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Vraag 

Aan welke voorwaarden moet de inzet van het VUT-model (bestaande uit plannings- en 
reflectiemomenten) voldoen om effectieve leerresultaten te behalen bij deelnemers aan 
inburgeringslessen met een gedifferentieerde en gepersonaliseerde lesaanpak? 

 
Kort antwoord 

Door toepassing van het VUT-model is het mogelijk om tijdens inburgeringslessen voor 
volwassen deelnemers een gedifferentieerde aanpak te bieden. Het VUT-model bestaat 
uit drie fasen: Voorbereiden, Uitvoeren en Terugkijken. Tijdens de eerste fase kan men 
de deelnemers betrekken bij doelformulering en een directe instructie geven. In de 
tweede fase is met name de rol van de docent van belang en lijkt het goed om de 
praktijksituatie van de deelnemer centraal te stellen. Dit geldt ook voor de derde fase, 
waarbij de deelnemer bij de reflectie wordt betrokken en de inzet wordt beloond.  

 
Toelichting antwoord 

Het VUT-model is één van de instrumenten, waarmee docenten tijdens het aanleren van 
de Nederlandse taal een gepersonaliseerde aanpak beogen te bieden aan deelnemers.  
Dit model wordt in diverse handleidingen voor docenten beschreven en bestaat uit drie 
fasen: Voorbereiden, Uitvoeren en Terugkijken (Wind et al., 2013). Voordat de 



 
 
 

 
 

deelnemers een betreffende taak uitvoeren, kunnen ze zich oriënteren en voorbereiden 
op de taak en na de uitvoering kunnen ze terugblikken op zowel de voorbereiding als de 
uitvoering (Van de Laarschot & Lemmers, 1999). De eerste fase kan daarnaast nog 
worden opgedeeld in het wekken van interesse, het checken van de beginsituatie, het 
noemen van de doelstelling en het geven van instructie (Savantis, 2019). Door de 
toepassing van het VUT-model kunnen de deelnemers leren te leren. Vraag is wat er uit 
eerder onderzoek bekend is over hoe docenten tijdens de drie fasen het leerproces 
effectief kunnen stimuleren.  

 

Voorbereiden: Een sterke instructie met een juiste doelformulering 

Een goed begin is het halve werk en daarom is het van belang om deelnemers in de 
eerste fase van het VUT-model te betrekken bij doelformulering en een directe instructie 
te geven. Op basis van de reviewstudie van O’Neill & Thomson (2013) naar 
doorzettingsvermogen van laagopgeleide volwassen deelnemers in leertrajecten 
concludeert Buisman (2017), dat door het benoemen van praktische doelen voor werk 
en/of leven met haalbare tussendoelen motivatie en succeservaringen worden bevorderd. 
Op basis van de reviewstudie van Hughes et al. (2017) wordt daarnaast duidelijk, dat 
met name deelnemers met leerachterstanden baat hebben bij een (verlengde) directe 
instructie tijdens het gedifferentieerd werken (Van der Vegt et al., 2019). 

 

Uitvoeren: De docent als betrokken motivator van de deelnemer om zijn praktijksituatie 
te optimaliseren 

Tijdens de fase van uitvoeren is met name de rol van de docent van belang en lijkt het 
goed om de praktijksituatie van de deelnemer centraal te stellen. Op basis van een 
onderzoek naar transfer (oftewel toepassing) van het geleerde onder docenten 
concludeert Thomas (2007) dat met name de betrokkenheid en motiverend gedrag van 
de docent de transfer beïnvloeden wat van belang is tijdens de fase van het uitvoeren. 
Op basis van diverse onderzoeken en theorieën geeft Luken (2008) aan, dat het 
persoonlijk contact tussen docent en deelnemer belangrijk zijn voor de ontwikkeling van 
de deelnemer. Men moet volgens Luken (2008): 

 de deelnemer meer steun bieden en helpen om overzicht over het eigen leven en 
de bijbehorende beïnvloedende factoren te krijgen; 

 rekening houden met het actuele ontwikkelingsniveau van de deelnemer en stap 
voor stap meer ruimte voor zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid creëren; 

 de eigen ervaringen van de deelnemer stimuleren, doordat hij of zij tijdens het 
leren in aanraking komt met verschillende culturen, desoriënterende dillema’s en 
vragen en denksystemen. 

Naast de positieve relatie met de docent is het ook van belang dat de deelnemer een 
positieve relatie met de andere deelnemers opbouwt (Buisman, 2017; O’Neill & Thomson, 
2013). 
 

Terugkijken: De kracht van een constructieve reflectie 

De fase van het terugkijken kenmerkt zich, doordat men aandacht kan schenken aan 
reflectie op het geleerde (inclusief de vorderingen) en het belonen van de inzet 



 
 
 

 
 

(Buisman, 2017; O’Neill & Thomson, 2013). De docent betrekt de deelnemer dus bij de 
evaluatie van de leerresultaten (Knowles, 1995). Tijdens deze reflectie staat de lerende 
centraal en is een goede relatie met de begeleider, die de reflectie begeleidt, belangrijk 
(Berger & Kleine, 2013; Lakerveld & Caals, 2006; Luken 2010). Kinkhorst (2010) 
ondersteunt dit door aan te geven, dat reflectie aan zou moeten sluiten bij de cognitieve 
vermogens, motivaties en betekenisvolle ervaringen van de deelnemer. Hierbij zou men 
kunnen reflecteren op concrete activiteiten en resultaten, waarvoor objecten en doelen 
gedefinieerd zijn (Kinkhorst, 2010). Aan de hand van expliciete beoordelingscriteria, die 
aansluiten bij het startniveau, gaat men de dialoog aan met de deelnemer die op basis 
van nieuwe kennis deelvaardigheden heeft geoefend (Kinkhorst, 2010).  
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uitvoeren van onderwijsinterventies tot meer motivatie van leerlingen en tot betere 
leerresultaten? (KR. 254). Den Haag: NRO, Kennisrotonde. 
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