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Inleiding 

Op een school voor vmbo staat kwalitatief goed en passend onderwijs hoog in het vaandel. 

Het lukt echter vooral in de theoretische lessen nog onvoldoende om het handelen van de 

docent af te stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen. De school wil haar activiteiten 

met betrekking tot het verbeteren van leerlinggericht handelen van docenten in de klas 

ondersteunen met onderzoek. Dit heeft geleid tot een aanvraag van de regeling Subsidiëring 

Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLOA-regeling), bekostigd vanuit de VO-

raad. Het onderzoek is gestart in september van schooljaar 2010-2011 en zal gedurende twee 

jaar plaats vinden op de school. Het onderzoek wordt uitgevoerd door twee 

docentonderzoekers van de school en drie externe onderzoekers in nauw overleg met de 

directie van de school. Het onderzoek is opgedeeld in vier fasen verspreid over de twee 

schooljaren. In de eerste fase van het onderzoek is maatwerkgericht handelen en de wijze 

waarop beschikbare leerling-informatie wordt gebruikt door docenten in kaart gebracht. De 

tweede fase richt zich op het ontwikkelen van een procedure voor het ontsluiten van de 

beschikbare leerling-informatie en het opstellen van een plan voor maatwerkgericht handelen 

van docenten. In het tweede onderzoeksjaar (2011-2012) gaat een pilotgroep van docenten dit 

plan implementeren in leerjaar 1. Het onderzoek richt zich op de evaluatie van het gebruik.  

De centrale vraag in dit onderzoek is:  

Hoe kunnen docenten het eigen handelen afstemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen, 

gebruikmakend van beschikbare gegevens over deze leerlingen? 

Een onderdeel van het SLOA onderzoek vormt het in kaart brengen van het maatwerkgericht 

handelen van docenten. De te presenteren paper doet verslag van de eerste meting en 

beantwoord de volgende onderzoeksvraag: 

 

Hoe ziet het huidig maatwerkgericht handelen van docenten van school x eruit? 

 

Op basis van gesprekken met teamleiders en docenten van de school, en uitkomsten van een 

vragenlijst voor docenten over maatwerkgericht handelen, was de indruk ontstaan dat 

docenten maatwerkgericht handelen op basis van situaties die zich op het moment zelf 

voordoen in de klas en niet op basis van gedeelde, vooraf vastgestelde informatie over 

leerlingen. Ook bestaat de indruk, ondersteund door een oordeel van de Onderwijsinspectie, 

dat maatwerkgericht handelen te weinig plaatsvindt. De school wil naar een situatie toe 

waarin docenten op basis van gegevens over leerlingen een beeld hebben van de leerlingen 

waardoor zij met elkaar hun handelen afstemmen op (groepen van) leerlingen. Dit betekent 
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bijvoorbeeld dat wanneer een situatie zich in de klas voordoet die vraagt om handelen van de 

docent, zij dit doen op basis van kennis over de leerling en een gedeelde visie op het handelen 

ten aanzien van deze leerling. 

 

Theoretisch kader rond maatwerkgericht handelen 

Binnen het SLOA-onderzoek wordt de volgende definitie gehanteerd van het begrip 

maatwerkgericht handelen: Activiteiten van docenten die aansluiten op de leerbehoefte van de 

individuele leerling, gericht op het positief beïnvloeden van het leren van de leerling. Figuur  

1 visualiseert de relatie tussen de aspecten uit de definitie. 

Figuur 1: Theoretisch model maatwerkgericht handelen 

 

 

Het Nederlandse onderwijsbeleid beoogt dat elk kind onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of 

haar talenten en beperkingen past (Beurden & Dietvorst, 2011). Onder invloed van 

ontwikkelingen rond Passend Onderwijs, krijgen docenten meer te maken met heterogene 

populaties leerlingen. Het doel van Passend Onderwijs is dat er voor alle leerlingen, met of 

zonder extra onderwijsondersteuning, een passend onderwijsaanbod is (Walraven, Kieft & 

Broekman, 2011). Afstemmen van het handelen van docenten op de individuele 

onderwijsbehoeften van leerlingen wordt hiermee nog belangrijker.  

Bosker (2005) onderscheidt binnen het afstemmen van het handelen van docenten op 

individuele onderwijsbehoefte, externe en interne differentiatie. Externe differentie betreft 
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differentiatie buiten de klas op leervermogen en niveau van leerlingen. Bij interne 

differentiatie gaat het om differentiatie binnen de klas en betreft het verschillen binnen een 

vak, waardoor leerlingen in te delen zijn in betere, gemiddelde en zwakkere leerlingen. Bij 

interne differentiatie zijn twee vormen van differentiatie mogelijk. De eerste vorm is erop 

gericht dat alle leerlingen bepaalde minimumdoelen halen die voor álle leerlingen gelijk zijn. 

