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Samenvatting 
 
Instructiegedrag van leerkrachten heeft invloed op de aandacht van leerlingen tijdens 
instructies (Marzano, 2007). In dit onderzoek is antwoord gezocht op de vraag: ‘Hoe kunnen 
leerkrachten de aandacht van leerlingen tijdens instructies vergroten?’ Door middel van 
observaties van 12 leerkrachten, in verschillende instructiesituaties, is informatie verzameld 
over instructiegedrag van leerkrachten en is de aandacht van leerlingen tijdens deze 
instructies in kaart gebracht. In interviews zijn leerkrachten bevraagd op hun kennis over 
instructiemodellen, instructiegedrag en de betekenis die zij hechten aan de wijze waarop 
leerlingen hun aandacht richten op instructies. Zowel de interviews als observaties zijn 
getranscribeerd en gekoppeld aan vooraf opgestelde codes, die vanuit literatuur zijn 
samengesteld. Uit verkregen gegevens komt naar voren dat vooral het geven van gerichte 
feedback op het gestelde leerdoel, als ook hoe dit doel te bereiken, een gunstig gevolg lijken 
te hebben op de aandacht van leerlingen. Ook het principe van scaffolding in de vorm van 
voordoen en meedoen door de leerkracht tijdens de instructie, heeft gunstige invloed op de 
aandacht van leerlingen. De motivatie van leerlingen, die onder andere bepaald wordt door de 
keuze tot deelname en de mate van inbreng tijdens instructies heeft effect op de aandacht van 
leerlingen. Een aanbeveling aan het leerkrachtenteam is dan ook om door middel van 
teamscholing, feedback- en scaffolding-vaardigheden te ontwikkelen, zodat leerkrachten deze 
vaardigheden bewust kunnen toevoegen aan hun gedragsrepertoire om de aandacht van 
leerlingen tijdens instructies in positieve zin te beïnvloeden. 
 
1. Inleiding  
  
Aandacht van leerlingen is van belang om tot leren te komen (Laevers, 1998). Optimale aandacht zorgt 
er namelijk voor dat leerlingen zich open stellen om leerstof op te nemen en eigen te kunnen maken. 
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden op een innovatieve basisschool in Rosmalen. In deze school zijn 
de nieuwste onderwijskundige inzichten ingebed. Dit betekent dat de leerlingen mogelijkheden krijgen 
geboden om op een andere manier te leren met vooral een grote variëteit in leerbronnen en een actieve 
opstelling van de leerling. 
Leerkrachten merkten een tendens op dat de aandacht van leerlingen bij introducties, instructies en het 
werken/ spelen af lijkt te nemen, in vergelijking met eerdere jaren. Dit komt naar voren tijdens 
dagelijkse evaluatiemomenten van leerkrachten en blijkt uit het feit dat leerkrachten regelmatig 
moeten interveniëren, opdat leerlingen gericht blijven op hun activiteit. Daar aangenomen wordt dat 
aandacht een belangrijk kenmerk is bij het teweeg brengen van ontwikkeling bij leerlingen, is het 
noodzaak dat deze zo hoog mogelijk is gedurende de schooldag bij de activiteiten die leerlingen 
ondernemen (Laevers, 1998). Het beperkt voorkomen van aangehouden intense aandacht op de 
bezigheid van een groep leerlingen wordt door de leerkrachten als probleem ervaren, omdat zij merken 
dat de prestaties van leerlingen waarbij de aandacht gering is beperkt zijn. Opgemerkt wordt dat 
leerlingen met beperkte aandacht onnodig veel nauwkeurigheidsfouten maken, vragen die hen gesteld 
worden niet kunnen beantwoorden, omdat gegeven informatie niet door hen lijkt opgenomen te zijn. 
Alle leerkrachten zien het teweeg brengen van ontwikkeling bij leerlingen als hun opdracht en weten 
dat zij hierin een cruciale rol spelen. Vandaar dat zij inzicht willen verkrijgen in hun gedrag en hun 
inzichten willen vergroten om uiteindelijk competenter te handelen in onderwijsleersituaties en bij 
instructies in het bijzonder. Leerkrachthandelen heeft invloed op het gedrag van leerlingen en een 
directe relatie met de aandacht die leerlingen voor activiteiten op kunnen brengen. “It is what teachers 
know, do and care about which is very powerful in this learning equation” (Hattie, 2003, p.3). 
In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd die betrekking hebben op de analyses van 
leerkrachtgedrag en de aandacht van basisschoolleerlingen bij verschillende instructies. De analyses 
hebben betrekking op de volgende onderzoeksvraag; ‘Hoe kunnen leerkrachten de aandacht van 
leerlingen tijdens instructies verhogen?’ Deelvragen voortkomend uit deze vraag zijn:  



1 Op welk moment is de aandacht van leerlingen tijdens instructies het grootst? 
2 Welk instructiegedrag en welke instructiemodellen hebben positieve invloed op de 

aandacht van leerlingen? 
 
2. Theoretisch kader  
 
In deze paragraaf wordt informatie en kennis vanuit de literatuur beschreven. Hierin is de betekenis 
van aandacht voor leren van leerlingen opgenomen, wordt ingegaan op verschillende vormen van 
aandacht en zijn de begrippen flow en motivatie, in relatie tot aandacht uitgelegd. Vervolgens wordt de 
invloed van leerkrachtgedrag tijdens instructies gekoppeld aan de aandacht van leerlingen en worden 
naast effectieve instructiemodellen, feedback en scaffolding als krachtige instructiemiddelen op de 
aandacht en het bereiken van leerdoelen van leerlingen belicht. 
 
