‘Moet meer vragen stellen
in de les.’
Een inventarisatie van de strategieën die ervaren docenten van het Christelijk Lyceum Zeist inzetten
om het niveau van leerlingen te diagnosticeren.
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Samenvatting
Voordat je als docent uitleg op maat kan geven, moet je een duidelijk beeld hebben van het individuele
leerniveau. Uit de literatuur blijkt dat deze diagnosticerende fase door docenten in het algemeen als zeer
lastig en tijdrovend wordt ervaren. Bovendien ontbreekt het docenten vaak aan voldoende oefening (Van
de Pol e.a. 2014, 602). Het risico is dat de diagnosticerende fase te snel wordt doorlopen of zelfs
overgeslagen. Concrete handvatten voor het diagnosticeren van het niveau zouden hierbij kunnen
helpen, maar onderzoek hiernaar is zeer spaarzaam. Het doel van dit onderzoek was om het aantal in de
literatuur genoemde diagnostic strategies middels inventariserende interviews met ervaren docenten van
het Christelijk Lyceum Zeist uit te breiden. Daarnaast is onderzocht hoe de respondenten de door hen
genoemde strategieën beoordelen wat betreft de tijdsinvestering van de docent en het verwachte
resultaat, te weten: het beeld van het niveau van leerlingen. De beschrijvingen van de zeventien unieke
diagnostic strategies die uit de interviews naar voren kwamen, bieden vele aanknopingspunten voor
(experimenteel) vervolgonderzoek naar het effect van specifieke methoden, zoals de categorie
waarbinnen leerlingen hun eigen niveau inschatten door het eigen kunnen te vergelijken met een (goed)
voorbeeld.

1. Inleiding
‘Moet meer vragen stellen in de les.’ Bezoek een rapportvergadering op een willekeurige middelbare
school en de kans is groot dat je minstens één keer deze gevleugelde uitspraak hoort. De gedachte
erachter is dat je een leerling die onvoldoende presteert pas kan helpen als je als docent weet wat het
probleem precies is. En wie kan dat beter aangeven dan de leerling zelf? Jij kan als docent immers niet in
zijn/haar hoofd kijken.
Je mag er echter niet zomaar vanuit gaan dat een leerling net zo snel in staat is de vinger op de zere plek
te leggen als een docent, zeker niet als het een laag presterende leerling betreft. In ‘Perspective taking
as egocentric anchoring and adjustment’ (2004) noemen Epley e.a. dit de ‘egocentric bias’. Middels vijf
experimenten tonen ze aan dat personen die het perspectief van een ander moeten inschatten er eerst
vanuit gaan dat deze hun perspectief deelt. Als blijkt dat dit onwaarschijnlijk is, is de vervolgstap niet om
uit allerlei mogelijke perspectieven de meest waarschijnlijke te kiezen, maar in plaats daarvan het eigen
perspectief stapje voor stapje aan te passen: ‘The original egocentric anchor is rejected, some “jump” is
made to a nearby hypothesis, and its plausibility assessed.’ (Epley e.a. 2004, 337) Dit proces blijkt veel
van het cognitieve vermogen te vragen en de experimenten laten zien dat een perspectief dat slechts
een beetje van het eigen beeld afweek al snel als ‘waarschijnlijk’ werd beschouwd, zeker als het precies
in beeld krijgen van het perspectief van de ander geen prioriteit had: ‘Together, satisficing and limited
cognitive resources make insufficient adjustment the rule rather than the exception, causing perspective
taking to be egocentrically biased.’ (Epley e.a. 2004, 337)
Als docent begeef je je op een niveau qua kennis en vaardigheden waar je de leerlingen stapje voor
stapje naartoe probeert te krijgen. Zolang dat nog niet gerealiseerd is, moeten zowel jij als de leerling
continu een inschatting maken van elkaars niveau (perspectief) om te bepalen welke stappen er
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doorlopen moeten worden om nader tot elkaar te komen. Het onderzoek van Epley e.a. (2004) laat zien
dat de kans groot is dat jullie hier allebei uitgaan van het eigen perspectief en dat pas aanpassen als het
écht niet anders kan. Als we dit vertalen naar het voorbeeld van ‘Moet meer vragen stellen in de les’,
gaat de docent er vanuit dat een leerling voldoende zicht heeft op wat er van hem verwacht wordt, wat
hij moet doen op het gewenste niveau te bereiken en waar op de ‘ladder’ hij vastloopt. Kortom: het
perspectief van de leerling is niet gelijk aan dat van de docent, hij loopt immers vast, maar veel wijkt het
niet af. Deze ‘egocentric bias’ kan tot gevolg hebben dat leerlingen die zich onderaan op de ‘ladder’
bevinden, en dus een slecht beeld hebben van wat de docent van ze verwacht, weliswaar in staat zijn
aan te geven dát er een probleem is, maar niet waar het precies misgaat: ‘Ik snap er helemaal niks van!’.
Het Christelijk Lyceum Zeist heeft de ambitie gedifferentieerd onderwijs te geven en voort te bouwen op
aanwezige voorkennis bij leerlingen: ‘Wij nemen bij ons onderwijs aan dat leren een samenhangend
proces is waarin leerlingen actief nieuwe kennis koppelen aan bestaande kennis. [...] Docenten streven
ernaar om leeractiviteiten aan te bieden die tegemoetkomen aan diverse intelligenties en leerstijlen.’
(uit: visiedocument CLZ). Voor het inschatten van het niveau, de cruciale fase die hieraan vooraf gaat,
worden nog geen concrete handvatten aangereikt, maar bovenstaande laat zien dat dit wel degelijk
nodig is. De vraag is dan ook hoe je het vaststellen van het kennisniveau van leerlingen het beste kan
aanpakken.