In de praktijk betekent dit dat de inspanningen van de docent zich vooral richten op de laag 

presterende leerlingen. In de tweede vorm wordt gestreefd alle leerlingen een sprong 

voorwaarts te laten maken, dus zowel laag-, midden- als hoogpresteerders.  

Bij maatwerkgericht handelen gaat het erom dat elke leerling onderwijs op maat krijgt 

aangeboden. Om maatwerkgericht handelen onderdeel te laten worden van het 

handelingsrepertoire van docenten, is bewustwording en uitbreiding van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot maatwerkgericht handelen een eerste stap. De kwaliteit van 

maatwerk hangt af van de docent die het in de praktijk moet realiseren (Meijer, 2005). Wat 

docenten doen in de klas hangt samen met hun opleiding, ervaring, overtuigingen, houding en 

met de situatie in de klas en de school. Ook factoren buiten de school, zoals lokale en 

regionale voorzieningen, beleid en financiering hebben hier invloed op (Adema et al., 2009). 

Om inzichtelijk te maken hoe maatwerkgericht handelen een onderdeel kan zijn van het 

handelingsrepertoire van de docent, is in figuur 2 een indeling gemaakt van de SBL-

competenties (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) voor docenten uit het voortgezet onderwijs 

en de mogelijke relatie tot maatwerkgericht handelen.  
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Figuur 2: Model van maatwerkgericht handelen in combinatie met SBL-competenties 

 

 

Leerlingkenmerken  

Maatwerkgericht handelen kan niet zonder een goed beeld te hebben van de kenmerken van 

de leerling. Simons (1995) heeft een bruikbare indeling gemaakt van leerlingkenmerken die er 

toe doen in leerprocessen, en die gebruikt kan worden bij het vormgeven van het 

maatwerkgericht handelen.  

 

 

 

 

Buiten de klas 

Interpersoonlijk 
Positieve aandacht hebben voor 

de individuele leerbehoefte van de 

leerling. 

Pedagogisch 

Aanbieden van meest 

passende 

leeromgeving, zodat 

de leerling zich kan 

ontwikkelen op sociaal 

en emotioneel vlak. 

Vakinhoudelijk – didactisch 

Leerinhoud afstemmen op het 

individueel leertraject van de 

leerling. Door bijvoorbeeld 

differentiatie en instructie 

methode aan te laten sluiten op 

de leerling. 

Organisatorisch 

Bijhouden van leerlinggegevens om inzicht te krijgen 

in de groei van de leerling en het effect van 

maatwerkgericht handelen. 

Samenwerken in een 
team 
Vakoverstijgende 
onderwijsbehoefte van 
de leerling met elkaar 
bewaken en gezamenlijk 
de efficiëntste aanpak 
van maatwerkgericht 
handelen toepassen. 

Samenwerken met 
omgeving 
Eventuele begeleiding 
/ extra verdieping 
buiten de klas laten 
aansluiten op 
activiteiten binnen de 
klas. 

Reflectie en ontwikkeling 
Het effect van het geleverde 
maatwerkgericht handelen voor de leerling 
in kaart brengen en bekijken waar voor de 
docent ontwikkelpunten liggen op het 
gebied van maatwerkgericht handelen. 

Maatwerkgericht handelen:  
 

Activiteiten van docenten die 
aansluiten op de leerbehoefte van  de 

individuele leerling gericht op het 
positief beïnvloeden van het leren van 

de leerling. 
 

Binnen de klas 
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Figuur 3. Leerling-kenmerken in relatie tot leerproces (Simons, 1995, p1.) 

 

 

 

 

Directe leerlingkenmerken 

De directe leerling-kenmerken staan het dichtst bij de leerprocessen en hebben een 

belangrijke relatie met de leerprocessen en de leerprestatie van de leerling. De directe 

leerling-kenmerken zijn onder te verdelen in leeractiviteiten, denkactiviteiten, voorkennis en 

leersituatiebeleving & vakbeleving. Een leerling zet leeractiviteiten in om een bepaald 

leerdoel te bereiken. Denkactiviteiten worden door een leerling gebruikt bij het verwerken van 

informatie. Leerlingen bezitten voorkennis, maar deze verschilt in de mate van compleetheid, 

juistheid, beschikbaarheid, toegankelijkheid, en structurering en organisatie. De 

leersituatiebeleving bepaalt in belangrijke mate de leerintentie van de leerling. Wanneer 

bijvoorbeeld een leerling de taak uitdagend vindt wil de leerling zich inspannen. De 

vakbeleving is een subjectieve waardering van het vak. Dit blijkt een belangrijke rol te spelen 

bij de waardering van een leersituatie. Zowel de vak- als de leersituatiebeleving beïnvloeden 

de leerprestatie van de leerling. 