2.1 Kennis over aandacht en factoren die de mate van aandacht kunnen beïnvloeden 
 
Aangenomen wordt dat aandacht een belangrijk kenmerk is dat invloed heeft op het opdoen van 
ervaringen, het opnemen van informatie, het eigen maken van kennis en inzichten en dus cruciaal 
blijkt voor leren en ontwikkeling. In de literatuur over aandacht worden door Timmerman (2002) drie 
verschillende vormen van aandacht onderkend. Zij hanteert het begrip gerichte aandacht, wat 
neerkomt op het uitschakelen van niet ter zake doende prikkels, om zich te kunnen focussen. Een 
tweede vorm van aandacht noemt zij volgehouden aandacht, waarmee de taakspanne wordt 
aangegeven en een derde vorm is de verdeelde aandacht, waarbij het gaat om het kunnen inzetten van 
meerdere mentale activiteiten tegelijkertijd. Waarschijnlijk dat een beperkte mate van aandacht van 
leerlingen tijdens instructies veroorzaakt wordt door het aanwenden van een minder effectieve vorm. 
Het is aanneembaar dat bepaalde vormen van aandacht bij een leerling beter ontwikkeld zijn dan 
andere vormen. Elke leerling blijkt een bepaalde voorkeur voor vormen van aandacht te hebben. Het 
uitvoeren van een taak die past bij de leerling, kost weinig energie. De voorkeur die een leerling heeft 
wordt cognitieve stijl of leerstijl genoemd. Wanneer een leerling een taak moet uitvoeren die niet past 
bij zijn cognitieve leerstijl, zal zijn aandachtvermogen beperkter zijn. Volgens Brandhof (2004), zijn 
enthousiasme, vaardigheid en afleiding factoren die invloed hebben op het vermogen de aandacht te 
richten en vast te houden. Hij geeft aan dat hoe enthousiaster iemand over iets is, hoe beter iemand 
zijn aandacht kan richten en vasthouden. Bovendien geeft hij aan dat voldoende slaap, 
lichaamsbeweging en gezonde voeding invloed op het aandachtvermogen hebben. Het beschikken 
over een bepaalde mate van vaardigheid blijkt cruciaal op de mate van aandacht, hoe beter je ergens in 
bent hoe gemakkelijker je je kunt focussen (Brandhof, 2004). Motivatie van mensen heeft een grote 
invloed op het kunnen richten en vasthouden van de aandacht. Als bepaalde kennis of vaardigheden 
moeten worden eigen gemaakt, lukt dat over het algemeen als een activiteit gesitueerd is aan de grens 
van de individuele mogelijkheden, past bij de exploratiedrang en aansluit bij het interessepatroon 
(Laevers, 2011). Dit wordt ondersteund door de Self Determination Theorie van Deci & Ryan (2000), 
waarin zij competentie als belangrijke basisbehoefte noemen om de motivatie te beïnvloeden. 
Daarnaast worden door hen de basisbehoeften autonomie en relatie meegenomen, als hieraan 
gelijkwaardige beïnvloedende factoren, op de motivatie van mensen. Motivatie is van invloed op het 
richten en vasthouden van aandacht en hoogwaardig leren; ‘High quality learning’ (Deci & Ryan, 
2000). In het principe van flow, waarmee het gevoel van opgaan in een activiteit wordt bedoeld, 
nemen Csikszentmihalyi (1990), Saywer (2004) en Laevers (2011) motivatie en vaardigheid mee als 
hierop beïnvloedende factoren. In onderwijsleersituaties en in dit geval tijdens instructies, betekent dit 
dat het aansluiten van leerkrachten bij de vaardigheden van leerlingen en de motivatie die zij voor een 
instructie hebben dus cruciaal zijn voor de aandacht van leerlingen. 

 
2.2 Instructiemodellen, leerkrachtgedrag in relatie tot de aandacht van leerlingen 
 
Er zijn verschillende visies op leren met daaruit voortkomende instructiemodellen. Binnen dit 
onderzoek ligt de focus op de invloed die deze modellen hebben op de aandacht van leerlingen en het 
bereiken van doelen die met de instructie worden beoogd. Hieronder worden enkele instructiemodellen 



nader toegelicht en de verbinding gelegd met de betekenis die een model heeft voor leerkrachtgedrag 
en het mogelijke effect op de aandacht van leerlingen. 
Ten eerste zal ingegaan worden op het direct instructiemodel. Dit model legt vooral accent op het 
instrueren, demonstreren en begeleid en zelfstandig inoefenen van leerstof. De leerkracht heeft een 
belangrijke rol en is verantwoordelijk voor het leerresultaat van de leerlingen. Hij stuurt als het ware 
het hele leerproces van de leerlingen, van kennisoverdracht tot aan het bepalen of de leerling de stof 
beheerst. Binnen deze visie is er nauwelijks ruimte voor de leerling en zal het richten van de aandacht 
min of meer worden afgedwongen, wat niet vanzelfsprekend inhoudt dat de leerling geconcentreerd of  
gemotiveerd is (Veenman,1990). Dit model wordt ondersteund door grootschalig onderzoek van 
Marzano (2010) over leren. Deze beschouwt vijf dimensies als de noodzakelijke ingrediënten voor 
actief en authentiek leren van leerlingen. De vijf dimensies, die betrekking hebben op de houding van 
leerlingen, het verwerven van kennis, het inoefenen en toepassen van kennis en het ontwikkelen van 
productieve leergewoonten vormen een raamwerk, dat door leerkrachten gebruikt kan worden om 
instructies te organiseren. Elk van de vijf dimensies reikt de leerkracht daarvoor een groot aantal 
mogelijkheden aan (Marzano, 2010). 
Een tweede instructiemodel is de activerende instructie, binnen dit model staat de overdracht of 
demonstratie van de leerkracht centraal in plaats van de leerstof. Het stellen van vragen en het geven 
van feedback aan leerlingen bepaalt binnen dit model de effectiviteit van het leerrendement. 
Logischerwijs wordt door de actieve deelname van leerlingen meer beroep gedaan op de participatie 
van leerlingen en is binnen dit instructiemodel de mate van vaardigheid en competentie van de leerling 
een bepalende factor om de aandacht te richten en vast te houden. Activerende instructie is samen te 
vatten als leerkrachtgestuurde instructie gevolgd door oefeningen en vragen. Zowel de activerende als 
directe instructie zijn gericht op het beheersen van leerstof, vanuit een behavioristische benadering 
(Van Velzen, 2008).  
Het probleemgerichte instructiemodel, een derde model, gaat uit van drie fasen: introductie van een 
probleem, zoeken naar oplossingen en uitwisselen van oplossingen en ervaringen. Bij de start van een 
instructie wordt een probleem geïntroduceerd en verkend. Het zoeken naar oplossingen kan 
individueel of in groepsverband plaats vinden. De antwoorden en strategieën worden met elkaar 
uitgewisseld. Er is ruimte voor meerdere antwoorden en strategieën. Hierdoor krijgen leerlingen 
meerdere strategieën aangeboden die zij tot zich kunnen nemen en kunnen zij zich dus door interne 
motivatie beter concentreren. Het actief leren staat centraal, waardoor de leerlingen zich meer 
betrokken kunnen voelen bij het zoeken naar oplossingen. Of de leerkracht voldoende ondersteuning 
kan bieden is mogelijk een risico van dit model. Leerlingen die er namelijk niet in slagen om zelf een 
oplossing te vinden doen geen succeservaringen op en voor het inoefenen lijkt ook minder aandacht.  
Een vierde model, tot slot, betreft het authentieke instructiemodel, dat een combinatie is van het 
directe instructiemodel en het probleemgerichte instructiemodel. Dit model bestaat uit de volgende vijf 
fasen: introductie van probleem, oplossingen zoeken, uitwisselen van oplossingen, inoefenen en 
zelfstandig toepassen van het geen is geleerd. Binnen dit instructiemodel wordt recht gedaan aan de 
actieve houding van leerlingen, het initiatief van leerlingen wordt gehonoreerd bij het zoeken naar 
oplossingen alsook bij het inoefenen. Bovendien is er in ruime mate ondersteuning voor de leerlingen 
die dit nodig hebben en dit kan een gunstig effect hebben op de aandacht van leerlingen. Door zowel 
gericht te zijn op de leerhouding als op het organiseren van voldoende ondersteuning, zal er sprake 
zijn van een grote doelgerichtheid (Newmann & Wehlage, 1993; Cöpp, 1997).  
 