2. Theoretisch kader
Een antwoord op bovenstaande vraag kan deels gevonden worden in de literatuur omtrent ‘scaffolding’.
In ‘Scaffolding in Teacher–Student Interaction: A Decade of Research’ komen Van de Pol e.a. op de
volgende drie kenmerken van deze onderwijsmethode (274-275):
1. Uitleg op maat (‘contingency’)
2. Geleidelijk de ‘scaffold’ (steiger) van extra hulp afbreken (‘fading’)
3. De verantwoordelijkheid van de uitvoering van de taak verleggen naar de leerling (‘transfer of
responsibility’)
Je kan alleen uitleg op maat geven als je weet hoe hoog of hoe laag de steiger van extra hulp precies
moet zijn. In ‘Teacher Scaffolding in Small-Group Work: An Intervention Study’ (2014) benadrukken Van
de Pol e.a. dan ook het belang van de diagnosticerende fase en plaatsen haar vooraan in hun ‘model of
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contingent teaching (MCT). (Afbeelding 1)

Afbeelding 1 - Model of contingent teaching (Van de Pol e.a. 2014, 606)
Van de Pol e.a. (2014) onderzochten het effect van dit MCT door de wijze van lesgeven van docenten die
de ‘scaffolding’-methode aangeleerd hadden gekregen middels een Professional Development Program
(PDP) te vergelijken met docenten die onderwijs gaven zoals ze dat altijd deden. Als we inzoomen op de
resultaten met betrekking tot de diagnosticerende fase valt op dat de wijze van diagnosticeren tussen de
beide groepen significant verschilde: ‘Relative to the teachers in the nonscaffolding condition, most
teachers in the scaffolding condition significantly improved the quality of their diagnostic strategies
(eliciting demonstrations of understanding instead of just claims)...’ (640) Blijkbaar zorgt meer kennis
van en training in de diagnosticerende fase van het ‘scaffolding’-proces ervoor dat de tijd die je hier als
docent in investeert beter besteed is. Ook pasten de docenten in de conditiegroep veel vaker diagnostic
strategies toe nadat ze het PDP hadden gevolgd. (640) Op basis van deze resultaten kan je stellen dat je
drie van de vier vaak genoemde redenen voor het overslaan van de diagnosticerende fase met een
dergelijke training zou kunnen ondervangen: ‘(a) insufficient diagnostic skills, (b) general information
about students is used (e.g., “This student is a bad reader” or “This student cannot concentrate very
well”), (c) automatic reaction to provide support directly, and (d) time constraints.’ (Van de Pol e.a.
2014, 602)
Wat echter ook opvalt aan de resultaten van het experiment is dat de docenten die het PDP hadden
gevolgd niet significant veel vaker diagnostic strategies gingen toepassen dan de docenten in de
controlegroep. (640) Dit doet de vraag rijzen in hoeverre dit te maken heeft met de vierde genoemde
reden: gebrek aan tijd. Wanneer je de methode toepast zoals de onderzoekers die omschrijven (open,
diagnostische vragen stellen totdat je het niveau helder voor ogen hebt), ben je immers gebonden aan
één leerling. (602). Dat betekent dat je in klassen met gemiddeld 27 leerlingen die lessen volgen van
gemiddeld 53 minuten, zoals in dit onderzoek (609), simpelweg niet voor iedereen voldoende tijd hebt.
Bovendien kost deze methode relatief veel tijd bij leerlingen die stellen ‘er niks van te begrijpen’ zoals in
het voorbeeld hierboven. In zo’n geval moet je als docent van goede huize komen om niet in de
‘egocentric bias’-val van Epley e.a. (2004) te trappen. Het is dan ook niet voor niets dat deze eerste fase
binnen het ‘scaffolding’-proces door docenten als zeer moeilijk wordt ervaren. (Van de Pol e.a. 2014,
640)
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Echter, het stellen van open vragen is slechts één mogelijke methode en de hypothese is dat zeker
ervaren docenten meer variëren in de wijze waarop ze de diagnosticerende fase vormgeven. Wellicht
dat andere, gemakkelijker methoden ook tot een goed beeld van het niveau per leerling leiden en/of
minder tijdsintensief zijn. Het doel van dit onderzoek is dan ook om, aan de hand van onderstaande
hoofdvraag en deelvragen, zoveel mogelijk verschillende diagnostic strategies te verzamelen en te
beschrijven, met bijzondere aandacht voor de tijdsinvestering van de docent en het verwachte resultaat.
Hoofdvraag
Welke diagnostic strategies onderscheiden ervaren docenten van het Christelijk Lyceum Zeist in hun
lespraktijk?
Deelvragen
a. Hoe beoordelen ervaren docenten van het CLZ de door hen onderscheiden diagnostic strategies wat
betreft de tijdsinvestering voor de docent?
b. Hoe beoordelen ervaren docenten van het CLZ de door hen onderscheiden diagnostic strategies wat
betreft het resultaat, te weten: het verwachte beeld van het kennisniveau per leerling?