Leerpsychologische leerling-kenmerken 

Onder leerpsychologische kenmerken worden leerstijlen, metacognitieve kennis en 

vaardigheden, leervermogen en leer- & prestatiemotivatieverstaan. Leerlingen kunnen 

verschillende leerstijlen hebben. Docenten dienen hierop in te springen zodat iedere leerling 

een diepere verwerking van de leerstof kan bereiken. Verondersteld wordt dat leerlingen met 
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veel metacognitieve kennis, kennis over het eigen cognitieve functioneren, beter hun cognities 

kunnen sturen. Het leervermogen van de leerling hangt hier mee samen. Onder leervermogen 

wordt verstaan het zelfstandig kunnen uitvoeren van een leerfunctie zoals cognitieve, 

affectieve en metacognitieve activiteiten die tijdens het leerproces uitgevoerd moeten worden. 

Het leervermogen van de leerling hangt af van het type leeromgeving waarin de leerling zich 

bevindt. Bij prestatiemotivatie, het gericht zijn op het nastreven van succes en de daaraan 

verbonden positieve gevoelens, spelen het beeld van de eigen bekwaamheid, de intrinsieke 

motivatie, de extrinsieke motivatie, en de oriëntatie op succes of falen een rol.  

De leerpsychologische leerling-kenmerken hebben invloed op de leerprestatie via de directe 

leerling-kenmerken. Metacognitieve kennis en vaardigheden en leervermogen zijn vooral van 

invloed via de voorkennis en de leer- en denkactiviteiten. De leer- en prestatiemotivatie en het 

beeld van eigen bekwaamheid zijn vooral van invloed via de leersituatie- en vakbeleving. 

Algemeen psychologische leerlingkenmerken  

Er zijn vele psychologische leerling-kenmerken, maar Simons (1995) richt zich alleen op 

intelligentie. Intelligentie heeft namelijk invloed op de leerpsychologische en de directe 

leerlingkenmerken. Leerlingen zelf zijn in hun ideeën over intelligentie in te delen in twee 

groepen. De ene groep denkt dat intelligentie te beïnvloeden is door je best te doen of door 

nieuwe vaardigheden te werven. De andere deel denkt dat intelligentie een vast gegeven is en 

niet veranderbaar is. Dit verschil in opvatting kan het gedrag van leerlingen ten opzicht van 

leeractiviteiten bepalen. Het blijkt dat leerlingen met een statisch intelligentie begrip niet 

geneigd zijn voor zichzelf doelen te stellen om hun competentie te vergroten, iets nieuws uit 

te vinden of te komen tot dieper begrip in tegenstelling tot leerlingen met een dynamisch 

intelligentiebegrip. De invloed van intelligentie op de leerprestaties verloopt waarschijnlijk 

via de directe en leerpsychologische leerling-kenmerken; voorkennis, leeractiviteiten, 

metacognitieve vaardigheden en leerstijlen. 

Indirecte leerlingkenmerken  

Onder indirecte leerling-kenmerken worden leeftijd, ervaring, geslacht en thuismilieu 

verstaan. Deze hebben via directe en leerpsychologische leerling-kenmerken en mogelijk ook 

via algemene psychologische kenmerken invloed op de leerprocessen en leerprestatie. Leeftijd 

en ervaring hebben vooral invloed via voorkennis, leeractiviteiten en leerstijlen. Geslacht 

heeft vooral invloed via motivationele factoren, zoals het toeschrijven van slagen en falen aan 

interne en externe oorzaken of het hebben van voorkeuren voor vakken en opleidingstrajecten 

als gevolg van sekserolopvattingen. Deze opvattingen worden maar voor een klein deel 

bepaald door opvoeding en onderwijs en wellicht meer door onderlinge beïnvloeding en 

persoonlijke factoren. Het thuismilieu heeft voornamelijk invloed op het leerproces en 

leerprestatie via motivatie en leer- en denkactiviteiten. 
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Methode van onderzoek 

Onderzoekseenheden 

Om in kaart te brengen hoe docenten maatwerkgericht handelen, is een meting verricht onder 

9 docenten (5 vrouwen, 4 mannen), leerjaar 1 vmbo bb en kb en vmbo tl en met verschillend 

aantal ervaringsjaren (variatie van 1 tot meer dan 12 jaar leservaring). Deze docenten vormen 

onderdeel van een pilotgroep die op de school in teamverband op basis van gegevens over 

leerlingen een ontwerp voor maatwerkgericht handelen ontwikkelen. Alle docenten uit de 

pilotgroep geven theoretische lessen. De docenten geven les in verschillende vakgebieden, 

waarbok zes docenten tevens mentor zijn.  

Meetinstrument 

Het maatwerkgericht handelen wordt gemeten met behulp van zogenaamde ‘vignetten’. 

