Ontwikkeling in de
beroepsvaardigheden
van leraren
Dr. W. J.C.M. van de Grift

Ontwikkeling in de
beroepsvaardigheden van leraren
Dr. W. J.C.M. van de Grift

Rijksuniversiteit Groningen

Ontwikkeling in de
beroepsvaardigheden
van leraren
Dr. W. J.C.M. van de Grift

Rede uitgesproken bij de officiële aanvaarding van het
ambt van hoogleraar in de onderwijskunde bij de Faculteit
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de
Rijksuniversiteit Groningen op dinsdag 23 maart 2010

Inhoudsopgave

Inleiding 7
Het onderwijs is een economische factor 9
Het vak en het ambacht van de leraar 11
De ontwikkeling in de beroepsvaardigheden van leraren 15
Het onderzoeksprogramma 21
Het observeren van leraren in het voortgezet onderwijs 22
Cross-sectioneel en longitudinaal onderzoek 25

Tot slot 31
Referenties 32

5

Inleiding

Onderzoeksprogramma
In deze openbare les wil ik een paar woorden zeggen over het onderzoeksprogramma van de universitaire lerarenopleiding van de
Rijksuniversiteit Groningen. Dit onderzoeksprogramma is geïnspireerd
door het vele onderzoek dat de afgelopen jaren gedaan is naar de
effectiviteit van het beroepsmatig handelen van leraren. Het onderzoeksprogramma focust op de ontwikkeling die leraren in hun vak en
ambacht doormaken en op de invloed die zij daarmee kunnen hebben
op de leerresultaten van hun leerlingen.
Voor ik het onderzoeksprogramma ga schetsen, wil ik kort ingaan op
hoe belangrijk de leraar voor onze samenleving is en hoe belangrijk
goede leersultaten zijn voor de toekomst van onze jongeren. Daarna zal
ik duidelijk maken hoe groot de ‘ambachtelijke ruimte’ van de leraar is
en wat een leraar binnen die ruimte kan doen om de resultaten van zijn
leerlingen te beïnvloeden.Vervolgens zullen we geleidelijk de grenzen
van het weten naderen en zal mijn betoog overgaan in een schets van
het onderzoeksprogramma dat we binnen de universitaire lerarenopleiding uitvoeren. Dit onderzoeksprogramma moet eraan bijdragen
dat het opleidingsprogramma van de universitaire lerarenopleiding
gebaseerd is en blijft op empirisch onderzoek naar ‘wat werkt in het
onderwijs’, zodat de hier afgestudeerde academische leraren op termijn
op hun school een leidende rol in hun vak en vakdidactiek kunnen
vervullen.
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Het onderwijs is een
economische factor

Onderwijseconomisch onderzoek
Uit internationaal vergelijkend onderwijseconomisch onderzoek blijkt
dat er verbanden bestaan tussen scores op prestatiemetingen en
inkomen op latere leeftijd (Mulligan, 1999; Murnane, Willet,
Duhaldeborde & Tyler, 2000; Lazear, 2003). Uit deze Amerikaanse
studies komt naar voren dat een toename van een standaarddeviatie op
de wiskundescore gepaard gaat met een jaarinkomen dat ongeveer 12%
hoger ligt. Uit het onderzoek van Murnane, Willet, Duhaldeborde en
Tyler (2000) blijkt dat dit voor mannen hoger (15%) ligt dan voor
vrouwen (10%).
Uit onderzoek van McIntosh en Vignoles (2001), van Finnie en Meng
(2002) en van Green en Riddel (2003) blijkt dat niet alleen een toename
van wiskundeprestaties gepaard gaat met een hoger jaarinkomen. Dit
geldt ook voor een toename in geletterdheid. Hanushek en Zhang
(2006) vonden op grond van de data van de eerder genoemde
‘International Adult Literacy Survey’ in 13 landen dat een toename van
een standaarddeviatie op geletterdheid gepaard gaat met een stijging
in jaarinkomen van gemiddeld ruim 9%. Voor Nederland was deze
stijging zelfs bijna 15%.
Recent onderzoek van de Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD, 2010) maakt duidelijk dat Nederland een
stijging van 177% in bruto binnenlands product (BBP) zou doormaken
wanneer de prestaties van de Nederlandse leerlingen bij PISA op het
zelfde niveau zouden liggen als in Finland. De Finse 15-jarigen
behoren al jaren tot de koplopers in internationale vergelijkende studies
naar de leerprestaties. Daarmee zijn prestaties van leerlingen ook
economisch van belang geworden. Het onderwijs is een economische
factor.
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Goede gemiddelde leesprestaties
Uit onderzoek van de OECD blijkt dat de gemiddelde Nederlandse
15-jarige een fractie beter leest dan zijn leeftijdgenoten in de ons
omringende landen. Daar mogen we trots op zijn. Toch daalden de
gemiddelde prestaties van een score van 532 in 2000, via 513 in 2003
naar 507 in 2006. Dat is een daling van een kwart standaarddeviatie.
Dat is ernstig in het licht van het voorafgaande.
Groeiend aantal zwakke lezers
Het aantal heel goede lezers is in Nederland iets lager dan in België en
Duitsland en ongeveer even groot als in Groot Brittannië (OECD, 2002;
OECD, 2004; OECD, 2007). Zoals in grafiek 1 zichtbaar wordt, ligt het
voor de hand om de verklaring voor de dalende trend in de gemiddelde
leesprestaties te zoeken in het feit dat er de laatste jaren in Nederland
meer zwakke lezers zijn bijgekomen.
Onlangs heeft onderzoek van onze eigen lerarenopleiding dat gericht
was op de literaire ontwikkeling van havo- en vwo-leerlingen laten zien
dat ruim 40% van de 15-jarige leerlingen een laag ontwikkelingsniveau
heeft (Witte, 2008). Dat betekent dat bijna de helft van deze leerlingen
problemen heeft met het begrijpen van betrekkelijk eenvoudige literaire
teksten.
Begrijpend lezen: de toegang tot het onderwijsaanbod
Goed kunnen lezen is niet alleen later in de samenleving van vitaal
belang. Het begint al op school. Wie problemen heeft met begrijpend
lezen heeft ook geen goede toegang tot het onderwijsaanbod van de
overige schoolvakken. Daarom is het toenemend aantal leerlingen dat
onvoldoende kan lezen een bijzondere zorg voor de leraar.
Grafiek 1. Het percentage Nederlandse 15-jarigen dat in het PISA-onderzoek in 2000, 2003 en 2006
onder ‘niveau 2’ scoorde (OECD, 2002; OECD, 2004; OECD, 2007)
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Het vak en het ambacht
van de leraar