3. Methode
Het doel is zoveel mogelijk diagnostic strategies te beschrijven en dus is er gekozen voor een
kwalitatieve aanpak. Hieronder volgt een beschrijving van de context, de respondenten en de wijze van
dataverzameling en -analyse.
3.1 Context
Het Christelijk Lyceum Zeist is een school waar enerzijds klassiek, klassikaal les wordt gegeven en
anderzijds veel ICT-mogelijkheden zijn, omdat het een laptopschool is. Om aanbevelingen te kunnen
doen die binnen de unieke context van de school direct toepasbaar zijn, vond het onderzoek plaats
onder docenten van het Christelijk Lyceum Zeist.
3.2 Respondenten
Het uitgangspunt is dat differentiëren op niveau en experimenteren met verschillende methoden om
dat niveau te bepalen pas mogelijk is als een docent de reguliere lestaak voldoende in de vingers heeft.
Vandaar dat de doelgroep zich beperkt tot enkel ‘ervaren docenten’. Het begrip ‘ervaren’ is verder
geoperationaliseerd tot ‘(meer dan) tien jaar leservaring’ in navolging van de conclusie die Grift e.a.
(2011) trekken: ‘Leraren verschillen, maar bij velen blijkt hun vaardigheidsontwikkeling tussen het 10e
en het 20e beroepservaringjaar op het hoogtepunt te komen.’ (428)1. Vanwege de geringe omvang van
het onderzoek was het niet mogelijk alle CLZ-docenten met (meer dan) tien jaar ervaring als respondent
te benaderen. Om die reden is gekozen voor een doelgerichte steekproef (Stokking 2016, 80). Deze
bestond uit vier docenten die niet zozeer representatief zijn voor het complete bestand aan ervaren
1

Het onderzoek van Grift e.a. (2011) betrof enkel basisschooldocenten, maar kan desalniettemin als richtlijn
dienen bij het samenstellen van de doelgroep voor dit onderzoek, omdat het gehanteerde onderzoeksinstrument
deelvaardigheden meet die meestendeels ook van toepassing zijn op de kwaliteit van lesgeven door docenten in
het VO.
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docenten op het CLZ, maar aan enkele kenmerken voldoen die de kans op een inventarisatie van zoveel
mogelijk verschillende diagnostic strategies zo groot mogelijk maken.
Om de kans op veel variatie in de antwoorden te vergroten, bevatte de steekproef allereerst
vertegenwoordigers van de vier vakgroepen (vreemde talen, bètavakken, zaakvakken en Nederlands) en
daarnaast docenten die lesgeven aan verschillende niveaus (vmbo-t/havo/vwo) en jaarlagen (1e t/m 6e
jaar). Om het aantal strategieën dat per respondent genoemd zou worden zo groot mogelijk te maken,
betrof een derde kenmerk het relatief veel differentiëren in hun onderwijspraktijk. Dit laatste kenmerk
werd geoperationaliseerd door docenten te selecteren die taken naast hun reguliere lestaak uitvoeren,
zoals het geven van workshops tijdens de open dag, waaruit blijkt dat ze aandacht hebben voor de
verschillende niveaus en leerstijlen onder leerlingen. In overleg met de onderzoekscoördinator van de
school werden vier docenten aangewezen die aan deze kenmerken voldeden en deze werden benaderd
per mail. In deze mail werd de aard en het doel van het onderzoek benoemd om gelegenheid te bieden
vooraf vast over het onderwerp na te denken (Bijlage A). Alle benaderde docenten reageerden positief.
Vak (vakgroep)

Aantal jaar
leservaring

Geeft les op de
volgende niveaus:

Geeft les aan
volgende leerjaren:

Respondent A

Geschiedenis
(zaakvakken)

11 jaar

havo, vwo

1e t/m 6e leerjaar (dit
jaar geen 2e klas)