Vignetten zijn korte, systematisch uitgewerkte beschrijvingen van concrete situaties, waarin 

bepaalde kenmerken van leerlinggedrag zijn verwerkt. Door de systematische variatie van de 

kenmerken, behoudt de onderzoeker de controle (naar Berben, 2000). Sligte et al. (2011) 

omschrijven vignetten als korte omschrijvingen van fictieve leerlingen. Handelen en gedragen 

worden in het algemeen valide gemeten door observatie. Dit kost echter veel tijd en daarnaast 

moeten de geschreven klassensituaties zich zowel in de T0- als in de T1-meting voordoen, 

wat lastig te realiseren is. Dit is de reden waarom er voor het gebruik van vignetten is 

gekozen. 

Een vignet is voor dit SLOA-onderzoek opgesteld als casus, gevolgd door vragen met als doel 

zicht te krijgen op het handelen van de docent. In de vignetten wordt er gevraagd naar de 

reden van handelen en op basis van welke kennis of ervaring de docenten handelen. Wanneer 

dit handelen van de docent duidelijk in beeld is gebracht, is het mogelijk aan te geven op welk 

niveau de docent op dit moment handelt en of dit aansluit bij de verwachtingen van het 

maatwerkgericht handelen in de klas. De vignetten worden voor dit project niet gebruikt als 

normmeting. Er is geen goed of fout antwoord, maar de manier van handelen wordt in kaart 

gebracht.  De vignetten zijn speciaal voor de school ontwikkeld.  

Bij de constructie van de vignetten is gebruik gemaakt van bevindingen van ander onderzoek 

rond het gebruik van vignetten.  Uit onderzoek van Schuwirth (2006), blijkt dat toetsen met 

korte casussen beter de expertise voorspellen dan toetsen met lange casussen.  Dit zorgt 

namelijk voor een hogere betrouwbaarheid en validiteit omdat toetsen met korte casussen 

beter aansluiten op de essentie van het succesvol oplossen van een probleem doordat deze, in 

tegenstelling tot toetsen met lange casussen, op de uitkomst focussen in plaats van op het 

proces. Om de betrouwbaarheid te verhogen dient een toets meerdere verschillende casussen 

te bevatten. Per uur toetstijd kunnen beter korte casussen aan de orde komen dan lange, 

waardoor toetsen met korte casussen meer betrouwbare scores opleveren (Schuwirth, 2006). 

Voor het SLOA-project is in eerste instantie gekozen voor een maximum van 10 vignetten. 
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Dit om te voorkomen dat de respons op de vignetten klein zou zijn, maar met een aantal van 

negen vignetten toch voldoende valide en betrouwbaar.  

Er wordt naar aanleiding van elke casus een zeer beperkt aantal vragen gesteld die allen 

betrekking hebben op essentiële beslissingen.  

Bij het ontwerpen van de vignetten was het van groot belang dat er representatieve 

klassensituaties werden beschreven. Daarnaast diende er zorg gedragen te worden voor 

voldoende realistische leerlingkenmerken en klasgebonden contextuele informatie.  Uit de 

literatuurstudie voor maatwerkgericht handelen kwam naar voren dat de directe en 

leerpsychologische leerling-kenmerken het meeste invloed hebben op het maatwerkgericht 

handelen. In het kader van de eerste fase van het SLOA onderzoek was een vragenlijst 

uitgezet onder alle docenten van de school. Onder andere is hierin bevraagd welke 

leerlingkenmerken docenten van belang achten bij maatwerkgericht handelen. Hieruit kwam 

naar voren dat de docenten het capaciteitsniveau en prestatiemotivatieniveau van de leerling 

belangrijke leerling-kenmerken vinden bij het maatwerkgericht handelen en is besloten  deze 

leerpsychologische en directe leerling-kenmerken als kapstok te gebruiken voor het maken 

van de vignetten. 

Door in elk vignet aan te geven wat het capaciteits- en prestatieniveau is van de leerling, is 

inzichtelijk te maken of het gaat om een leerling die bijvoorbeeld veel kan (capaciteit), maar 

niet gemotiveerd is om de les te volgen (prestatiemotivatie) of om een leerling die minder 

goed is in het vak (capaciteit), maar wel zeer gemotiveerd is en hard zijn/haar best doet een 

voldoende te halen.  

De docentonderzoeker van BSC heeft aan de hand van een blauwdruk (voor het ontwerp van 

de casussen) tien klassensituaties beschreven die herkenbaar moesten zijn voor elke 

vakdocent van het BSC. In de vignetten ligt de nadruk op structurele gedragskenmerken in de 

klas, die voort kunnen komen uit de leerlingkenmerken. De aangedragen klassensituaties zijn 

samen met de externe onderzoekers besproken. In bijlage 1 staat één van de vignettes 

opgenomen als voorbeeld. 

Om te toetsen of de vignetten daadwerkelijk representatief zijn voor de school en om na te 

gaan of de vragen passend zijn voor de betreffende casussen en het maatwerkgericht 

handelen, heeft een expertonderzoek plaatsgevonden. De docentonderzoeker heeft drie 

docenten aangewezen als expert op basis van onderwijservaring en vakgebied. De docenten 

dienden een inschatting te geven of de beschreven klassensituaties representatief waren voor 

de school. De expertdocenten hebben hiervoor een vragenlijst ingevuld,  ieder één vignet 

gemaakt en de vignetten in tabel 1 laten plaatsen.   