De beroepsruimte van de leraar
Dat intelligentie en sociaal milieu erg belangrijk zijn voor de prestaties
van de leerlingen is omstandig bewezen (zie onder andere: Coleman,
c.s., 1966). Dit neemt echter niet weg dat leraren ongeveer 20% van de
verschillen in de prestaties van de leerlingen kunnen beïnvloeden
(Bosker & Witziers, 1996; Brandsma & Knuver, 1989; Roeleveld,
2003; Wijnstra, Ouwens, & Béguin, 2003; Houtveen & Van de Grift,
2007a; 2007b). In deze 20% ligt de beroepsruimte van de leraar. Deze
beroepsruimte wordt niet altijd volledig benut. Er zijn leraren die bij
hun leerlingen nog niet de helft van de gemiddelde leerwinst bereiken
en er zijn leraren die bij hun leerlingen het dubbele van de gemiddelde
leerwinst weten te bereiken (Houtveen, Mijs, Vernooij, Van de Grift &
Koekebacker, 2003; Houtveen, Van de Grift & Reezigt, 2003). In de
leerwinst, of zo men wil, in de toegevoegde waarde voor de leerlingen,
ligt de kern van het vakmanschap en de beroepstrots van leraren: ‘Zo
heb ik ze binnengekregen en moet je kijken wat ze nu kunnen!’.
Wat werkt in het onderwijs?
Uit meer dan veertig jaar onderzoek naar effectiviteit van leraren en hun
scholen blijkt dat diverse interventies van leraren effect sorteren als het
gaat om de prestaties van de leerlingen. Deze interventies zijn als volgt
te groeperen:
* Voldoende gelegenheid tot leren.
* Veilig en stimulerend onderwijsleerklimaat.
* Efficiënt klassemanagement.
* Heldere en duidelijke instructie.
* Alle leerlingen bij de les betrekken.
* Afstemming van het onderwijs op verschillen tussen leerlingen.
* Leerlingen leren hoe ze iets moeten leren.
* Monitoren van leerprestaties.
* Speciale maatregelen voor leerlingen die achterop dreigen te komen.
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(Zie voor reviews: Purkey & Smith, 1983; Levine & Lezotte, 1990,
1995; Walberg & Haertel, 1992; Scheerens, 1989; 1992; Creemers,
1991; 1994; Ellis & Worthington, 1994; Cotton, 1995; Sammons,
Hillam & Mortimore, 1995; Scheerens & Bosker, 1997; Scheerens,
Seidel, Witziers, Hendriks & Doornekamp, 2005).
Observeren en evalueren van pedagogisch didactisch handelen
Deze effectief gebleken interventies zijn benut voor de constructie van
een groot aantal onderzoeksinstrumenten voor het observeren en
evalueren van de kwaliteit van het pedagogisch didactisch handelen van
leraren (Flanders, 1961, 1970; Stallings & Kaskowitz, 1974; Tricket &
Moos, 1974; Stallings et al., 1979; Capie et al., 1980; Florida Coalition
for the Development of a Performance Measurement System, 1983;
Stringfield et al., 1985; Veenman et al., 1986; Evertson, 1987; Slavin,
1987; Virgilio, 1987; Anderson et al.; 1989; Evertson & Burry, 1989;
Virgilio & Teddlie, 1989; Teddlie et al., 1990; Schaffer & Nesselrodt,
1992; Postlethwaite & Ross, 1992; Booij et al., 1995; Ofsted, 1995;
Houtveen & Overmars, 1996; Van de Grift & Lam, 1998; The
Netherlands Inspectorate of Education, 1998; Houtveen et al., 1999a;
Van de Grift, 2007; 2009; Creemers & Kyriakides, 2009). Deze
observatie- en evaluatie-instrumenten verschillen in kwaliteit en
operationalisatie. Sommige instrumenten ‘leenden’ items van andere
instrumenten. Sommige instrumenten zijn oorspronkelijk ontworpen
voor de opleiding van leraren, andere zijn ontworpen voor onderzoeksdoeleinden. De instrumenten van Van de Grift (2007; 2009); Anderson
et al. (1989) en Postlethwaite & Ross (1992) zijn ook gebruikt in
internationaal vergelijkende studies.
Sterke en zwakke punten in het pedagogisch didactisch handelen
In Nederland, maar ook daarbuiten, hebben onderwijsinpecteurs hun
eigen observatie-instrumenten voor de evaluatie van de kwaliteit van
het onderwijs mede gebaseerd op de resultaten van deze onderzoekingen. De Nederlandse Inspectie van het Onderwijs heeft de afgelopen
jaren een omvangrijke dataverzameling aangelegd voor de evaluatie
van de kwaliteit van het onderwijs van leraren in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Hierover is gerapporteerd in diverse
rapporten en verslagen over de toestand van het onderwijs. In grafiek 2
wordt een overzicht geboden van de staat van de kwaliteit van het
pedagogisch didactisch handelen van leraren in het basisonderwijs en
het voortgezet onderwijs.
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Grafiek 2. Sterke en zwakke kanten van leraren in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs
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De gegevens over de leraren in het basisonderwijs zijn gebaseerd op
de bevindingen uit een samenwerkingsproject van de Nederlandse,
Vlaamse, Schotse, Nedersaksische en Slowaakse onderwijsinspecties.
De resultaten van de steekproef van Nederlandse leraren (n=324)
bleken niet significant af te wijken van die van het internationale
gemiddelde. Daarom rapporteren we hier over het internationale
gemiddelde uit deze studie. In grafiek 2 komt het volgende beeld van
sterke en zwakke kanten van leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs naar voren. Het zorgen voor een veilig en stimulerend
onderwijsleerklimaat, een efficiënte lesorganisatie, duidelijke en
gestructureerde instructie en een ordelijk georganiseerde les wordt door
80 à 90% van de leraren in het zowel het basisonderwijs, als in het
voortgezet onderwijs met succes gerealiseerd. Deze interventies horen
ook tot het startrepertoire waarmee net afgestudeerde leraren van onze
universiteit zich op de beroepsmarkt van het voortgezet onderwijs
melden.
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De achilleshiel
Nog geen 60% van de leraren in het voortgezet onderwijs (Inspectie
van het Onderwijs, 2009) en ongeveer tweederde van de leraren in het
basisonderwijs (Van de Grift, 2007; 2009) slaagt erin hun lessen
door een variatie aan werkvormen te intensiveren en hun leerlingen
optimaal te betrekken bij hun les. Nog niet de helft van de leraren in het
voortgezet onderwijs en een krappe meerderheid van leraren in het
basisonderwijs slaagt erin hun onderwijs goed af te stemmen op
verschillen tussen hun leerlingen. Dit laatste is ernstig als we terugblikken naar het gegeven dat de afgelopen jaren in Nederland het aantal
15-jarigen groeide dat problemen heeft met lezen en dat het aantal zeer
goede lezers in Nederland niet echt hoog is.
We weten dat de impact van de leraar en zijn school niet verder reikt
dan het beïnvloeden van ongeveer 20% van de verschillen in leerlingprestaties. Maar als we naar deze feiten kijken is de vraag of de
20% ambachtelijke ruimte van de leraar wel door alle leraren volledig
wordt benut.
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De ontwikkeling in de beroepsvaardigheden van leraren