Respondent B

Nederlands
(Nederlands)

17 jaar

havo, vwo

1e t/m 6e leerjaar (dit
jaar geen 2e klas)

Respondent C

Duits (vreemde
talen)

10 jaar

vmbo-tl, havo, vwo

1e t/m 3e en 4e
(alleen vmbo-tl)

Respondent D

Scheikunde
(exacte vakken)

13 jaar

havo, vwo

3e t/m 6e leerjaar

Tabel 1. Kenmerken respondenten doelgerichte steekproef
3.3 Dataverzameling
Onder diagnostic strategies verstaan Van de Pol e.a. (2014) alle methoden die docenten inzetten ‘to
discover the level of the student’s ability to perform without assistance’. (612)2 Om ook methoden te
inventariseren waarbij de leerling het eigen niveau bepaalt en de tijdsinvestering van de docent
mogelijkerwijs minder groot is, is binnen dit onderzoek een nog bredere definitie van diagnostic
strategies gehanteerd: ‘Alle methoden die docenten en leerlingen inzetten om te ontdekken in hoeverre
de leerling een taak zelfstandig kan uitvoeren.’ Het verzamelen van data vond plaats middels vier
halfgestructureerde interviews met open vragen om een brede inventarisatie te kunnen maken. Alle
interviews hadden wel hetzelfde verloop qua vraagstelling om de resultaten achteraf gemakkelijker met
elkaar te kunnen vergelijken. (Stokking 2016, 155)

Ze volgen hierin de definitie van Tharp, R. G., & Gallimore, R. (1988). Rousing minds to life: Teaching, learning,
and schooling in social context. Cambridge, England: Cambridge University Press. (59)
2
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Het eerste deel van het interview betrof de inventarisatie van de gebruikte methoden. Om de
begripsvaliditeit met betrekking tot diagnostic strategies te waarborgen begon elk interview met een
korte uitleg van het ‘scaffolding’-proces in het algemeen en de diagnosticerende fase in het bijzonder.
Na de introductie volgde bovendien een vraag over een casus waarin het diagnosticeren van het niveau
van de leerling onontkomelijk was. (Bijlage B). Afhankelijk van de gegeven antwoorden werd
doorgevraagd naar het precieze verloop van de genoemde methoden en/of werden alternatieve
situaties voorgeschoteld om te komen tot nóg meer strategieën. Deze fase werd afgerond met een korte
doorloop van de gegeven methoden en beschrijving waarna de respondent nog gelegenheid had
opmerkingen te plaatsen of onjuistheden te corrigeren.
In het tweede, meer gestructureerde deel van het interview werd de respondent gevraagd om de
genoemde methoden te rangschikken op tijdsinvestering van de docent enerzijds en het verwachte
beeld van het kennisniveau anderzijds. Tot slot werd gevraagd om een toelichting bij deze ordening om
te controleren of de respondent de procedure begrepen had (‘Geldt 1 voor een duidelijk of een
onduidelijk beeld van het niveau?’) en wat hij/zij verstond onder de begrippen ‘tijdsinvestering docent’
en ‘beeld niveau’.
Het interviewschema dat voor dit onderzoek is ontwikkeld (Bijlage B) is vooraf getest middels een
proefinterview met een ervaren docent Nederlands, werkzaam op een andere middelbare school in de
regio Utrecht. Naar aanleiding hiervan zijn twee wijzigingen aangebracht in de procedure:
- om de interviews binnen de gestelde tijd van maximaal 40 minuten te kunnen afronden, werd
besloten om na uiterlijk 20 minuten of bij acht genoemde methoden over te gaan naar de
tweede fase.
- de open structuur van het eerste deel betekende ook dat er methoden genoemd konden
worden die inhoudelijk van elkaar verschilden, maar qua tijdsinvestering / verwacht resultaat
voor de respondent grotendeels overeenkwamen. Een strenge rangorde waarbij respondenten
per se methoden boven, dan wel onder elkaar moesten plaatsen, leidde in het proefinterview
tot enkele geforceerde antwoorden. Daarom werd besloten om de respondenten in de tweede
fase de mogelijkheid te geven methoden op dezelfde plek in de rangorde te plaatsen.
De dataverzameling vond plaats in de relatief rustige week na de kerstvakantie zodat de respondenten
de tijd hadden om over het onderwerp na te denken. Er werden geluidsopnames gemaakt van alle
interviews om specifieke antwoorden later terug te kunnen luisteren. Het ingevulde interviewschema
vormde echter de basis voor de analyse van de data.
3.4 Data-analyse
Voor de analyse is gebruikgemaakt van de methode ‘Werken met matrices’ volgens Stokking (2016,
256).
Per interview beperkt de uitwerking zich wat betreft de eerste fase tot naam en beschrijving van
genoemde methode en eventuele opmerkingen. Wat betreft de tweede fase bevatten de matrices enkel
de rangorde op gebied van tijdsinvestering en verkregen resultaat met de gegeven toelichting per
methode. De matrices bevatten alleen trefwoorden / beschrijvingen en opmerkingen in hoofdlijnen
zodat de gegeven antwoorden van de respondenten gemakkelijker met elkaar vergeleken kunnen
8