Behalve een effectief instructiemodel blijkt ook dat leerkrachtgedrag, gericht op het bieden van 
ondersteuning aan leerlingen, van invloed is op de aandacht die leerlingen voor instructies kunnen 
opbrengen. Van de Pol (2010) onderkent dit en heeft dit aangetoond met het door haar onderzochte 
principe van scaffolding. Scaffolding (= van steigers voorzien, schragen, ondersteunen) kan een 
belangrijk organiserend concept zijn voor het instrueren van hogere cognitieve kennis en 
vaardigheden. Hiermee wordt bedoeld de steun die de leerling van de leerkracht ontvangt bij het 
volbrengen van taken die zonder die hulp te moeilijk zouden zijn. Door Vygotsky (1962) is dit eerder 
uitgelegd binnen zijn idee van aanbod in de zone van naaste ontwikkeling. De leerkracht brengt de 
complexiteit van de situatie terug, geeft structuur, verheldert het probleem, neemt met de leerling de 
volgende stap die gezet dient te worden door, bewaakt het doel van de activiteit, betrekt de leerling bij 
het volbrengen van een gezamenlijke taak, schept een kader en geeft regels aan die de leerling 



geleidelijk aan over kan nemen. Zodra de leerling de taak zelfstandig kan volbrengen, wordt de 
ondersteuning beëindigd, zoals een steiger wordt weggehaald als die niet meer nodig is. Voorbeelden 
van scaffolding zijn o.a.: voordoen of modelleren, hardop denken als expert waardoor mentale 
processen toegankelijk worden gemaakt, het geven van stappenplannen, aanwijzingen en 
ondersteuning van de leerkracht als coach of het laten zien van voorbeelden van uitgewerkte 
opdrachten. Binnen scaffolding worden vijf stappen onderkend waarbij gestart wordt met het activeren 
van de voorkennis van leerlingen. Deze informatie gebruikt de leerkracht om met nieuwe kennis aan te 
sluiten in de zone van naaste ontwikkeling van de leerlingen. Na de instructie kunnen leerlingen zich 
de leerstof eigen maken, om daarna te presenteren dat zij de leerstof beheersen. Tot slot kunnen zij op 
hun eigen handelen reflecteren en het geleerde in de huidige situatie of in andere situaties toepassen 
(Van de Pol, 2010 & Van de Pol, 2011). Ook binnen de Feuersteinmethodiek wordt het bieden van 
ondersteuning aan leerlingen en het model staan als leerkracht beschouwd als een belangrijke factor 
om leerlingen aandachtig en vol overgave bij instructies te betrekken (Feuerstein, 1993; Klein 1996 & 
Janssens, 1999).  Het geven van feedback aan leerlingen tijdens verwerkingsactiviteiten, maar zeker 
ook tijdens instructies heeft positieve invloed op zowel het richten van de aandacht van leerlingen op 
de instructie als op het bereiken van leerdoelen die met de instructie worden beoogd (Hattie, 2003). 
Daarnaast is ook het effect van feedup, waarmee de bedoeling van de instructie wordt geëxpliciteerd 
en feedforward hoe aan de leerlingen het bereiken van de doelen wordt gecommuniceerd, als ook de 
voortgang die leerlingen boeken om resultaten te bereiken onderzocht en bewezen (Hattie, 2003; 
Hattie & Timperley, 2007; Van de Bergh, 2011). 
  