In eerste instantie zijn er tien vigenetten ontwikkeld. Op basis van het expertonderzoek zijn 2 

vignetten verwijderd. Dit had twee redenen. Ten eerste bleek de beschikbare tijd te kort om 10 

vignetten te maken. Ten tweede bleek de plaatsing door de experts van twee vignetten in de 

tabel niet overeen te komen. Docenten vonden deze twee vignetten niet overeen komen met 

het bedoelde capaciteit- en prestatiemotivatieniveau.  Tevens is één van de vignetten tekstueel 

aangescherpt. 
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In tabel een is het capaciteits- en prestatiemotivatieniveau van de fictieve leerlingen, samen 

met de verdeling tussen jongens en meisjes, zichtbaar gemaakt. De titels van de vignetten 

verwijzen naar het meest typerende leerlingkenmerk in het vignet. Eén vignet valt buiten de 

matrix, aangezien deze op verzoek van de docentonderzoekers ingaat op samenwerken. We 

laten dit vignet in dit paper verder buiten beschouwing.  

Tabel 1. Vignettenindeling  

Tabel 1. Vignettenindeling op basis van prestatiemotivatie en capaciteit  

                           Prestatiemotivatie 

Capaciteit 

Hoog Laag 

Kan weinig V E lage capaciteit voor vak (m) V F laag taalniveau (m) 

 

Gemiddeld 

V D gem. concentratie/aandacht (m) V A Weinig prestatiemotivatie (j) 

 

Kan veel 

V B veel prestatiemotivatie (m) 

V G uitblinker (j) 

V C lage leersituatiebeleving (j) 

 

Noot: V= Vignet, m= meisje, j= jongen 

 

Dataverzameling 

 De definitieve vignetten zijn afgenomen bij negen docenten uit de pilotgroep. Zij kregen per 

vignet maximaal twaalf minuten de tijd krijgen om de vragen te beantwoorden. De docenten 

zijn in twee groepen ontvangen in een computerlokaal van de school waar ze de vignetten 

digitaal gepresenteerd kregen. Na een instructie waarin de procedure en het doel uiteen 

werden gezet, kregen de docenten per vignet twaalf minuten de tijd om de vragen te 

beantwoorden. Er is besloten om de vignetten in een willekeurige volgorde af te nemen zodat 

de docenten de vignetten in verschillende volgorde doorliepen. Dit voorkomt mogelijk dat het 

eerste vignet door alle docenten uitvoeriger uitgewerkt zou worden dan het laatste vignet (in 

verband met de concentratie van de docenten). Na het laatste vignet hebben de docenten nog 

enkele algemene vragen over het meetinstrument beantwoord; hoe ze de vragen hebben 

ervaren, of ze de situaties herkenden en of ze nog bepaalde informatie bij de vignetten misten.   

Analyse  

 

Alle antwoorden van de respondenten zijn gedoceerd met behulp van een codeerschema. Dit 

codeerschema is vanuit de data tot stand gekomen, met inachtneming van de literatuurstudie 

en definitie voor maatwerkgericht handelen. Daarnaast hebben de vragen bij de vignetten 

bijgedragen aan de formulering van de categorieën. Het codeerschema is aangevuld totdat 

verzadiging is opgetreden in het aantal categorieën. Dit heeft een codeerschema opgeleverd 

met zeven categorieën en 34 subcategorieën (tabel 3). 
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Tabel 2. Codeerschema 

Omschrijving hoofdcategorie Aantal 

subcategorieën 

Voorbeeld subcategorie 

Wel of niet handelen van de docenten  2 Handelt niet 

Richting van handelen; individu en/of groep  3 Handeling gericht op 

individu 

De inhoud van het handelen  14 Verdiepingsstof aanbieden 

Verantwoording van het handelen  3 Kennis 

Verwachtte effect van het handelen  3 Op leerling 

Plaats van handelen  8 Tijdens de les 

Overige acties  - 

 

Elke subcode kon slechts één keer worden toegekend per vignet en per docent. Aan de hand 

van de codes is onderzocht of er verbanden zijn tussen docenten, vignetten en tussen docenten 

en vignetten. Er is bovendien gekeken naar mogelijke verschillen in de variabelen geslacht, 

jaren onderwijservaring en mentorschap. 