worden. (zie Bijlage C t/m F) Om de betrouwbaarheid van de data te waarborgen werden de
respondenten achteraf nog in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te plaatsen bij de per mail
toegestuurde uitwerking van het interview. Dit resulteerde echter niet in grote wijzigingen.
Vervolgens werden de in de eerste fase genoemde strategieën van alle respondenten met elkaar
vergeleken. Om te komen tot een lijst van zoveel mogelijk verschillende methoden werden genoemde
methoden waarvan de beschrijving van het verloop in grote lijnen overeenkwam één keer opgenomen
in het totaaloverzicht (Bijlage G). Niet alle respondenten gaven bij alle beschrijvingen nog aanvullende
opmerkingen. De individuele opmerkingen die wél gegeven werden, zijn daarom uit het totaaloverzicht
weggelaten.
Het aantal methoden dat per interview genoemd werd, verschilde: respondent A noemde zes
strategieën en respondent B,C en D alledrie acht. Om de rangordes die de respondenten in de tweede
fase aanbrachten toch met elkaar te kunnen vergelijken, zijn de scores die respondent A gaf vertaald
naar schaal van 1-8 met weglating van de middelste ‘treden’ 4 en 5. Zo krijgt in de rangorde
‘tijdsinvestering docent’ de methode ‘Formatieve toets met puntentoekenning’ (score 4/6) in het
totaaloverzicht een score 6/8. Tijdens de dataverzameling bleek namelijk dat de twee uitersten
(veel/weinig tijd of duidelijk/onduidelijk beeld) als eerste helder waren voor alle respondenten en de
middelste ‘treden’ wat vaker als inwisselbaar ervaren werden. Deze kunstgreep is echter wel van invloed
op de interne validiteit waar bij de interpretatie van de data rekening mee gehouden moet worden.
Waar meerdere respondenten een methode noemden, is het gemiddelde van de scores opgenomen in
het totaaloverzicht. Tot slot zijn de gemiddelde scores gemarkeerd waar deze aangeven dat een
strategie in de ervaring van de respondenten relatief weinig tijd van de docent vraagt (‘Tijdsinvestering
docent’ score 1-4), dan wel een relatief duidelijk beeld van het niveau geeft (‘Verwacht resultaat’ score
5-8).

4. Resultaten
Uit de vier interviews kwamen zeventien unieke diagnostic strategies naar voren3. Voor acht van de
strategieën (nr. 2,4,6,7,9,10,13 & 14) geldt dat meerdere respondenten deze noemden en een
grotendeels gelijke beschrijving van het verloop gaven. Hun ervaringen met betrekking tot
tijdsinvestering docent en verwacht beeld van het niveau van de leerling lopen echter sterk uiteen. Dit
komt deels door de situaties naar aanleiding waarvan de strategie werd beschreven. Zo noemde
Respondent C ‘4. Bepalen eigen route.’ in de context van de ‘klassikale bordsessies’ waarbij alle
leerlingen voorafgaand aan de les meedoen met het bepalen van de lesdoelen en vervolgens voor
zichzelf inschatten welke stappen ze moeten doorlopen om die doelen te behalen. Respondent D
daarentegen, noemde deze strategie binnen de bespreking van een extracurriculair programma voor
excellente leerlingen met veel individuele begeleiding. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Respondent

3

Strategie 14 en 17 zouden ook als één gezien kunnen worden, omdat het in beide gevallen gaat om het maken
van oefen- / toetsopdrachten door de leerling die door hem-/haarzelf worden nagekeken. De door respondent D
genoemde strategie 17 omvat echter expliciet géén ‘nazorg’ van de docent. Extra uitleg wordt enkel tijdens het
maken van de opdrachten gegeven en niet achteraf.

9

C verwacht een onduidelijk beeld van het niveau te hebben (R=2), waar respondent D juist een heel
duidelijk beeld verwacht (R=8).