3. Methode 
 
Dit onderzoek betreft een veldonderzoek. Dit type onderzoek is het best passend bij het doel van dit 
onderzoek om leerkrachtgedrag en aandacht van leerlingen tijdens instructies op een basisschool in 
kaart te brengen. In een dieptestudie is op kwalitatieve wijze met observaties en interviews informatie 
verzameld over leerkrachtgedrag en de invloed hiervan op de aandacht van leerlingen tijdens 
instructies.  
Vooraf zijn vanuit het theoretisch kader observatiecriteria samengesteld, om het instructiegedrag van 
leerkrachten en de aandacht van leerlingen tijdens instructies in beeld te kunnen brengen. De aandacht 
van leerlingen onderscheidt de hoofdcategorieën aandacht en zelfbeheersing, waarin de subcategorieën 
gerichte aandacht, verdeelde aandacht, volgehouden aandacht en impulsbeheersing zijn opgenomen. 
De hoofdcategorieën feedback, scaffolding en differentiatie, zijn uitgesplitst naar meerdere te 
observeren deelaspecten om inzicht te krijgen in het leerkrachtgedrag. Deze observatiecriteria zijn 
voorgelegd aan een externe deskundige die de topics heeft doorgenomen en de onderzoeker kritisch 
heeft bevraagd op de relatie met de onderzoeksvraag. Uit dit overleg kwamen de criteria autonomie, 
competentie en relatie, als bepalend voor leerkrachtgedrag sterk naar voren, en zijn als 
hoofdcategorieën aan het instructiegedrag toegevoegd. Het observatie-instrument voor 
leerkrachtgedrag wat is gebruikt onderscheidt de items; instructiemodel, autonomie, competentie, 
relatie, feedback, scaffolding en differentiatie, die zijn onderverdeeld in subcategorieën. De 
uiteindelijk gebruikte observatie-instrumenten zijn door meerdere personen bekeken op de 
doelmatigheid om antwoord te geven op de onderzoeksvraag. Voorzichtigheid over uitspraken van 
bruikbaarheid is gewenst daar ze slechts op één school zijn uitgeprobeerd (Maso & Smaling, 1998).  
Er zijn in totaal 12 verschillende instructiemomenten geobserveerd. Met de deelnemende leerkrachten 
zijn semigestructureerde interviews afgenomen. De interviewleidraad is ontstaan vanuit de 
onderzoeksvraag, deelvragen en informatie verkregen uit het theoretisch kader en de observaties. De 
vragen hadden betrekking op het tot stand komen van instructies, de selectiecriteria voor deelname van 
leerlingen aan een instructie, de kennis van instructiemodellen, effectieve instructiemiddelen en de 
invloed van de aandacht van leerlingen voor het leerproces. Alle betrokken leerkrachten kregen 
dezelfde open vragen voorgelegd, waarbij doorvraagtechnieken zijn toegepast. Hierdoor was er 
gelegenheid voor de geïnterviewden om nieuwe thema’s in te brengen (Baarda & De Goede, 2007). 
Zowel de interviews als observaties zijn met toestemming op video vastgelegd, waardoor de 
onderzoeker zich volledig kon richten op de observatie of het interview.  
  
3.1  Respondenten 



 
Aan dit onderzoek hebben 12 leerkrachten deelgenomen. Zij hebben toestemming gegeven tot video-
observatie en hebben vrijwillig meegewerkt aan een interview. Eén van de deelnemende leerkrachten 
is tijdens het onderzoek uitgevallen en heeft niet deelgenomen aan een interview. Zowel individueel 
als op teamniveau is informatie gedeeld en hebben leerkrachten aangegeven graag te willen leren van 
en met elkaar. De ouders van de deelnemende leerlingen hebben toestemming voor 
onderzoeksdeelname gegeven. Uit elke bouw (onder-, midden- en bovenbouw) zijn tien leerlingen 
willekeurig gekozen. 
 
3.2  Dataverzameling  
 
Zoals eerder aangegeven zijn data verkregen uit 12 observaties en 11 interviews. De observaties 
hebben plaatsgevonden in de periode van oktober 2011 tot en met december 2011. De interviews zijn 
gevoerd in december 2011 en januari 2012. Zowel de interviews als observaties zijn op videobeelden 
vastgelegd. Hierdoor was het ook mogelijk om de data door een inter-beoordelaar te laten controleren 
het geen de subjectiviteit verminderd en de betrouwbaarheid vergroot. Door het gebruik van meerdere 
methoden is triangulatie toegepast, waarmee de validiteit is verhoogd (Baarda & De Goede, 2009; 
Maso & Smaling, 1998). 
 
3.3  Data-analyse 
 
De variabelen zijn geoperationaliseerd op basis van uit het theoretisch kader verzamelde informatie en 
theorieën. Een collega-onderzoeker heeft meegekeken of de operationalisatie overeenkomt met de uit 
de literatuur verkregen informatie en of deze passend is bij de te onderzoeken vragen. 
Dit heeft geresulteerd in een zogenaamde template, waarin hoofd- en subcodes zijn opgenomen. [tabel 
1] De hoofdcodes autonomieverlening, competentie en relatie hebben betrekking op dat 
leerkrachtgedrag wat positieve invloed heeft op de motivatie van leerlingen. Motivatie blijkt een 
belangrijke indicator om de aandacht te kunnen richten en vasthouden. Feedback, scaffolding en 
differentiatie zijn vormen van effectief leerkrachtgedrag om ontwikkeling bij leerlingen te stimuleren/ 
te weeg te brengen, waarbij de competentiegevoelens van leerlingen worden gerespecteerd. Dit is 
mogelijk ook een indicator om de aandacht van leerlingen op instructies te vergroten. De aandacht van 
leerlingen is uitgesplitst naar drie vormen van aandacht, waarbij onderscheiden worden gerichte 
aandacht, verdeelde aandacht en volgehouden aandacht. Daarnaast is het principe van 
impulsbeheersing meegenomen, omdat dit iets zegt over het controle hebben over interne- en of 
externe prikkels. Dit is van invloed op de aandacht van leerlingen. Naast het inzetten van een 
instructiemodel is ook de voorbereiding van instructies opgenomen, in de interviews. De gesproken 
tekst van de observaties en interviews is volledig getranscribeerd en vervolgens gelabeld. Naast de 
codes, voortkomend uit het theoretisch kader, zijn vanuit de interviews subcodes toegevoegd. Ook 
gedrag van leerkrachten en leerlingen is opgetekend en onder dezelfde codes ondergebracht. De 
resultaten zijn beschreven op basis van de frequentie van het voorkomen van een code en zijn 
geïllustreerd met voorbeeldcitaten (Boeije, 2009; Maso & Smaling, 1998). Een tweede beoordelaar, 
van buiten de organisatie, heeft de videobeelden en codes gecontroleerd. Er bleken nauwelijks 
verschillen in waarneming. Wel is in overleg met de tweede beoordelaar de beschrijving van 
autonomieverlening met betrekking tot de subcode; ‘keuze leerling’, genuanceerd door de opmerking 
‘uitgenodigd door de leerkracht’ toe te voegen. Er heeft een membercheck plaatsgevonden met de 
participerende leerkrachten. Deze membercheck heeft niet tot aanpassingen geleid. 
 