 

Resultaten 

 

Alle docenten (N=9) hebben per vignet de mogelijkheid gehad aan te geven of ze wel of niet 

zouden handelen in de specifieke situaties. In vrijwel alle vignetten is aangegeven door de 

docenten dat ze zouden handelen. Bij één vignet hebben vier docenten aangegeven niet te 

handelen. In dit vignet wil de gepresenteerde leerling graag naar de sector techniek ondanks 

dat hij een potentiële opstromer is voor de theoretische leerweg. De vier docenten vonden dit 

een proces waar de leerling met ouders zelf uit diende te komen, zodat dit zijn eigen keuze 

zou zijn. Vervolgens is er per omschrijving gekeken of het handelen gericht is op de leerling, 

op de groep of op zowel het individu als de groep (zie figuur 3). Het handelen van de 

docenten blijkt vooral gericht te zijn op de leerling en slechts twee docenten zouden hun 

handelen bij één vignet op de klas richten. Alle docenten handelen minimaal bij één vignet 

gericht op zowel de groep als de leerling. 
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Figuur 3: Aantal handelingen per docent gericht op: 

 

Bij alle docenten vinden de meeste handelingen (68%) plaats tijdens de les (zie figuur 4). 

Twee docenten geven bij één vignet aan dat zij alleen buiten de les om in actie komen. Zes 

docenten geven aan dat bij één of meerdere vignetten zowel binnen als buiten de les om, 

acties worden ondernomen. Wanneer er acties buiten de les om plaatsvinden, is dat met de 

leerling (N=5), met de ouders (N=2), met collega’s (N=1), met externe partijen, bijvoorbeeld 

het Zorg Advies Team (N=1) en overige (N=1). 

 Figuur 4: Plaats van handelen per vignet: 

 
 

Naast het wel of niet handelen en plaats en reden voor handelen, hebben we ook de inhoud 

van het handelen geanalyseerd. Docenten baseren hun handelen over het algemeen op 

ervaring (57,6%) gevolgd door gevoel, redenering en/of overige (28,8%). Kennis als 

onderbouwing voor handelen wordt als minste genoemd (13,6%).   

Het daadwerkelijke handelen van docenten bestaat het meeste uit motiveren, stimuleren en/of 

uitdagen van de leerlingen (15,6%), gevolgd door het extra begeleiden van de leerling 

(13,6%) en het belonen van de leerling (10,2%). De docenten vertonen een diversiteit aan 

inhoud van handelen.  

Wanneer de vignetten worden bekeken op prestatiemotivatie- en capaciteitsniveau valt het 

volgende op:  
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- Hoge prestatiemotivatie- en capaciteitsniveau  

Wanneer we de vignetten in ogenschouw nemen waarin de kenmerken prestatiemotivatie 

en capaciteit als hoog kunnen worden omschreven, valt op dat, in vergelijking met de 

andere vignetten, docenten de leerlingen inzetten om anderen te helpen. Docenten 

omschrijven dit als: klassikaal inzetten om andere leerlingen te helpen; kijken of hij andere 

leerling kan helpen; deze leerlingen gebruiken als voorbeeldfiguur. In mindere mate is te 

zien dat docenten proberen de leerling te motiveren, stimuleren en uitdagen. Wanneer ze 

het doen, willen de docenten de nieuwsgierigheid van de leerling behouden; de leerling 

uitdagen met extra moeilijke opdrachten; aanmoedigen extra lesstof te maken. Het lijkt 

erop dat dit vooral gebeurt wanneer de klas geen negatieve invloed heeft op de leerling. Is 

dit wel het geval, dan wordt er met de leerling in gesprek gegaan om te kijken wat voor 

‘opdracht’ de leerling leuk vindt om extra te doen en met de gehele klas om te kijken hoe 

de sfeer in de klas kan worden verbeterd. 

- Hoog prestatiemotivatieniveau  

Vignetten waarbij leerlingen kunnen worden omschreven als leerlingen met een hoge 

prestatiemotivatie, krijgen allen meer lesmateriaal aangeboden. Hierbij is het 

capaciteitsniveau bij de leerlingen verschillend. Het vaakst doen docenten dit bij leerlingen 

met een laag capaciteitniveau. Dit wordt niet direct toegepast om de leerling uit te dagen of 

extra verdiepingstof aan te leveren, maar onder andere om de leerling bezig te houden 

zodat hij geen storend gedrag kan vertonen. 

 

- Hoog capaciteitsniveau  

Bij de vignetten, waarbij het capaciteitsniveau van de leerling als hoog kan worden 

omschreven, is de handeling “de leerling verdiepingstof geven” het meest benoemd door 

docenten. Ook de leerling die naar een hoger niveau wil doorstromen en een gemiddeld 

capaciteitsniveau heeft, krijgt verdiepingstof aangeleverd. 

- Laag prestatiemotivatie- en capaciteitsniveau  

Opvallend is dat vignet F, waarbij aangegeven wordt dat de leerling een lage capaciteit en 

een lage prestatiemotivatie heeft, relatief het meest (N=5) de handeling “leerling 

verplaatsen” heeft toegeschreven gekregen. De leerling wordt door de meeste docenten 

dicht bij het bureau van de docent geplaatst om de leerling extra begeleiding te kunnen 

geven. Ook wordt de leerling door één docent op de gang gezet om zo in een rustigere 

omgeving te kunnen werken. 