Basisonderwijs inspirerend voor voortgezet onderwijs
In het basisonderwijs zijn de afgelopen jaren enkele studies uitgevoerd die inspirerend zijn voor het onderzoek naar de ontwikkeling
in beroepsvaardigheden van leraren in het voortgezet onderwijs. Dit
onderzoek verdient navolging voor ons eigen onderzoek in het
voortgezet onderwijs en kan belangwekkende gevolgen hebben voor
de universitaire lerarenopleiding. Daarom wil ik bij dit onderzoek wat
langer stilstaan.
Eenvoudige en complexe interventies
In Nederland en op Cyprus is onderzoek uitgevoerd met observatieinstrumenten die gebaseerd zijn op de interventies van leraren waarvan
in meer dan 40 jaar onderzoek gebleken is dat ze samenhangen met de
leerresultaten van de leerlingen. Uit deze onderzoekingen komt naar
voren dat deze interventies van effectieve leraren een volgorde in
moeilijkheidsgraad kennen. Sommige interventies blijken moeilijker
dan andere en de leraar die moeilijker, of zo men wil complexer,
interventies realiseert, blijkt ook (afgezien van afwijkingen door kans)
de gemakkelijker of minder complexe interventies te realiseren (Van de
Grift & Lam, 1998; Kyriakides, Creemers en Antoniou, 2009). Het
afgelopen jaar is Van de Grift samen met Van der Wal gestart met een
heranalyse van observatiegegevens van 1276 leraren die werken in het
basisonderwijs in Nederland, Vlaanderen, Schotland, Duitsland en
Slowakije. Van de Grift en Van der Wal hebben geprobeerd om op basis
van deze gegevens een maatverdeling te construeren voor het pedagogisch didactisch handelen van leraren. In tabel 1 zijn de voorlopige
resultaten van dit onderzoek vermeld.
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Tabel 1. Het observatie-instrument van Van de Grift en Van der Wal uit 2010

P-waarde

Log δ

24 vraagt leerlingen na te denken over oplossingsstrategieën

.50

2.07

23 moedigt kritisch denken van leerlingen aan

.50

2.06

22 stemt verwerking van leerstof af op verschillen tussen leerlingen

.53

1.87

21 stemt instructie af op verschillen tussen leerlingen

.56

1.65

20 biedt zwakke leerlingen extra leer- of instructietijd

.56

1.65

19 leert leerlingen hoe zij complexe problemen kunnen vereenvoudigen

.62

1.27

18 zorgt voor interactieve instructie- en werkvormen

.64

1.13

17 laat leerlingen hardop denken

.68

.82

16 hanteert werkvormen die leerlingen activeren

.71

.60

15 stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen

.71

.57

14 gebruikt de leertijd efficiënt

.80

–.16

13 geeft duidelijke uitleg van het gebruik van didactische hulpmiddelen en opdrachten

.82

–.31

12 gaat tijdens de instructie na of leerlingen de leerstof hebben begrepen

.82

–.33

11 geeft feedback aan de leerlingen

.84

–.49

10 betrekt alle leerlingen bij de les

.84

–.53

09 bevordert dat leerlingen hun best doen

.86

–.72

08 zorgt voor een doelmatig klassemanagement

.86

–.75

07 geeft duidelijke uitleg van leerstof en opdrachten

.87

–.89

06 gaat tijdens de verwerking na of leerlingen de opdrachten op een juiste manier uitvoeren