4.  Resultaten 
 
In deze paragraaf worden de resultaten van de observaties en interviews met betrekking tot het 
leerkrachtgedrag en de aandacht van leerlingen beschreven. 
 
Aandacht en instructiegedrag 
Over het algemeen kan gezegd worden dat van de, willekeurig gekozen 30 leerlingen, 24 leerlingen 
hun aandacht volledig op de instructie richtten. Externe prikkels leken geen invloed te hebben op de 



aandacht van deze leerlingen. Bij kleine groepsinstructies speelde de leerkracht direct in op reacties, 
vragen of gedrag van leerlingen, wat een positief effect had op de aandacht van deze leerlingen. Ook 
kregen de leerlingen in de kleine groepsinstructies veel ruimte tot inbreng, wat eveneens een positief 
effect had op het richten en vasthouden van de aandacht. Het aansluiten bij de actuele ontwikkeling 
van leerlingen had een positief effect op de verdeelde aandacht van leerlingen, leerlingen toonden dat 
zij in staat bleken gekregen informatie in eigen woorden weer te geven of om konden zetten naar een 
handeling. 
 
Gerichte aandacht 
In de 12 geobserveerde instructies bleken twee instructies voor alle deelnemende leerlingen verplicht. 
Voor zes instructies zijn leerlingen expliciet uitgenodigd door de leerkrachten op basis van informatie 
verkregen uit observaties en bij vier instructies hebben leerlingen zelf voor de instructiedeelname 
gekozen. Bij drie instructies, waarvan twee door de leerlingen zelf gekozen, is de aandacht van 
leerlingen continu op de instructie gericht en is niet één tel de aandacht verslapt of weg geweest. ‘De 
leerlingen keken naar de leerkracht of naar een participerende leerling, gaven antwoord op vragen of 
deden actief mee met de leerkracht met inoefenopdrachten.’ In vier instructies ontbrak de aandacht van 
leerlingen de helft van het instructiemoment. Het betrof twee instructies, waarbij een groep van 18 
leerlingen die op enkele meters afstand in een horizontale rijopstelling naar een leerkracht moesten 
luisteren. Voor de leerlingen die zich aan de buitenkant van de rij begaven, leek het lastig om de 
aandacht te richten. In beide gevallen ontvingen leerlingen regelmatig feedback op ongewenst gedrag. 
‘Een leerling roept drie minuten aan een stuk joehoe…joehoe… en houdt ondertussen de leerling die 
naast hem zit vast. De leerkracht spreekt de leerling aan op gedrag:’ M. stop.’ ’M. is stop niet 
duidelijk voor jou?’De leerling stopt niet en gaat door met roepen.’ De inbreng van de leerkracht 
heeft geen effect op het gedrag van deze leerling.’ ’Twee andere leerlingen, eveneens aan het einde 
van de rij, praten tijdens dezelfde instructie met elkaar en lijken niet gericht op de informatie die de 
leerkracht geeft.’ ’Tijdens een andere instructie, waarbij leerlingen ook in een rijopstelling naar een 
instructie moeten luisteren, kijken kinderen in de spiegel, waar zij voor zitten en richten zich niet tot 
de leerkracht’ In beide instructies werden de leerlingen na de verbale instructie uitgenodigd tot fysieke 
inspanning. Dit had bij een van de lessen positief effect op de aandacht van leerlingen, zij deden allen 
mee. Terwijl in de andere lessituatie zeven leerlingen (drie leerlingen participeerden in dit onderzoek) 
van de groep van18 niet meededen met de activiteit en passief bleven gedurende de volledige les. De 
leerkracht heeft hen niet aangemoedigd tot deelname. Tijdens twee andere instructies verslapte de 
aandacht van leerlingen na een kwartier luisteren naar informatie die een leerkracht overbracht met 
hulp van videofragmenten. Het om de beurt aan bod komen, om een individuele concrete opdracht uit 
te voeren heeft in een andere instructie negatief effect op de aandacht van de leerlingen die niet aan de 
beurt zijn en enkele minuten moeten wachten. Het noemen van een naam na het stellen van een vraag 
door de leerkracht, lijkt ook van invloed op de aandacht van de andere deelnemende leerlingen. 
Leerkrachten reageren op het verslappen van de aandacht, met interventies zoals; het stellen van 
vragen, het betrekken van leerlingen bij het vinden van oplossingen, of het aanmoedigen tot actief 
meedoen.  
 
Verdeelde aandacht 
In alle instructies werden leerlingen uitgenodigd om informatie om te zetten tot een actie. Van de 
geobserveerde 30 leerlingen, slaagden alle leerlingen er in dit in meer of mindere mate te doen. Het 
geven van antwoord op een gestelde vraag: ‘Hoe weet je hoeveel boompjes dit zijn?’ ‘Je kan rijtjes 
maken en dan tellen.’ ‘Je kan ook alle boompjes aanwijzen.’ ’Hoe kun je met water energie 
opwekken?’’Je kunt een rad maken, waar water opvalt.’ Hoe weet je hoeveel vloeistof er in past?’ 
‘Nou, er staan centiliters en milliliters opgeschreven.’’Hoe krijg je een draad in de naald?’’Je moet 
een draad afknippen, dan past hij door het oog.’ Wie kan dit na doen?’‘Kijk ik kan op een been 
staan.’Zijn hiervan voorbeelden. ’Tijdens een instructie blijven leerlingen zitten, terwijl de leerkracht 
vraagt, om een plek te zoeken in de ruimte.’ Het is niet duidelijk of de leerlingen niet weten wat ze 
moeten doen, of dat dit een andere oorzaak heeft. 
 
Volgehouden aandacht 



Tijdens de 12 geobserveerde instructies is bij de 30 leerlingen die deelnamen aan het onderzoek gelet 
op de tijdspanne van aandacht. Bij 17 van de in dit onderzoek deelnemende leerlingen, is de aandacht 
10 minuten aaneengesloten gericht op de instructie, verslapte daarna of was even weg, om vervolgens 
de aandacht weer te richten op de instructie. Zes van de 30 leerlingen richten de aandacht het volledige 
instructiemoment op de activiteit. Zes leerlingen waren steeds twee minuten of korter gericht op de 
instructie, dit was waarneembaar in gedrag zoals; ‘omkijken,  iets zeggen tegen een andere leerling,  
friemelen aan kleding of spelen met een voorwerpje’, om daarna hun aandacht weer te richten. Eén 
leerling heeft tijdens een instructie continu geroepen, geschoven over de vloer en leek vooral gericht 
op het trekken van de aandacht van de leerkracht en andere leerlingen.  
 