 

- Laag capaciteitsniveau  

Extra begeleiding wordt het meeste toegepast bij leerlingen met een lage capaciteit. Het 

handelen is intensiever wanneer de klas onrustig is.  

- Gemiddeld capaciteitsniveau  

Bij vignetten waarbij is aangeven dat de leerling een gemiddelde capaciteit heeft, worden 

de leerlingen ten opzichte van de andere vignetten het meest gemotiveerd en gestimuleerd. 

Dit geldt voor leerlingen met alle variatie op. De leerling wordt gemotiveerd extra zijn of 

haar best te doen en de docent probeert de motivatie bij de leerling te behouden. Bij de 
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vignetten waarbij leerlingen met een gemiddelde en lage capaciteit worden beschreven, 

wordt de handeling “werk controleren en fouten opnieuw make” toegepast. Docenten 

geven aan dit te doen om te achterhalen waar het probleem van de leerling zich bevindt. 

Bij het vignet met de leerling met gemiddelde capaciteit en laag prestatiemmotivatieniveau 

wordt de leerling het meest beloond (N=4). De docenten geven in dit vignet aan dat ze de 

leerling belonen door creatief en interessant extra werk te geven of positief te benaderen 

door complimenten te geven voor zijn prestatie. 

Naast prestatiemotivatie- en capaciteitsniveau is er ook onderscheid te maken tussen vignetten 

op basis van negatief effect van de klas op de leerling en het geslacht van de leerling. 

Wanneer de vignetten hierop worden geanalyseerd valt het volgende op: 

- Klas heeft negatief effect op leerling  

Bij de vignetten waarbij de klas een negatief effect heeft op de leerling wordt het 

lesmateriaal aangepast voor de klas, zodat deze interessanter wordt waardoor de sfeer in de 

klas mogelijk verbetert. 

- Geslacht leerling 

Per vignet is aangegeven of de leerling een jongen of een meisje is. Opvallend is dat de 

jongens minder extra begeleiding krijgen dan de meisjes terwijl de verhouding jongens en 

meisjes redelijk is verdeeld over het prestatiemotivatie- en capaciteitsniveau. 

 

Conclusie en discussie 

In dit paper is het vignetten-onderzoek beschreven wat in het kader van de SLOA-regeling is 

uitgevoerd op een school voor vmbo. Het tweejarig SLOA-onderzoek op de school kent 

meerdere onderzoeksmethoden om in kaart te brengen in hoeverre er maatwerkgericht 

gehandeld wordt door docenten en wat er voor procedures ontwikkeld kunnen worden om dit 

maatwerkgericht handelen van docenten te optimaliseren. Aanleiding voor dit onderzoek is 

dat het nog onvoldoende lukt om vooral in de theoretische lessen, het docent handelen af te 

stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.   

Eén van de onderzoeksmethoden in de eerste fase van het project richt zich op het gebruik van 

vignetten. Negen docenten uit een pilotgroep (N=9) kregen korte casusbeschrijvingen met 

bijbehorende vragen naar het handelen van de docent.  

De resultaten van het onderzoek laten zien dat docenten een divers handelingsrepertoire 

hebben. De docenten handelen allemaal bij zeven van de acht vignetten. Wanneer zij niet 

handelen, geven zij aan hierdoor meer tijd en energie over te houden om andere leerlingen te 

helpen. Het handelen is het meest gericht op de individuele leerling (68.3%). De handelingen 

van de docenten vinden het meest plaatst tijdens de les en lijken vooral ad hoc, wat wil 

zeggen dat de docent handelt op basis van de situatie die zich voordoet en niet op basis van 

een vooropgesteld plan of idee. In de data zien we zelden dat een beschreven handeling 

onderdeel is van planmatig handelen. Opvallend is dat docenten leerlingen met een hoge 

prestatiemotivatie- en capaciteitsniveau het meest inzetten om andere leerlingen te helpen. 
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Tevens wordt er bij deze leerlingen extra stof aangeboden. De leerlingen met een hoog 

prestatieniveau krijgen vaker meer lesmateriaal aangeboden. Bij de leerlingen met een hoog 

capaciteitsniveau wordt meer verdiepingsstof gegeven. De leerling met een laag 

prestatiemotivatie en capaciteitsniveau, wordt het vaakst gekozen voor het verplaatsen van de 

leerling binnen het lokaal, zodat de docent de leerling extra kan begeleiden. De leerlingen met 

een laag capaciteitsniveau worden voornamelijk extra begeleid. De leerlingen met een 

gemiddelde capaciteit worden het meest gemotiveerd, gestimuleerd en uitgedaagd. Enkel bij 

leerlingen die een lage of een gemiddelde capaciteit hebben, wordt het werk gecontroleerd en 

extra aandacht besteed aan de gemaakte fouten, om zo te achterhalen waar het probleem van 

de leerling zit. Ook is zichtbaar dat de docenten onafhankelijk van presteren en capaciteit het 

meest teruggrijpen op extra begeleiden en motiveren, stimuleren en uitdagen. Opvallend is dat 

jongens minder extra begeleiding krijgen dan meisjes. 