Tabel 2. Totaaloverzicht genoemde
diagnostic strategies en gemiddelde score
op tijdsinvestering (T) (1 = weinig tijd) en
verwacht resultaat (R) (1=onduidelijk beeld
10

niveau leerling). Groen = relatief weinig tijd / duidelijk beeld niveau
Ook het beschikbare lesmateriaal speelde een rol. Zo schat respondent A strategie ‘14. Diagnostische
toets’ in als zeer tijdsintensief (T=6), omdat zij deze zelf maakt met bijvoorbeeld de online tool
‘GoFormative’. Respondent D (T=3) baseert zich daarentegen deels op beschikbaar materiaal als
examenvragen en respondent B beschikt over complete formatieve toetsen van de methode (T=1).
Bovenstaande verschillen maken het lastig om per strategie conclusies wat betreft de verhouding
tijdsinvestering / verwacht resultaat te verbinden aan de gemiddelde scores in Tabel 2. Wél vallen
enkele inhoudelijke overeenkomsten en verschillen op te merken met betrekking tot de rol van de
leerling / leraar en de wijze waarop leerlingen worden aangespoord hun eigen niveau in te schatten.
Naar aanleiding van de casusvraag noemden de meeste respondenten als eerste reactie een strategie
waarin zijzelf een belangrijke rol spelen zoals het stellen van open vragen (nr. 2) of een variant daarvan
(nr. 10 & 8). Alleen respondent C gaf expliciet aan niet alleen de uitleg, maar ook het diagnosticeren van
het niveau in eerste instantie uit te stellen door bijvoorbeeld de vraag door te geven aan de klas (nr. 1,
T=2, R=3): ‘Het voordeel is dat ik snel een goed beeld heb van wie het wél begrijpen en zonodig nog
klassikaal extra uitleg kan geven, maar het niveau van de leerling in kwestie is me na deze strategie
natuurlijk nog niet duidelijk.’ Dit spanningsveld tussen aandacht voor de individuele leerling enerzijds en
de groep anderzijds bleek voor alle vier de respondenten een dilemma.
Een voorbeeld betreft strategie ‘13. Check wijze van antwoorden’ die door respondent B laag
gewaardeerd werd wat betreft het verwachte resultaat (R=1): ‘Van alle methoden zet ik tijdens de les
rondlopen en steekproefsgewijs in schriften kijken misschien nog wel het meest in, maar het resultaat is
slechts een globaal beeld (want slechts enkele opdrachten) van het niveau van enkele leerlingen dus of
het welbestede tijd is weet ik niet zeker.’ Respondent D dacht hier heel anders over (R=5): ‘Juist door te
kijken naar hoe leerlingen antwoorden formuleren, kan ik inschatten in hoeverre ze de stof op hogere
ordes, zoals toepassen, al beheersen.’ Juist die inschatting kunnen leerlingen moeilijk zelf maken en, zo
voegde hij eraan toe: ‘Dat heeft voor hen ook weinig prioriteit. In de les zijn de meesten bezig met
toetsen of ze de stof kennen, want uitgebreid antwoorden kunnen ze op de toets ook wel doen, is de
gedachte.’ Waar respondent B dus vooral het nadeel ziet (kleine steekproef) ziet respondent D het
voordeel (mate van inzicht achterhalen per individuele leerling).
In het licht van deze observatie is in het bijzonder één categorie genoemde strategieën interessant om
nader te bekijken. Van de zeventien genoemde diagnostic strategies is bij negen de leerling aan zet (zie
Tabel 3). Van deze negen strategieën in categorie B vergelijkt de leerling in vijf gevallen het eigen
resultaat met een (goed) voorbeeld van de docent (nr. 9) of klasgenoten (nr. 1,3,5 & 7). Nr. 7 en 9
werden door meerdere respondenten genoemd met uiteenlopende beoordelingen aangaande het
verwachte resultaat.
Strategie ‘9. Klassikaal oefenopdracht voordoen’ werd door alle respondenten genoemd en scoorde laag
op de hoeveelheid tijd (gem. T=3), maar eveneens laag op het verwachte resultaat (gem. R=3).
Respondent B lichtte haar score (R=4) als volgt toe: ‘Het voordeel van deze methode is dat je ervan uit
mag gaan dat relatief snel het grootste deel van de klas weet hoe het wél moet.’ Respondent A (R=2) zei
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iets soortgelijks, maar voegde daar nog aan toe dat het vervolgens wel aan de leerlingen zelf is in
hoeverre ze het voorgedane al zelfstandig zouden kunnen.
Respondent C stelde dat leerlingen dit zouden moeten kunnen zolang ze tastbaar bewijs hadden van wat
ze al konden, bijvoorbeeld een opname van een oefening spreekvaardigheid. In haar beschrijving van
strategie 9 (en ook in die van de andere respondenten) was dit niet het geval en betrof het een
klassikale voorbeeldopdracht die de leerlingen nog niet zelf hadden gemaakt. Bij strategie ‘7. Klassikaal
feedback voorbeeldantwoord’ hadden leerlingen wél een eigen antwoord om te vergelijken met het
voorbeeldantwoord. Opvallend is dat respondent C in vergelijking met strategie 9 voor strategie 7 hoge
verwachtingen heeft van het resultaat (R=1 bij nr. 9 vs. R=8 bij nr. 7), waar respondent D het resultaat bij
beide strategieën gelijk inschat (R=5). Zijn toelichting hierbij luidde: ‘In tegenstelling tot het zelfstandig
nakijken van een D-toets (R=4, red.) is er bij deze strategieën sprake van direct contact tussen mij en de
leerlingen waardoor ik sneller op vragen kan inspelen. Het is daarentegen ook weer niet zo persoonlijk
als bijvoorbeeld de check op voorkennis bij individuele vragen van leerlingen (R=6, red.).’