Impulsbeheersing 
Leerlingen die impulsief reageren of door enthousiasme iets roepen of voor hun beurt spreken, blijken 
doorgaans wel hun aandacht op de activiteit gericht te hebben, maar kunnen moeilijk hun gedachten 
uitstellen of hun beurt afwachten. Voorbeelden van waargenomen gedragsuitingen zijn: voor de beurt 
spreken en in actie komen voordat de opdracht is verwoord;’Ik weet ’t, ik weet ’t dat is 21.’ of 
‘leerling rent voordat door de leerkracht het sein gegeven is naar het voetbalvak’ en ‘Ik wil, ik 
wil…M’’ik ben nog niet aan de beurt geweest, mag ik nu?’  
 
Autonomieverlening  
Bij vier leerkrachten, hebben de leerlingen zelf voor instructiedeelname gekozen. Bij twee 
leerkrachten was de deelname aan de instructie verplicht en bij de overige zes instructies zijn de 
leerlingen door de leerkrachten uitgenodigd op basis van informatie die leerkrachten uit observatie en 
overleg met elkaar hebben verkregen ‘E. wilde heel graag een uitdaging vandaag, omdat ze wilde 
leren naaien, daarom gaf ik instructie.’ of ‘Soms hebben leerlingen al iets anders ingepland als wij 
hun uitnodigen voor een instructie, dan willen ze nog iets af maken, en dan kan het ook zijn dat we, 
dat we het op een ander moment plannen, of dat ze zelf al een voorstel doen.’ en ‘Ik heb een aantal 
leerlingen uitgenodigd voor het aanbod om te kijken hoe het gaat nu met de werkwoordspelling en een 
paar leerlingen zijn erbij aangeschoven.’ De leerkrachten geven in interviews aan dat het dagelijks 
overleg na schooltijd, waarin alle leerlingen worden doorgesproken, bepalend is voor verplichte 
deelname aan instructies. Door twee leerkrachten wordt opgemerkt, dat zij regelmatig niet toe komen 
aan geplande instructies, vanwege tijdgebrek, dit vinden zij een aandachtspunt. Terwijl dit door de 
andere leerkrachten niet wordt gedeeld.  

 
Relatie van leerkracht met leerlingen  
Alle betrokken leerkrachten geven in de interviews aan, dat zij een goede band met leerlingen voorop 
stellen om met leerlingen te kunnen werken. ‘Ook heel bepalend of je het ook aantrekkelijk maakt voor 
de leerlingen het hoeft geen hoog Eftelinggehalte te hebben, maar wel dat er iets te doen is voor de 
leerlingen.’ Door het tonen van belangstelling voor leerlingen, dat in stimulerende opmerkingen, 
reacties en non-verbale signalen (knipogen, duim opsteken) naar voren komt werken leerkrachten 
actief aan deze relatie. 
In 10 van de 12 geobserveerde instructies is zichtbaar dat leerkrachten volop de gelegenheid aan 
leerlingen bieden tot inbreng en hen respecteren. ‘Hoe kun je dat nou handig gaan aanpakken?’ of 
‘Wie heeft er een ander idee?’ Met de actieve deelname wordt de aandacht van leerlingen 
gestimuleerd. In drie observaties zijn de leerlingen gedurende het hele instructiemoment volledig 
gericht geweest op de activiteit. In twee instructies werd de inbreng van leerlingen tijdens de instructie 
nauwelijks gehonoreerd. In een van deze instructies resulteerde dit zelfs tot het afhaken van zeven 
leerlingen (drie leerlingen deden mee in dit onderzoek) van de 18 leerlingen, zij deden niet actief mee 
en bleven aan de kant wachtten tot de les afgelopen was.  
 
Aansluiten bij competenties  
In de interviews geven zeven van de 11 leerkrachten expliciet aan dat zij het belangrijk vinden aan te 
sluiten bij de competenties van leerlingen, op zowel vaardigheid- inzicht- als kennisniveau. 
Observaties en overleg tussen leerkrachten vormen hiervoor de input. Dit wordt in 11 van de 12 
observaties bekrachtigd, door de wijze waarop leerkrachten het leerdoel aan leerlingen verwoorden en 
hoe zij door middel van vragen en uitnodigende materialen (chocolade smelten, waterradmodel, 



maatcilinders) leerlingen aanmoedigen tot nadenken en actieve participatie. Voorbeelden als: ‘ Hoe 
vinden we een persoonsvorm?’’en ‘Hoe kun je dit handig uitrekenen?’ of ‘Wie weet waarover dit 
kernconcept gaat?’, zijn startzinnen waarmee leerkrachten de voorkennis van leerlingen activeren.  

 
Feedup 
In de observaties, verwoorden alle deelnemende leerkrachten globaal het leerdoel aan de betrokken 
leerlingen. Toch blijkt dat slechts twee leerkrachten het leerdoel expliciteren naar leerlingen, waardoor 
deze leerlingen precies weten wat zij gaan leren en wanneer het leerdoel is bereikt. ‘Nu gaan we ze 
zingend lezen; als je, leest; b-ee-k lees je dan zingend?’’Maar nu gaan we leren om zingend te lezen.’ 
of‘Dit aanbod gaat over waterenergie en speciaal over watermolens.’ ‘We gaan straks watermolens 
maken.’ Bovendien blijkt ook dat het checken bij leerlingen of het genoemde leerdoel is overgekomen, 
door vijf van de 12 geobserveerde leerkrachten te worden ingezet. Zo nu gaan we hoge en lage tonen 
oefenen. Kijk dit is een muziekbalk met noten, kun je vertellen E. wat we gaan leren?’ 