De resultaten geven aan dat docenten variatie tonen in hun handelen afhankelijk van de 

situatie en leerling kenmerken op prestatiemotivatie en capaciteit. Een volgende stap zou 

kunnen zijn om beter zicht te krijgen op de inhoud van het handelen. Bijvoorbeeld wanneer 

extra stof wordt geboden op welke manier deze stof past bij het leren en gedrag van de 

leerling. Ook belangrijk om in verder onderzoek mee te nemen is de wijze waarop de docent 

feedback geeft aan de leerling nadat deze  bijvoorbeeld extra verdiepingsstof heeft ontvangen.  

Docenten stemmen het eigen handelen wel degelijk af op de leerling. Veel handelingen 

vinden echter binnen de les plaats en verschillen per docent. Samen met het feit dat veel 

docenten maatwerkgericht lijken te handelen op basis van de situatie, is het maatwerkgericht 

handelen op dit moment voor ‘buitenstaanders’ lastig te zien. Uit de vragenlijst, een ander 

instrument dat is uitgezet in het kader van het SLOA-onderzoek, blijkt dat docenten hun 

informatie over leerlingen vooral uit eigen ervaring halen. Dit alles betekent dat het 

maatwerkgericht handelen een sterke individuele handeling is binnen de grenzen van de klas. 

Door gezamenlijk een plan van aanpak te ontwikkelen voor het maatwerkgericht handelen in 

de klas (fase twee en drie van het onderzoek), kan maatwerkgericht handelen worden 

verbeterd door de overdracht van kennis en ervaring. Wanneer de uitkomsten van het 

maatwerkgericht handelen worden gedocumenteerd aan de hand van het gedrag en prestatie 

van de leerling, is het mogelijk het eigen maatwerkgericht handelen te evalueren. Vervolgens 

kan men samen met collega’s ervaringen delen en de kennis over maatwerkgericht handelen 

vergroten. Op die manier kunnen maatwerkplannen voor de leerlingen worden geëvalueerd en 

is er mogelijk groei te zien in het maatwerkgericht handelen van de docent en in de 

(talent)ontwikkeling van alle leerlingen.  

Voor het in kaart brengen van maatwerkgericht handelen van docenten is gebruik gemaakt 

van vignetten als onderzoeksinstrument. Het onderzoek laat zien dat het goed mogelijk is om 

maatwerkgericht handelen te meten met vignetten, mits vraagstelling en casusbeschrijving 

functioneel en representatief zijn ontwikkeld. Ondanks deze zorgvuldigheid blijkt dat ook de 

afname en de vormgeving van de vignetten verder kan worden verbeterd. Door bij het 

ontwerpen van de vignetten de kenmerken van de klassensituatie te benoemen, kan de 

schrijver van de casussen gestuurd worden meer op klassenniveau de vignetten te schrijven. 

Uit dit onderzoek lijkt het mogelijk om met vignetten een indicatie te geven van het huidige 
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handelen van docenten en de vignetten blijken een goed alternatief voor observaties. De 

vignetten dragen samen met de afgenomen interviews en enquêtes bij aan de beeldvorming 

van het huidige maatwerkgericht handelen binnen het BSC.  
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Bijlage 1: Voorbeeld van een vignet 

Vignet E  Beschrijving van casus (klassensituatie) 

Chantal is gedragsmatig een prettige leerling uit de rustige Lb1b-klas. Ze vindt school heel leuk en 

probeert voor alle vakken zo hoog mogelijke cijfers te halen. Bij de meeste vakken haalt ze dan ook 

gemiddeld zevens.  

Met jouw vak heeft Chantal echter grote moeite. Ze vindt de lesstof moeilijk en klassikale instructie 

lijkt niet voldoende om zelfstandig de opgaven te maken. Op het moment dat ze niet uit een opgave 

komt, wordt ze om het minste of geringste door een klasgenoot afgeleid.  

Wanneer ze een laag cijfer terugkrijgt voor dit vak is het duidelijk zichtbaar dat ze baalt. Ze wil het 

zo graag beter doen…. 

 

Vragen bij de casus  

1. Wat doe je met deze leerling in relatie tot de klas in dit soort situaties? 
Antwoord: 

 

2. Waarom zou je dat doen? 
Antwoord: 

 

3. Wat is het verwachte effect? 
Antwoord: 

 

4. Wil je hieronder in zo concreet mogelijke bewoordingen benoemen op basis van welke 
ervaring en/of kennis je jouw handelen baseert (Denk bijvoorbeeld aan concrete ervaringen 
met leerlingen, scholing en training of literatuur die je hebt gelezen)? 

Antwoord: 

 