.88

–1.04

05 zorgt voor wederzijds respect

.90

–1.32

04 ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen

.90

–1.33

03 zorgt voor een ordelijk verloop van de les

.93

–1.82

02 zorgt voor een ontspannen sfeer

.93

–1.87

01 toont in gedrag en taalgebruik respect voor leerlingen

.94

–2.14

De leraar…

In tabel 1 wordt een maatverdeling (in log δ) gebruikt die lijkt op de
centimeterverdeling van een duimstok. Een belangrijk verschil met de
duimstok is, dat de afstanden tussen de indicatoren niet steeds netjes
1 centimeter zijn, maar soms wat groter en soms wat kleiner zijn. Deze
maatverdeling is gebaseerd op psychometrisch onderzoek, waarin
onder meer is nagegaan of een leraar die een vaardigheid van een
hogere orde vertoont bijvoorbeeld ‘zorgen voor interactieve instructieen werkvormen’ (18; 1.13) ook de vaardigheden van een lagere orde,
zoals: ‘het zelfvertrouwen van leerlingen stimuleren’ (15; .57),
‘doelmatig klassemanagement’ (8; -.75), ‘het geven van duidelijke
uitleg’ (7; -.89) en ‘het zorgen voor een ontspannen sfeer’ (2; -1.87)
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vertoont. Dit blijkt, behoudens afwijkingen door kans, het geval te zijn.
Daarmee hebben we een zeer krachtig meetinstrument in handen, waarmee we niet alleen het handelingsrepertoire van een leraar met een
bepaalde score kunnen aflezen, maar ook een inzicht kunnen krijgen in
de zone van de naaste ontwikkeling van de geobserveerde leraren met
die score. Immers een leraar die bijvoorbeeld een score 1.13 krijgt,
heeft als zone van naaste ontwikkeling: ‘leert leerlingen hoe zij complexe problemen kunnen vereenvoudigen’ (18; 1.27), ‘biedt zwakke
leerlingen extra leer- of instructietijd’ (20;1.65) en ‘stemt verwerking
van de leerstof af op verschillen tussen leerlingen’ 22; 1.87).
Kennis van de naaste ontwikkeling is belangrijk wanneer we de verdere
opleiding van aankomende leraren of de nascholing van ervaren
leraren willen voorbereiden. We kunnen met het instrument ook terugkijken op de meetschaal. Leraren die moeilijker interventies realiseren,
zoals het afstemmen van het onderwijs op verschillen tussen leerlingen
blijken door de bank genomen ook een beter onderwijsleerklimaat te
realiseren, beter uit te leggen en meer interactieve lessen te geven. Het
met succes kunnen uitvoeren van relatief eenvoudige interventies zoals
een goed klassemanagement, een veilig onderwijsleerklimaat en helder
uitleggen, lijken voorwaardelijk voor complexere interventies zoals het
interactiever maken van de lessen en het omgaan met verschillen tussen
leerlingen.
Bevestiging van eerdere resultaten
Belangrijk is ook dat in deze verzameling indicatoren vrijwel dezelfde
opbouw in moeilijkheidsgraad geconstateerd kon worden in de interventies van de leraren als eerder was geconstateerd in het onderzoek
van Van de Grift & Lam uit 1998 en het onderzoek van Kyriakides,
Creemers en Antoniou uit 2009.
Het ontdekken van een moeilijkheidsgraad in de pedagogisch
didactische interventies van leraren is natuurlijk interessant, maar nog
interessanter is het om te weten of leraren die de moeilijker interventies
realiseren ook een op grotere betrokkenheid van hun leerlingen kunnen
rekenen en of zij bij hun leerlingen ook hogere prestaties en meer leerwinst bereiken.
Betere betrokkenheid van leerlingen
Uit onderzoek is inmiddels naar voren gekomen dat leraren die op een
hoger interventieniveau werken hun leerlingen beter bij de les blijken te
houden (Van de Grift & Lam, 1998; Van de Grift, 2007; 2009).
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Betere resultaten van leerlingen
Ook zijn al in 1998 aanwijzingen gevonden dat leraren die op een hoger
interventieniveau werken meer leerwinst bij hun leerlingen bereiken en
daar is het voor de leraar natuurlijk wel om begonnen (Van de Grift &
Lam, 1998). In 2007 rapporteerde Van de Grift over een onderzoek dat
hij samen met Engelse inspecteurs uitvoerde waarin een verbeterde
versie van dit instrument gebruikt is. Het bleek dat de maat die de
Engelse inspecteurs gebruikten voor de prestaties van de leerlingen
.33 correleerde met de score op dit observatie-instrument. Kyriakides,
Creemers & Antoniou (2009) ontdekten in hun al eerder genoemde
onderzoek met een verwant evaluatie-instrument dat het verband tussen
de prestaties van de leerlingen en het handelen van hun leraar sterker
was naarmate leraren een hoger professioneel vaardigheidsniveau
lieten zien.
We weten nu dat de pedagogisch didactische interventies van leraren
een opklimmende moeilijkheidsgraad kennen en dat er aanwijzingen
zijn dat leraren die op een hoger interventieniveau werken niet alleen
hun leerlingen beter bij de les houden, maar bij hun leerlingen ook
betere resultaten bereiken. Maar wat is er bekend over hoe leraren zich
ontwikkelen? Deze vraag kan nog niet beantwoord worden omdat er
geen longitudinaal onderzoek is uitgevoerd naar de ontwikkeling die
leraren in hun beroepsvaardigheden doormaken. Ik wil u echter de
resultaten van een beperkt cross-sectioneel onderzoek niet onthouden.
Het interventieniveau van leraren en hun beroepservaring
Het afgelopen jaar hebben we in cross-sectioneel onderzoek bij een
steekproef van 402 Duitse leraren uit het basisonderwijs geëxploreerd
of er een samenhang bestaat tussen het aantal beroepservaringjaren van
leraren en de hoogte van het interventieniveau dat zij in hun pedagogisch en vakdidactisch handelen bereiken. De verwachting was dat
leraren met meer ervaring ook een hoger niveau van pedagogisch en
vakdidactisch handelen zouden bereiken. Deze verwachting bleek niet
uit te komen. In grafiek 2 zijn de resultaten vermeld. Op de y-as van
deze grafiek is in log δ dezelfde maatverdeling weergegeven als van de
indicatoren in tabel 1. We kunnen de scores in deze grafiek interpreteren in termen van de indicatoren van tabel 1.
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Grafiek 3. Pedagogisch didactische vaardigheden bij verschillende aantallen
beroepservaringjaren van leraren