 
Feedback 
In drie grote groepsinstructies (meer dan 15 leerlingen), wordt meerdere keren feedback gegeven op 
gedrag van leerlingen. ‘Draai maar om. J.’ ‘M. ik wil dat je stopt, M. is stop niet duidelijk voor jou?’ 
Terwijl bij de kleine groepsinstructies het accent werd gelegd op feedback op het proces, de taak en 
het leerdoel. ‘Ik merk dat het bij jou heel goed lukt I., je kent er al een hoop direct. Hé, en daar hoorde 
ik iets verkeerd, wat staat daar?’ of ‘Nu heb je eigenlijk al noten gelezen, zo gemakkelijk is dat! 
Slechts een leerkracht geeft feedback op metacognitie. ‘Het meten van vloeistoffen, hoe pak je dat 
aan?’ Uit interviews komt naar voren dat leerkrachten zich wel bewust zijn van de invloed van 
feedback op de aandacht van leerlingen en het bereiken van leerdoelen, maar zij geven aan dit nog in 
onvoldoende mate te beheersen. Een leerkracht geeft expliciet aan dat ze niet eens weet of ze 
überhaupt ooit feedback op het leerdoel geeft. ‘Dat zou voor mezelf een observatiemoment zijn, van let 
ik bij reacties op het doel en doe ik dat echt altijd? Dus dat weet ik eigenlijk niet.’ 

 
Feedforward 
Het expliciteren hoe leerlingen zelfstandig of met begeleiding verder kunnen werken om de gestelde 
leerdoelen te behalen wordt door zeven van de 12 leerkrachten naar de leerlingen verwoord. ´Zo en 
dan gaan jullie nu zelf beginnen met de rijgsteek oefenen oké?’ of  ‘ Nu mogen jullie om de beurt 
rotsjes gaan maken en ze op deze plaat leggen om te stollen’ en ‘We hebben nu geoefend met tellen en 
herkennen van de symbolen Je mag nu zelf kiezen of je een telspelletje uit de kast in de taal & 
rekenruimte pakt, of met deze kaartjes, het tellen gaat oefenen.  

 
Scaffolding 
Voor dit onderzoek bleken geen van de leerkrachten bekend met het fenomeen scaffolding, wat door 
Van de Pol (2010) en Marzano (2004) als middel om de aandacht van leerlingen te beïnvloeden wordt 
gezien. Toch kwam in elke geobserveerde instructie scaffolding in meer of mindere mate naar voren. 
Het voordoen en meedoen is in zeven instructies waargenomen, terwijl het activeren van de 
voorkennis in 10 instructies is gescoord. Tijdens een instructie deed de leerkracht elke oefening voor 
en voerde deze steeds samen met de leerlingen uit. ‘Let op, hoe dat je het beste een rotsje kan maken, 
ik laat het jullie zien.’ Het aanbieden van een stappenplan werd slechts twee keer gescoord. ‘Welke 
stapjes moeten we doen?’ ‘We beginnen met de eerste stap, chocolade smelten, dan pinda’s erbij, dan 
een hoopje maken en dan laten stollen.’ en ‘Heel even wachten ik heb hier een schema voor jullie, een 
werkwoordenschema.’ Het hardop denken is niet waargenomen en het reflecteren op het leerdoel is 
slechts in vier instructies geobserveerd. ‘Dus om water te laten bewegen moet je altijd een stroming 
hebben van boven naar beneden, dan kun je energie uit water halen.’ 

 
Differentiatie 
Daar de meeste leerkrachten de leerlingen hebben uitgenodigd naar aanleiding van informatie over de 
leerlingen uit eerdere observaties, zijn de instructies afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de 
leerlingen. In kleine groepsinstructies tot zes leerlingen gaan de leerkrachten direct in op informatie 
die zij krijgen uit opmerkingen die leerlingen maken en ook reageren zij op non-verbale signalen die 
zij van leerlingen krijgen. Een leerkracht reageert op een leerling die zegt; ’Hè een en nee.’ door:’Die 



lijken een beetje op elkaar, ja en dan is het handig dat je altijd van links naar rechts leest.’ Ook 
worden door leerkrachten vragen gesteld om leerlingen uit te dagen zoals; ‘Nu heb ik hier een beker 
water, kan ik daar iets mee laten bewegen?’’ Hoe zorg ik er dan voor?’ of ‘ Hoe kun je dat nou handig 
gaan tellen? of ‘Wie heeft er een ander idee?’ zijn veel gescoord. Het geven van denktijd aan 
leerlingen, waargenomen in gedrag van leerkrachten wat gekenmerkt werd door ontspannen wachten 
op een leerling is eveneens opmerkelijk vaak gescoord. In de verplichte grote groepsinstructies was er 
geen sprake van differentiatie naar inhoud, alle leerlingen kregen dezelfde opdrachten aangeboden.  
 