Tabel 3. Categorisering op strategieën waarbij de docent het niveau bepaalt (categorie A) en strategieën
waarbij de leerling zijn / haar eigen niveau inschat (categorie B). Oranje = strategieën waarbij leerlingen
hun eigen niveau toetsen aan de hand van een (goed) voorbeeld.

Conclusie & discussie
‘Ik was al meteen alerter tijdens mijn lessen na het interview’, aldus respondent C in haar reactie op de
uitwerking van het gesprek. Dat op zich is natuurlijk al winst: dat de respondenten meer bewust met de
diagnosticerende fase in het leerproces omgaan. Tegelijk is dat ook meteen de belangrijkste aanbeveling
aan álle docenten van het Christelijk Lyceum Zeist: wees je bewust van de kans op een ‘egocentric bias’
en denk niet te snel dat je het niveau van een leerling juist hebt ingeschat. Dit zijn echter nog geen
concrete handvatten waar je als docent direct mee aan de slag kan. In het ideale geval weet je welke
diagnostic strategy in welke situatie en voor welk type leerling het meest geschikt is. De open structuur
van de dataverzameling maakt het echter lastig hier nu al uitspraken over te doen. Zo konden de scores
die door respondent A gegeven waren niet één op één met die van de andere respondenten vergeleken
worden, omdat het aantal genoemde strategieën niet overeenkwam. Dit kan een volgende keer worden
ondervangen door de respondenten, ongeacht het aantal antwoorden dat zij in de eerste fase geven,
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hun strategieën in de tweede fase te laten indelen volgens een vooraf opgestelde schaalverdeling van
bijvoorbeeld 1-4 waar 1 staat voor weinig tijd / onduidelijk beeld niveau en 4 voor veel tijd / duidelijk
beeld niveau.
Het antwoord op de hoofdvraag ‘Welke ‘diagnostic strategies’ onderscheiden ervaren docenten van het
Christelijk Lyceum Zeist in hun lespraktijk?’ biedt echter voldoende aanknopingspunten voor
vervolgonderzoek naar de verschillen en overeenkomsten tussen de zeventien genoemde methoden.
Zodra wordt ingezoomd op één categorie of één situatie wordt het ook makkelijker om de
begripsvaliditeit te bewaken. Deze kwam binnen dit onderzoek in het geding doordat de methode van
ordening op basis van ‘tijdsinvestering docent’ en ‘verwacht resultaat’ teveel ruimte liet voor eigen
interpretatie van deze begrippen door de respondenten. Zo werd ‘een duidelijk beeld’ door de ene
respondent opgevat als een duidelijk beeld van één leerling, waar de ander pas tevreden was als er een
beeld was van het niveau van de klas als geheel. Ook zorgden onvoorziene variabelen als verschillen in
lesmethoden ervoor dat bijvoorbeeld de strategie ‘Diagnostische toets’ door de respondenten zeer
verschillend werd beoordeeld wat betreft de tijd die ze de docent kost. Door bijvoorbeeld alleen binnen
de vaksectie geschiedenis onderzoek te doen naar deze strategie zou je al veel betrouwbaardere
uitspraken kunnen doen over de ervaringen die docenten hiermee hebben.
Binnen dit onderzoek is alleen gekeken naar de eerste fase, Diagnostic strategies’, in het MCT zoals Van
de Pol e.a. (2014, 606) dat omschrijven, en de verwachtingen die docenten hebben met betrekking tot
het resultaat. De fase die daarop volgt, ‘Checking of diagnosis’, is echter minstens zo belangrijk; zowel
binnen het onderwijsproces zelf als binnen het onderzoek naar het effect van bepaalde diagnostic
strategies. Kijkend naar de verwachtingen die de respondenten hebben van de genoemde strategieën
springt in het bijzonder de categorie eruit waarbij leerlingen hun eigen presteren vergelijken met een
voorbeeld. Drie van de vijf strategieën (‘Vraag doorgeven aan klas’, ‘Mindmap maken’ en ‘Zelf
toetsvragen maken’) die daaronder vallen werden alleen door respondent C genoemd die de ervaring
heeft dat dit leerlingen een duidelijk beeld geeft van hun eigen niveau, zolang ze een tastbaar bewijs van
hun eigen kunnen hadden om met het voorbeeld te vergelijken. De andere twee strategieën (‘Klassikaal
feedback voorbeeldantwoord’ en ‘Klassikaal voordoen opdracht’) werden door meerdere respondenten
genoemd en roepen wisselende uitspraken op over het verwachte resultaat. Wanneer je dit relateert
aan de de conclusie die Epley e.a. (2004) trekken met betrekking tot de ‘egocentric bias’ kan je je