log delta

Het startniveau
Het blijkt dat de Duitse leraar direct na de start van zijn opleiding nog
een grote afstand heeft tot de score van de gemiddelde leraar. De net
afgestudeerde Duitse leraar in dit onderzoek blijkt in staat een ontspannen onderwijsleerklimaat te scheppen waarin respect is tussen de
leerlingen onderling. Hij of zij toont ook zelf in gedrag en taalgebruik
respect voor de leerlingen en ondersteunde het zelfvertrouwen van
leerlingen. Hij of zij kan de lessen ordelijk laten verlopen en is bezig
zich de vaardigheid van duidelijk uitleggen en gestructureerd lesgeven
eigen te maken.
De eerste vijf jaar
De Duitse leraren met 1-5 ervaringsjaren bereiken het niveau van de
gemiddelde leraar. De gemiddelde Duitse beginnende leraar is net als
de recent afgestudeerde leraren in staat een ontspannen onderwijsleerklimaat te scheppen waarin respect is tussen de leerlingen onderling. Hij of zij toont ook zelf in gedrag en taalgebruik respect voor de
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leerlingen en ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen. Hij of zij
laat evenals de net gestarte leraar de lessen ordelijk verlopen. De beginnende leraar met 1-5 jaar ervaring is beter dan de net afgestudeerde
leraar in staat om duidelijke uitleg te geven van de leerstof en de
opdrachten en hij of zij kan de klas doelmatig organiseren. Hij kan alle
leerlingen bij de les betrekken en geeft ook feedback aan de leerlingen.
Hij gebruikt de leertijd efficiënt en hanteert werkvormen die de leerlingen activeren.
10 jaar ervaring
De gemiddelde Duitse leraar met 5-10 jaar ervaring komt een fractie
boven het gemiddelde uit. Deze jonge leraar hanteert ook werkvormen
die leerlingen activeren en gaat in de richting van het toepassen van
interactieve werk- en instructievormen. Het gebruikte observatieinstrument is helaas, zoals uit tabel 1 blijkt, niet precies genoeg om de
verschillen tussen de beginnende en de jonge leraar secuur uit te lijnen.
Dit maakt duidelijk dat het belangrijk is om de dimensie van het observatie-instrument juist op dit punt met meer indicatoren uit te breiden.
Afvlakking
Na het tiende ervaringsjaar gaat de grafiek afvlakken: De Duitse leraar
met 11-20 jaar ervaring scoort steeds rond het landelijk gemiddelde.
De stijgende lijn die we bij de leraren met minder beroepservaringjaren
zagen, is verdwenen. We zien hier hetzelfde interventieniveau als bij de
leraar met ongeveer vijf beroepservaringjaren.
Daling
De scores van de Duitse leraren met meer dan 20 jaar ervaring zakken
geleidelijk van een kwart standaarddeviatie tot uiteindelijk vier tiende
standaarddeviatie onder het landelijk gemiddelde als zij meer dan
30 jaar voor de klas staan. Deze laatste groep blijft een ontspannen
onderwijsleerklimaat scheppen waarin respect is tussen de leerlingen
onderling. Hij of zij toont ook zelf in gedrag en taalgebruik respect voor
de leerlingen en ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen. De
lessen blijven ordelijk verlopen en deze leraren tonen hun vaardigheid
in het duidelijk uitleggen en gestructureerd lesgeven. Het intensiveren
van de lessen door een geraffineerde afwisseling van werkvormen ziet
men minder bij deze oudere Duitse leraren en ook het afstemmen van
het onderwijs op verschillen tussen leerlingen valt gemiddeld gezien
nauwelijks nog te constateren in hun lessen.
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Het onderzoeksprogramma

