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Toename labelling + verwijzing 

Inmiddels is er “iets mis” met ruim 10 % van de leerlingen in het 
primair onderwijs en bijna 20 % in het voortgezet onderwijs.  

 
(Bijsterveldt-Vliegenthart, 2011)  



Passend onderwijs: de droom  

•  Onderwijs op maat voor alle leerlingen 
•  Minder bureaucratie 
•  Meer naar het primair proces 
•  Professionaliseren van leraren 
•  Geen verdere groei speciaal onderwijs 

•  Schoolnabije expertise 
•  Kindnabij onderwijs 

•  Leraren willen steun op maat, waar zij zelf een stem in hebben: 
ondersteuning en scholing die past bij de leraar en de concrete 
situatie in de klas (Dijksma, 2009; Klaveren, 2011) 



Passend onderwijs: de realiteit 



Overzicht 

•  Onderzoeksresultaten 

•  Nieuw onderzoek (opzet) 

•  Eerste resultaten vanuit Kennskring lectoraat 

 

 



Veel verwijzende scholen: onderzoek 

•  Allochtone laag opgeleide ouders (Vogels & Bronnemans-Helmers, 
2003) 

•  Autochtone laag opgeleide ouders (Roeleveld & Van der Meijden, 
2004) 

•  Stedelijke omgeving  (Brandsma, 1995, Smeets, 2004) 

•  Hoge prestaties van medeleerlingen (Derriks e.a. 1997) 

•  WSNS verband: veel achterstandsscholen en eigen zorg 
Batenburg & Van der Woude- Doedens,2003)  



OEI! 



WSNS: risico ‘s in kaart 

•  Houding schooldirecties en teams (Guzman, 1995; Meijer, 2003) 

•  Weinig ervaren teams (Jepma, 2003) 

•  Deskundigheid leerkracht (Jepma, 2003) 

  



Ledoux, Smeets & Van der Veen, 2005 

•  GEEN SIGNIFICANTE VERSCHILLEN ! 



Eureka! 



Kwaliteit van de leerkracht centraal 

Inspectie 

•  Kwaliteit van instructie 

•  Klassenmanagement 

•  Emotionele ondersteuning 

•  Assessment en registratie 

 



Kwaliteit van het onderwijs? 

 
 
 
• het benoemen van lesdoelen 
 
• na afloop checken of het doel bereikt is 
 
• feedback geven op het proces 
 
• het uitspreken van hoge verwachtingen 
 
(Inspectie, juni 2010 over rekenonderwijs) 
 
 
 
 



Is er nog iets om trots op te zijn? 



 

    
6. Nederland 

13. België 
 
20. Duitsland 
 
 
25. UK 
  

Wiskunde (PISA 2009) 



Natuurwetenschappen (PISA 2009) 

 

1.  Finland     
2.  Canada     
3. Nieuw-Zeeland   
4.  Japan 
5.  Australië 
8. Nederland     
 
14. UK 
 
23 Zweden 
 



 

5. Nederland 
 

      Lezen (PISA 2009) : 



Harde gegevens? 



Practice based evidence! 

Focusing on improving practice uncovers the best 
specific ideas.  
 
What you learn along the way can 
be tested in the light of broader research,  
 
but practice 
 
not research – should be the driver.  
 
(Michael Fullan, 2010) 



Leerkrachten en ouders aan het woord 



Working On What Works! (WOWW) 

•  Wat er wel goed gaat!  
•  Wat wel werkt!  
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Positief klimaat en veilige school = preventie 
gedragsproblemen 



Meer handen in de klas 



Response to intervention 



Gouden driehoek centraal! 



Nieuw onderzoek: ITS-Kohnstamm-Leiden 

•  Op alle nivo’s: 
–  Bovenschools 
–  Directie 
–  Zorgstructuur 
–  Leerkrachten 
–  Andere professionals 

–  EN 

 



Kwaliteit van interactie! 

 
  



Aandacht voor leraar- leerling relatie 

•  Observaties met CLASS (Hamre & Pianta, 2007): 
–  Positief –negatief klimaat 
–  Sensitiviteit 
–  Perspectief van leerlingen meenemen 
–  Gedragsmanagement 
–  Productiviteit 
–  Instructie: kwaliteit + adaptiviteit 
–  Concept ontwikkeling (Marzano) 
–  Kwaliteit Feedback 
–  Modeling met taal 

 



Leerlingen aan het woord! 



Competentie beleving van leerlingen 

•  Welbevinden 

•  Zelfbeeld 

•  Relatie met leerkracht 

•  Schoolse prestaties 

•  ? 





Mission impossible? 



Dank voor uw aandacht! 

•  Annemieke Mol Lous 
 
•  Mol.lous.a@hsleiden.nl 
•  071-5188332 