afvragen of in het bijzonder laag presterende leerlingen de kloof tussen hun eigen presteren en het
gegeven goede voorbeeld voldoende kunnen overzien om een gedegen inschatting te maken van het
eigen niveau. Een experimenteel onderzoek naar het effect van deze strategieën zou hier meer
uitsluitsel over kunnen geven.
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BIJLAGEN
Bijlage A - Uitnodigingsmail respondenten
Beste [naam docent],
Dit schooljaar combineer ik mijn baan met een Master aan de UU om mijn eerstegraads lesbevoegdheid
te halen. In het kader van de opleiding voer ik deze periode een onderzoek uit naar het geven van
onderwijs op maat via ‘scaffolding’ en meer in het bijzonder: ‘hoe stel je het niveau van leerlingen
vast?’. Ik ben benieuwd welke strategieën ervaren docenten op het CLZ hiervoor inzetten en hoop hier
middels enkele inventariserende interviews meer zicht op te krijgen.
Om dit onderwerp vanuit zoveel mogelijk invalshoeken te kunnen benaderen, ben ik op zoek naar vier
collega’s uit verschillende vakgroepen die zowel in de onder- als de bovenbouw lesgeven en liefst ook
nog op verschillende niveaus (vwo, havo, vmbo-t). Daarnaast is het fijn als je regelmatig gebruikmaakt
van de laptop om ook de ICT-mogelijkheden rond dit onderwerp te inventariseren.
Ik ben daarom erg nieuwsgierig naar jouw input en ideeën en mijn vraag is dan ook of je als
geïnterviewde zou willen meewerken aan dit mini-onderzoek. Praktisch betekent dit dat ik in de week
na de kerstvakantie 40 minuten van je tijd zou stelen om jouw ervaringen te bespreken. Uiteraard volgt
aan het eind, naast mijn eeuwige dank, nog een reep chocola of soortgelijke tegenprestatie naar keuze.
Alvast heel veel dank voor je reactie en mocht je nog vragen hebben: stel ze vooral!
Hartelijks,
[naam onderzoeker]
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Bijlage B - Interviewschema
RESPONDENT ….
1. Naam docent:
2. Vakgebied:
3. Aantal jaar onderwijservaring:
4. Geeft volgende leerlagen en -niveaus les:
A. INTRODUCTIE (Aanhangsel 1)
B. INVENTARISATIE DIAGNOSTIC STRATEGIES
1. Stel: je hebt net klassikaal uitleg
gegeven over een nieuw
onderwerp en de klas gaat
zelfstandig aan de slag met de
bijbehorende opdrachten. Na een
tijdje stelt een leerling jou de
vraag: ‘Ik snap er helemaal niks
van, wilt u me helpen?’ Welke
strategieën zou jij inzetten om de
leerling na te laten gaan wat hij/zij
precies niet begrijpt?
2. In bovenstaande situatie komt
de leerling zelf met een (hele
abstracte) hulpvraag. Welke
strategieën zet je in om ook
leerlingen die niet zelf om hulp
vragen hun niveau te laten
inschatten?
Doorvraagvragen om tot meer
diagnostic strategies te komen:
- zet je de laptop in voor kleine /
uitgebreide formatieve toetsen? En
zo ja: hoe?
- kijken leerlingen hun eigen
(huis)werk na? En zo ja: hoe en wat
doe jij met het resultaat?
- biedt de methode mogelijkheden
om leerlingen hun eigen
voorkennis te laten testen voordat
ze met nieuw ow beginnen? Zo ja:
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hoe? en maak je daar gebruik van?
- hoe activeer je leerlingen om
vooraf / tijdens / na klassikale
uitleg voor zichzelf na te gaan of ze
het begrepen hebben?
3. Per genoemde strategie vragen
naar feitelijke beschrijving aanpak
(wat doet docent en wat doet
leerling) en verwachte resultaat
(reactie leerling → diagnose
niveau + wat je daar als docent
mee doet).
C. SAMENVATTING GEVEN GENOEMDE STRATEGIEËN
→ overnemen in KOLOM A van de tabel (Aanhangsel 2)
D. ERVARINGEN MET EFFICIËNTIE STRATEGIEËN
→ respondent opdracht bij tabel laten maken
4. Kan je per rangorde
(tijdsinvestering / verwacht beeld
niveau) toelichten waarom je tot
deze ordening bent gekomen?

Veel dank! Nog vragen / opmerkingen? Uitleg over gang van zaken hierna.
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Bijlage C - Uitwerking interview - respondent A
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Bijlage D - Uitwerking interview - respondent B
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Bijlage E - Uitwerking interview - respondent C
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Bijlage F - Uitwerking interview - respondent D
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Bijlage G - Totaaloverzicht data uit vier interviews
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