Centrale onderzoeksvragen
De bevindingen van de onderzoekingen in het basisonderwijs naar de
ontwikkeling in de beroepsvaardigheden van leraren zijn inspirerend
voor ons onderzoeksprogramma naar eerste- en tweedegraadsleraren
in het voortgezet onderwijs. Het onderzoeksprogramma van de universitaire lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen focust op
het ontwikkelen en toetsen van theorieën over de professionele ontwikkeling van eerste en tweedegraadsleraren in het voortgezet onderwijs.
De volgende onderzoeksvragen staan in dit onderzoeksprogramma
centraal:
* Welke ontwikkeling in beroepsvaardigheden maken leraren
gedurende hun beroepsloopbaan in het voortgezet onderwijs door?
* Gaat een toename in beroepsvaardigheden van leraren in het voortgezet onderwijs gepaard met hogere prestaties en leerwinst van
leerlingen?
* Wat kan er gedaan kan worden om de ontwikkeling in beroepsvaardigheden van leraren te beïnvloeden?
De empirische evidentie die dit onderzoekprogramma gaat leveren, kan
de kennisbasis leggen voor een ‘evidence based’ universitaire lerarenopleiding. De pre- en inservice-programma’s van de lerarenopleiding
dienen goed aan te sluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling van
leraren. Het onderzoeksprogramma moet vooral ook ‘maandagmorgenrelevantie’ hebben voor de universitaire lerarenopleiding van de
Rijksuniversiteit Groningen. Op korte termijn zijn voor het beantwoorden van de centrale onderzoeksvragen de volgende werkzaamheden
gepland.
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Het observeren van leraren in het voortgezet onderwijs
Verschillen tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs
Het voortgezet onderwijs verschilt op een aantal aspecten ingrijpend
van het basisonderwijs. De leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn
ouder, kunnen meer zelfstandigheid aan en kunnen meer verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leerproces. In het basisonderwijs zijn de
leerlingengroepen doorgaans even heterogeen als hun geboortejaarcohort. In het Nederlandse voortgezet onderwijs is dat anders. Hier
worden leerlingen gedetermineerd en gealloceerd in een groot aantal
opleidingstypen welke qua leerlingensamenstelling relatief homogeen
zijn. De leraar in het voortgezet onderwijs heeft zijn leerlingen slechts
een paar uur per week, terwijl in het basisonderwijs de leerlingen
doorgaans het gehele jaar bij dezelfde leraar in dezelfde klas zitten.
Ten slotte en dat is misschien nog wel het belangrijkste: in het voortgezet onderwijs komt de leraar voor zijn vak. Dat vak en de daarbij
behorende vakdidactiek zijn de hoofdingrediënten van de identiteit
van de leraar in het voortgezet onderwijs. Het is daarom erg belangrijk
om het te gebruiken instrumentarium toe te snijden op deze specifieke
eigen aardigheden van het voortgezet onderwijs. Op dit moment
wordt met het oog hierop de inhoudsvaliditeit van de beschikbare
observatie- en evaluatie-instrumenten besproken met vele leraren in
het voorgezet onderwijs en inspecteurs en collega-onderzoekers die
werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs.
Nadruk op vakdidactiek
Het observatie-en evaluatie-instrumentarium voor het voortgezet
onderwijs moet niet alleen gericht zijn op de kenmerken van het voortgezet onderwijs, maar vooral ook op de specifieke vakdidactische
vaardigheden van de leraren in het voortgezet onderwijs. Op dit
moment worden diverse activiteiten ondernomen om specifieke
vakdidactische vaardigheden van leraren onder te brengen in het
instrumentarium.
Van de Grift is samen met Hacquebord en de promovendi Van Kampen
en Linthorst bezig met de ontwikkeling van instrumenten voor de vakdidactische vaardigheden voor begrijpend en studerend lezen in lessen
Nederlands en voor lessen ‘taalgericht vakonderwijs’ bij de diverse
zaakvakken. Diverse scholen in het hele land en ook diverse studenten
van de lerarenopleiding werken hieraan mee.
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Witte heeft in zijn onderzoek naar de literaire ontwikkeling van havoen vwo-leerlingen ontdekt welke didactische interventies de ontwikkeling van literaire competentie bij adolescenten stimuleren. Op dit
moment werkt hij in een internationale studie aan een Europees didactisch referentiekader voor het literatuuronderwijs. Verder werkt Witte
samen met Van Heusden aan een studie over de vakkennis van docenten
bij het poëzieonderwijs aan 4 tot en met 18-jarigen. Ook deze studies
zullen vakdidactische onderdelen voor het observatie- en evaluatieinstrumentarium leveren.
Houtveen en Van de Grift werken met hun promovendi Bergsma,
Brokamp en Van den Hurk aan de didactiek van het leesonderwijs.
Tammenga-Helmantel werkt in samenwerking met De Glopper en met
haar studenten aan de ontwikkeling van de didactiek bij grammaticaonderwijs in de Duitse taal. Huijgen is onder leiding van Holthuis en
Van de Grift begonnen aan een dissertatie over de didactiek van
contextgericht geschiedenisonderwijs. Ook de onderzoekingen van
Tammenga-Helmantel c.s. en Holthuis c.s. hebben als doel om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van vakdidactische interventies
die opgenomen kunnen worden in het observatie-instrumentarium.
Goedhart werkt met zijn promovendi Roorda en Witterholt aan de
bètadidactiek.
De Haan en Zuidema werken onder leiding van Houtveen en Van de
Grift aan proefschriften waarin de didactiek van respectievelijk,
Daltonscholen en Vrije scholen centraal staat.
Maandag is een project gestart waarin vakdidactische netwerken van
leraren benut worden om een bijdrage te leveren aan de vakdidactische
onderdelen van het observatie- en evaluatie-instrumentarium. Dit
project is in het bijzonder gericht op de vakdidactiek in het moedertaalonderwijs, de Engelse taal, geschiedenis en wiskunde.
Andreae werkt onder supervisie van De Glopper en Goedhart aan een
proefschrift over professionele netwerken van leraren. Verondersteld
wordt dat werken in professionele netwerken zal leiden tot veranderingen in hun praktijk en dat deze veranderingen zullen resulteren in
blijvende veranderingen in hun opvattingen en attitudes.
Grote meetprecisie
Ondanks het feit dat het hierboven beschreven instrumentarium aan
hoge psychometrische eisen voldoet, blijken de tussenafstanden van de
indicatoren op sommige punten heel klein en op andere punten relatief
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groot te zijn (zie tabel 1). Voor het goed kunnen volgen van de ontwikkeling van leraren hebben we een grote meetprecisie nodig op de
punten op de dimensie waar de meeste leraren scoren én op de punten
waar we de beroepsvaardigheid van leraren in de opleiding zouden
willen beïnvloeden. Er blijkt bijvoorbeeld maar weinig afstand, en dus
een grote meetprecisie te liggen tussen het ‘zorgen voor wederzijds respect’ en ‘het ondersteunen van het zelfvertrouwen van de leerlingen’.
Hier helemaal aan het begin van de schaalverdeling hebben we, omdat
heel veel leraren hier positief op scoren, eigenlijk geen grote meetprecisie nodig.
De afstand tussen ‘zorgen voor interactieve instructie- en werkvormen’
en ‘het hanteren van werkvormen die leerlingen activeren’ is daarentegen weer erg groot. Dit blijkt precies het deel van de dimensie te zijn
waar leraren met verschillende beroepservaringjaren verschillen. Hier
is dus een uitbreiding van het aantal indicatoren erg welkom.
Verder bevat het instrumentarium voor het basisonderwijs in haar huidige versie maar weinig echt moeilijke indicatoren. Voor de metrische
eigenschappen van de schaal is belangrijk om een goede verdeling van
de indicatoren over de moeilijkheidsgraden te hebben en om ook te
kunnen beschikken over moeilijke indicatoren waaraan alleen heel
goede leraren kunnen voldoen.
Momenteel is Van de Grift samen met Van der Wal bezig met onderzoek
waarin geprobeerd wordt de meetprecisie van het observatie-instrument
te vergroten.
Validatie-onderzoek
De resultaten, of beter nog de leerwinst van de leerlingen vormen de
toetssteen voor het werk van de leraar. Het is daarom van het grootste
belang dat er (verder) onderzoek gedaan wordt naar de relatie tussen het
interventieniveau van leraren en de betrokkenheid en de prestaties en
leerwinst van de leerlingen. Er zijn immers nog maar een paar studies in
het basisonderwijs gedaan die ons iets leren over dit verband tussen het
niveau van beroepsvaardigheden en de resultaten van de leerlingen.
Onderzoek hiernaar in het voortgezet onderwijs is hoogst noodzakelijk.
Momenteel is Van de Grift samen met Hacquebord en de promovendi
Van Kampen en Linthorst bezig met onderzoek naar de relatie tussen
het geobserveerde vaardigheidsniveau van leraren in de onder- en
bovenbouw van het voortgezet onderwijs en de prestaties van de leerlingen in de lessen Nederlands en in de lessen ‘taalgericht vakonderwijs’ bij de diverse zaakvakken.
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In het validatie-onderzoek vindt ook aansluiting plaats met ander
onderzoek dat binnen het UOCG wordt uitgevoerd. Eerstegraads
academische leraren zullen met name die vaardigheden moeten tonen
waarmee leerlingen in de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs
naast het verkrijgen van voldoende vakkennis worden voorbereid op
algemene vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het succesvol
studeren in het vervolgonderwijs. Torenbeek heeft in haar promotieonderzoek, onder supervisie van Hofman en Jansen, onder andere
geanalyseerd in hoeverre docentgedrag en didactiek in het voortgezet
onderwijs lijken op die in het wetenschappelijk onderwijs en welke
gevolgen dat heeft op de vaardigheden die studenten in het wetenschappelijk onderwijs nodig hebben. Jansen en Suhre hebben al eerder het
belang aangetoond van de aandacht die in het voortgezet onderwijs
besteed wordt aan algemene vaardigheden in een onderzoek onder
eerstejaars rechtenstudenten. Cross-nationaal onderzoek naar de mate
van voorbereid zijn van studenten vóór zij aan de universitaire studie
beginnen geeft aanwijzingen voor resultaatgebieden waar docenten in
het voortgezet onderwijs naar de perceptie van de aankomende studenten minder, meer of anders aandacht zouden moeten besteden. Hier ligt
werk voor onze aankomende eerstegraadsdocenten.

