oplossen.
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De kloof tussen onder-
wijswetenschap en het 
onderwijs zelf is groot. 
Docenten zijn blij 
met initiatieven als de 
Kennisrotonde en 
Leraar24. Die helpen 
hen om gefundeerde 
keuzes te maken over 
bijvoorbeeld lesmethoden 
of de aanpak in de klas

Vragen uit 
de Kennisrotonde
vraag: Wat is het effect van stress 
van leraren op hun functioneren en 
op het leren van leerlingen?
verkort antwoord: Stress bij 

leraren beïnvloedt hun manier 

van lesgeven, de mate waarin 

ze sympathie kunnen tonen, de 

uitoefening van hun rol als leraar 

en de omgang met leerlingen. 

Emotioneel uitgeputte leraren 

zijn in de klas vaker reactief en 

maken vaker gebruik van disci-

plinerende maatregelen. Ze zijn 

minder in staat om de klas effec-

tief te managen en een kalme en 

gestructureerde leeromgeving te 

creëren.

vraag: Heeft de inzet van de theo-
rie over meervoudige intelligentie 
(de theorie dat iedereen over acht 
verschillende soorten intelligentie 
beschikt, die per persoon in ver-
schillende mate ontwikkeld zijn, 
red.) invloed op leerresultaten van 
leerlingen?
verkort antwoord: Hoewel er 

enige aanwijzingen zijn dat aan-

dacht voor meervoudige intelli-

gentie gunstig werkt bij wiskunde, 

is er al met al weinig deugdelijk 

wetenschappelijk onderzoek 

gedaan naar de toepassing en 

de effecten van de theorie in het 

onderwijs. Er kunnen daarom 

geen stevig onderbouwde conclu-

sies worden getrokken.

vraag: Draagt programmeerles bij 
aan het probleemoplossend ver-
mogen van leerlingen?
verkort antwoord: Uit een recente 

review blijkt dat programmeer-

onderwijs inderdaad kan bijdragen 

aan algemene probleemoplos-

singsvaardigheden van leerlingen 

in het primair en voortgezet 

onderwijs. Ook kan programmeer-

onderwijs andere vaardigheden 

stimuleren, zoals kritisch denken, 

creativiteit en zelfreflectie.

Zelf ook een vraag? 
Kijk op www.kennisrotonde.nl << 
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Sinds 2012 stimuleert Het Nationaal regieorgaan 

Onderwijsonderzoek (NrO) – onderdeel van NWO – 

het wetenschappelijk denken over onderwijs. Door 

onderwijsonderzoek te coördineren en financieren, 

draagt het NrO bij aan de verbetering en vernieuwing 

van het onderwijs. Het verbindt de beschouwende blik 

van de wetenschapper aan een hogeschool of univer-

siteit met de praktijkervaring van de docent. Op die 

manier kunnen we het onderwijs evidence informed 

blijven vernieuwen en verbeteren, waardoor Nederland 

ook op de langere termijn tot de wereldtop van 

kennislanden blijft behoren. Zie ook: www.nro.nl.

Dit doet het NRO

ten, onderwijsonderzoekers die 
verbonden zijn aan een universiteit. 
Claudia van Kruistum, universitair 
docent onderwijspedagogiek aan de VU 
in Amsterdam, is zo’n antwoordspecia-
list. Digitale leermiddelen zijn haar 
niche. Als ze op dat gebied een vraag 
krijgt doorgespeeld, onderzoekt Van 
Kruistum wat de wetenschappelijke 
literatuur over het betreffende vraag-
stuk zegt, en geeft schriftelijk 
antwoord. ‘Zo kreeg ik onlangs een 
vraag over adaptieve digitale leerom-
gevingen,’ zegt Van Kruistum. ‘Dat is 
oefensoftware die is afgestemd op het 
niveau van de leerlingen. Een slimme 
leerling kan daardoor eenvoudig 
vooruitwerken, en het nakijken van de 
multiplechoicevragen doet de computer 
zelf. Dat maakt dit soort software erg 
populair in het klaslokaal. Ik kreeg de 
vraag of die populariteit terecht is. 
Uit mijn onderzoek bleek dat het geen 
wondermiddel is. Je kunt er wel woor-
denlijstjes of rekensommen mee 
stampen, maar je leert er bijvoorbeeld 

geen probleemoplossend vermogen 
mee. En de rol van de leerkracht blijft 
cruciaal.’

Doordachte keuzes
Dankzij Van Kruistum en haar vele 
collega’s zijn er op de Kennisrotonde 
inmiddels meer dan 150 vragen beant-
woord van onderwijsprofessionals uit 
het primair en voortgezet onderwijs en 
het mbo. De reacties van vragenstellers 
zijn positief. Ze geven aan dat de ant-
woorden hen helpen om doordachte 
keuzes te maken. ‘De Kennisrotonde 
verkleint de kloof tussen wetenschap 
en onderwijs,’ zegt Van Kruistum. ‘Die 
kloof is dieper dan je denkt. Zo is 
wetenschappelijke literatuur vaak 
moeilijk leesbaar voor mensen buiten 
de academische wereld. Bovendien 
maken wetenschappers meestal 
bescheiden claims. Ze zullen niet snel 
praktische aanwijzingen geven wat een 
docent wel of niet moet doen. Daarom 
is het belangrijk dat iemand de vertaal-
slag maakt.’ 
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