Cross-sectioneel en longitudinaal onderzoek
Is het beeld in Nederland anders?
Het cross-sectionele onderzoek onder 402 Duitse leraren in het basisonderwijs, maakt duidelijk dat het de moeite loont om een grote
verzameling aan te leggen van observaties van leraren in het voortgezet
onderwijs. We zouden voor cross-sectionele studies voor elk van de
leeftijdsgroepen van vijf ervaringsjaren over een steekproef van
algauw 100 observaties moeten beschikken, die ook nog een variëteit
moeten kennen naar onderwijssoorten en vakken. Op grond van deze
data kunnen we nagaan of de bevindingen van het onderzoek onder de
Duitse leraren bevestiging vindt voor de Nederlandse situatie in het
voortgezet onderwijs. Het is allerminst uitgesloten dat we voor
Nederlandse leraren in (de verschillende opleidingstypen van het voortgezet onderwijs en in de verschillende vakken van) het voortgezet
onderwijs een ander beeld vinden dan het beeld dat we in grafiek 2 voor
de Duitse leraren in het basisonderwijs vonden.
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Naar een grote dataverzameling
Cross-sectionele data kunnen eerste aanwijzingen geven voor het
verloop van de beroepsloopbaan van leraren, maar ze dwingen ons door
hun aard om het te houden bij een beschrijving van de gemiddelde scores van de leeftijdsgroepen. Daarom moet er eveneens gestart worden
met het aanleggen van een longitudinaal databestand, waarin leraren in
de tijd gevolgd kunnen worden in hun ontwikkeling.
De werkzaamheden voor zowel het aanleggen van een cross-sectionele
als een longitudinale dataset kosten tijd en geld. Op dit moment zijn
diverse extern gefinancierde onderzoeksprojecten in uitvoering die een
bijdrage leveren aan deze verzameling van observatiegegevens.
Uiteraard biedt ook de universitaire lerarenopleiding, die elk jaar tussen
de 100 en de 200 nieuwe leraren opleidt, unieke mogelijkheden om
observatiegegevens over leraren te verzamelen. De leraren in opleiding
moeten gedurende hun opleiding toch ervaren leraren observeren en zij
moeten ook zelf geobserveerd worden. Voor het aanleggen van een
grote dataverzameling is samenwerking met andere lerarenopleidingen
zoals de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en de Hanzehogeschool
in Groningen en vooral ook met de scholen voor voortgezet onderwijs
niet alleen in het Noorden, maar ook in de rest van het land, onontbeerlijk. Gelukkig is die goede samenwerking er ook.
Hypothesen en onderzoeksvragen
De verleiding is groot om de cross-sectionele gegevens uit grafiek 2
longitudinaal te interpreteren, maar dat is om verschillende redenen niet
verantwoord. Het gaat om een steekproef van niet meer dan 402 Duitse
leraren in het basisonderwijs. Vierhonderd is weliswaar een groot
aantal voor een observatiestudie, maar de grootte van de acht leeftijdsgroepen, en daar gaat het hier om, loopt uiteen van 17 tot en met 90
leraren.
Verder moeten we ons realiseren dat elk van de ervaringsjarencategorieën een verschillende groep leraren bevat, die op een verschillend
moment hun opleiding hebben gehad en op een verschillend moment
met hun beroepsloopbaan zijn gestart. Deze generatieverschillen
kunnen belangrijke verschillen met zich meebrengen in beroepsvaardigheden, beroepsopvattingen, beroepsgewoonten en wat dies meer zij.
Ook moeten we ons realiseren dat op verschillende momenten in de
beroepsloopbaan verschillende gebeurtenissen optreden die geheel verschillend kunnen doorwerken op een bepaalde leeftijdsgroep en geen
gevolgen hoeven te hebben voor een andere leeftijdsgroep. Bovendien
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weten we op grond van de gegevens van de Duitse leraren in het basisonderwijs nog niet wat de situatie in Nederland in het voortgezet
onderwijs is. We moeten dus voorzichtig zijn met de interpretatie van
deze gegevens. Dat neemt niet weg dat we aan het onderzoek onder de
Duitse leraren enkele werkhypothesen en vragen voor verder
onderzoek kunnen ontlenen.
Het startniveau
Een eerste groep van vragen en werkhypothesen ligt bij het startniveau
van net afstudeerde leraren. Helms-Lorenz, Deinum en Van de Grift
werken aan een review van het onderzoek naar de inductieperiode van
beginnende leraren. Een belangrijke vraag is: ligt het instapniveau van
de leraren die net de Nederlandse lerarenopleiding verlaten hebben net
zo laag als in het beperkte onderzoek dat wij onder Duitse leraren basisonderwijs uitvoerden? De net afgestudeerde Duitse leraren in dit onderzoek blijken in staat een ontspannen onderwijsleerklimaat te scheppen
waarin respect is tussen de leerlingen onderling. De net afgestudeerde
Duitse leraar toont ook zelf in gedrag en taalgebruik respect voor de
leerlingen en ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen. Hij of zij
kan de lessen ordelijk laten verlopen, maar is nog niet volleerd in de
vaardigheid van duidelijk uitleggen en gestructureerd lesgeven.
Aangezien we op dit moment over niet veel meer gegevens beschikken
dan die van onze eigen opleiding is het van belang om dit startniveau
van Nederlandse leraren systematisch te onderzoeken. Dit kan met de
data die Bakker en Maandag verzamelen over de studenten in onze
eigen lerarenopleiding en we zoeken op dit punt ook samenwerking met
de andere lerarenopleidingen. Canrinus wil na de voltooiing van haar
proefschrift samen met Bruinsma haar onderzoek vervolgen met een
studie naar de motieven die studenten hebben om te beginnen aan de
lerarenopleiding. Ook is het belangrijk om te weten of verschillende
opleidingsmodellen van lerarenopleidingen en stagescholen een verschillend startniveau opleveren. Helms-Lorenz, De Vries en Canrinus
zijn dit momenteel aan het onderzoeken.
De eerste jaren
Een tweede groep van vragen en werkhypothesen houdt verband met de
problematiek van leraren in de eerste jaren van hun beroepsbeoefening.
Hoewel hier al jaren onderzoek naar gedaan wordt (Tabachnick, 1980;
Corcoran, 1981; Vonk, 1982; Créton & Wubbels, 1984; Veenman,
1984; De Jonge & De Muijnck, 2002; Van Kregten & Moerkamp, 2004;
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Houtveen, Versloot & Groenen, 2006) liggen vooral op het vlak van de
vaardigheden van beginnende leraren nog vele vragen open. De Duitse
leraren met 5 tot 10 ervaringsjaren lieten een opmerkelijk hoge
beroepsvaardigheid zien. De vraag wordt dan: maken jonge leraren
in het begin van hun beroepsloopbaan een spectaculaire ontwikkeling
door? Of wordt dit opmerkelijke effect veroorzaakt doordat zoveel
beginnende leraren in de eerste vijf jaar het beroep verlaten, waarbij
alleen de goeden overblijven? In Nederland blijkt bijvoorbeeld dat
ongeveer een kwart van de beginnende leraren gedurende de eerste
vijf jaar het beroep verlaat (De Jonge & De Muijnck, 2002; OCW,
WIO, 2003; Van Kregten & Moerkamp, 2004). Om die reden zijn
Helms-Lorenz en Buitink een groot landelijk experiment gestart waarin gezocht wordt naar oplossingen voor de problemen van beginnende
leraren. Daarmee kunnen we beter anticiperen op problemen en
onnodige uitval voorkomen.
De ervaren leraar
Een derde groep van werkhypothesen en vragen betreft de leraren met
11 tot en met 20 jaar beroepservaring. Komt het niveau van de Nederlandse leraar in het voortgezet onderwijs uit boven het niveau van de
Duitse leraren in het basisonderwijs, dat niet verder reikt dan de meest
basale vaardigheden? Het interventieniveau van de Duitse leraren met
11 tot en met 20 jaar ervaring reikt niet verder dan gericht zijn op een
veilig en stimulerend onderwijsleerklimaat, een ordelijk georganiseerde les en duidelijke en gestructureerde instructie. Waarom zet de
ontwikkeling van deze onderzochte Duitse leraren zich niet door in de
richting van intensieve feedback en interactie met hun leerlingen en een
goede afstemming op verschillen tussen hun leerlingen? Stagneert ook
in het Nederlandse voortgezet onderwijs net als in het Duitse basisonderwijs de ontwikkeling van leraren met meer dan 20 jaar ervaring?
We weten het niet. We hebben wel enkele aanwijzingen uit het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs waaruit blijkt dat globaal
slechts de helft van de leraren in het voortgezet onderwijs toekomt aan
intensieve feedback aan en aan interactie met hun leerlingen en aan een
goede afstemming op verschillen tussen hun leerlingen, maar we weten
niet waarom dat zo is, wanneer dit begint en wat hieraan gedaan kan
worden.
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De oudere leraar
De vierde groep van vragen en hypothesen betreft de oudere leraar. We
hebben gezien dat de scores van de Duitse leraren met meer dan 20 jaar
ervaring in het basisonderwijs geleidelijk zakken ten opzichte van het
nationaal gemiddelde. Het begint met een daling van een kwart
standaarddeviatie tot uiteindelijk een daling van vier tiende standaarddeviatie onder het landelijk gemiddelde als de leraren meer dan
30 jaar voor de klas staan. Doet dit verschijnsel zich ook voor in het
Nederlandse voortgezet onderwijs? We weten het niet.
Maandagmorgenrelevantie
We hebben nu een viertal groepen van vragen en werkhypothesen
genoemd. Zowel de cross-sectionele als de longitudinale databestanden
die we de komende jaren gaan aanleggen, kunnen benut worden om
diverse werkhypothesen te toetsen en om de genoemde en ook andere
onderzoeksvragen te beantwoorden. De nu gestelde vragen vormen nog
maar het begin van een onderzoeksprogramma, waarvan we hopen dat
het ‘maandagmorgenrelevantie’ zal hebben voor het curriculum en de
nascholingscursussen van onze eigen lerarenopleiding en daarmee ook
voor het Nederlandse onderwijs.
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Tot slot

Het belang van goede leraren
We hebben gezien dat de leraar belangrijk is. Hij kan met zijn onderwijs
ongeveer 20% van de verschillen in prestaties van de leerlingen beïnvloeden en daarmee ook een belangrijke rol spelen in onze economie.
Leraren blijken te verschillen in de mate waarin zij deze beroepsruimte
benutten. Op grond van onderzoek in het basisonderwijs zijn er aanwijzingen dat de invloed van de leraar op de betrokkenheid en de prestaties
van de leerlingen groter wordt naarmate de leraar meer in staat is zijn
lessen te intensiveren, door feedback, door een variatie aan werkvormen en een hoge leerstofgerichte interactie tussen zichzelf en de
leerlingen en de leerlingen onderling. Nog groter kan de invloed van de
leraar worden wanneer hij in staat is om zijn onderwijs af te stemmen
op verschillen tussen zijn leerlingen en door zwakke leerlingen extra
aandacht en hulp te bieden. Toch slaagt nog niet de helft van de leraren
in het voortgezet onderwijs en een krappe meerderheid van leraren in
het basisonderwijs erin om hun onderwijs goed af te stemmen op de
verschillen tussen hun leerlingen. Dit is ernstig als we terugblikken
naar het gegeven dat de afgelopen jaren in Nederland het aantal
15-jarigen dat problemen heeft met lezen, groeide, en dat het aantal
zeer goede lezers niet echt hoog is. Dat is niet goed voor een kennissamenleving, zoals de onze. Als we dit willen aanpakken hebben we
goede leraren nodig. Leraren voor wie hun vak en hun ambacht centraal
staan.
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