5. Conclusie en discussie 
 
Op basis van de beschreven literatuur en de resultaten van dit onderzoek wordt in deze paragraaf een 
zo volledig mogelijk antwoord gegeven op de vraag: ‘Hoe kunnen leerkrachten de aandacht van 
leerlingen tijdens instructies vergroten?’ 
Deelvraag 1 (‘Wanneer is de aandacht van leerlingen tijdens instructies het hoogst?’) kan niet 
eenduidig worden beantwoord, omdat dit per instructie verschilde. Wel kunnen een aantal 
overeenkomsten in instructies worden genoemd die van invloed lijken op de aandacht van leerlingen 
tijdens instructies. Het gegeven dat leerlingen de aandacht tijdens kleine groepsinstructies (tot zes 
leerlingen) beter kunnen richten en vasthouden op de instructie en dat dit bij grotere groepsinstructies 
lastiger blijkt, komt in dit onderzoek sterk naar voren. Dit kan worden uitgelegd met de theorie van 
Deci & Ryan (2000), Boekaerts (2010) en Laevers (2011), die aangeven dat het aansluiten bij het 
ontwikkelingsniveau en de mate van inbreng die leerlingen tijdens activiteiten hebben, invloed hebben 
op hun motivatie en aandacht. In een kleine groep kan een leerkracht gemakkelijker afstemmen op het 
ontwikkelingsniveau van leerlingen. Door het aanreiken van interessante voorwerpen, onderwerpen of 
leerstof wordt de nieuwsgierigheid van leerlingen gewekt om zich op de instructieactiviteit te richten. 
Dit komt overeen met de inzichten van Laevers (2011) en Chickzentmihaly (1990) die als bepalende 
factor aangeven, dat een activiteit die aansluit bij de interesse en zich precies bevindt op de grens van 
de mogelijkheden van iemand, de kans om in flow te geraken vergroot. De verplichte deelname, voor 
alle leerlingen aan grote groepsinstructies, lijkt negatief effect te hebben op de aandacht van niet 
gemotiveerde leerlingen. Dit kan worden begrepen met inzichten van zowel Deci & Ryan (2000) als 
Laevers (2011) die het stimuleren van initiatieven en het maken van eigen keuzes van leerlingen sterk 
bepalend noemen voor de mate van motivatie die leerlingen hebben voor een activiteit. Motivatie is 
een motor voor het richten van de aandacht (Chickzentmihaly, 1990). Dat de aandacht van leerlingen 
tijdens luisteractiviteiten laag is of snel verslapt kan vanuit dit gezichtsveld wellicht ook begrepen 
worden. Bovendien wordt dit ondersteund met kennis over verdeelde aandacht en gerichte aandacht 
die door Timmermans (2002) worden onderkend. Maar zou ook uitgelegd kunnen worden met theorie 
van Hattie & Timperley (2007) dat door onvoldoende expliciet de bedoeling van de instructie aan de 
leerlingen uit te leggen, zij mogelijk het nut van de instructie niet begrijpen en zich minder aandachtig 
op de instructie richten. Wanneer tijdens instructies de fysieke afstand tussen leerlingen en leerkracht 
groter is, lijkt dit invloed te hebben op de aandacht van leerlingen. Dit was in twee geobserveerde 
lessen duidelijk merkbaar. Leerlingen zaten tijdens deze lessen in een horizontale rijopstelling en de 
leerkracht zat op enkele meters afstand voor de leerlingen. Leerlingen die hun aandacht moeilijk 
konden richten en vasthouden gaven signalen van ontbrekende aandacht af; door het uitstoten van 
geluiden, door weg te kruipen, te praten met leerlingen die naast hen zaten of te friemelen met spullen 
of kleding. Het bleek voor deze leerlingen lastig om hun aandacht op de instructie te richten en voor de 
leerkracht om de instructie af te stemmen op de verschillende leer- en ontwikkelingsbehoeften van 
leerlingen in een heterogene groep.  
Deelvraag 2(‘Welk instructiegedrag en welke instructiemodellen hebben positieve invloed op de 
aandacht van leerlingen?’) kan worden beantwoord met informatie voortkomend uit interviews en 
observaties. Het bewust plannen van instructies voor leerlingen naar ontwikkelingsbehoeften kwam in 
zowel observaties als interviews naar voren en blijkt gunstig voor het richten en vast houden van de 
aandacht van leerlingen (Boekaerts, 2010).  
Het geven van feedback en feedforward is wel waargenomen, maar wordt zo blijkt uit de interviews 
niet systematisch en bewust gehanteerd. Zowel Marzano (2004) als Hattie &Timperley (2007) hebben 
aangetoond dat het specificeren en checken van het leerdoel, de aandacht van leerlingen en daarmee de 
kans op het behalen van het leerdoel kan worden vergroot. Het bewust inzetten van feedback, feedup 



en feedforward als krachtige instructiemiddelen om de aandacht van leerlingen en de kans op het 
behalen van leerdoelen te vergroten, is vanuit dit onderzoek een aanbeveling aan het leerkrachtenteam. 
Ook de inzichten rond het fenomeen scaffolding die nu niet bewust lijken te worden ingezet, kunnen 
in teamverband worden gedeeld en met trainingen en intervisie verder worden ontwikkeld.  
De mate van keuzevrijheid en inbreng in groepslessen vraagt nader onderzoek en ook de wijze waarop 
in deze lessen meer rekening kan worden gehouden met verschillen tussen leerlingen. In de interviews 
is door alle leerkrachten genoemd dat de plek waar een instructie plaats vindt invloed heeft op de 
aandacht van leerlingen. Hiermee bedoelen leerkrachten vooral het uitsluiten van visuele en auditieve 
prikkels in een ruimte. In geen van de observaties is het echter opgevallen dat leerlingen tijdens de 
instructie gestoord werden door prikkels uit de omgeving. Tot slot geven alle leerkrachten in de 
interviews aan geen gebruik te maken van een bepaald instructiemodel, maar een vaste volgorde van 
instructieactiviteiten hanteren, die het meest gelijkenis heeft met het direct instructiemodel. De 
leerkrachten spreken echter hun behoefte uit om meer te weten over instructiemodellen en zouden een 
gezamenlijke instructieaanpak opteren. De verschillende modellen hebben ieder hun voordeel en 
mogelijk kan door het delen van deze kennis, voor elke instructie het best passende model worden 
gekozen. 
 
Dat de aandacht van leerlingen tijdens instructies met verkregen inzichten uit de literatuur onder 
andere door het bewust inzetten van feedback en scaffolding kan worden beïnvloed lijkt evident. Het 
is interessant om nader onderzoek te verrichten naar de invloed van feedback en scaffolding op de 
aandacht van leerlingen, tijdens geleide en vrije spel- en werkactiviteiten. Bovendien is ook het effect 
van medeleerlingen op de aandacht van leerlingen in dit onderzoek niet meegenomen en mogelijk wel 
van invloed. Verder is het interessant om te bekijken in hoeverre leerkrachten bepaalde instructies 
kunnen opnemen op video, zodat leerlingen deze naar behoefte kunnen bekijken en herhalen. 
Onderzoek naar e-colleges voor basisschoolleerlingen lijkt de moeite waard, waar het geven van 
informatie over bepaalde onderwerpen betreft. Dit kan tijdswinst opleveren en biedt mogelijkheden 
voor leerlingen om naar behoefte herhaling van de instructie te ontvangen. 
 
Het doel van dit onderzoek was om kennis en inzicht te verkrijgen over welk leerkrachtgedrag gunstig 
effect heeft op de aandacht van leerlingen tijdens instructies. Enerzijds is met dit onderzoek het bewust 
zijn van leerkrachten van hun gedrag op de aandacht van leerlingen in beeld gebracht, anderzijds 
kunnen mogelijkheden om het gedragrepertoire van leerkrachten te verbeteren of uit te breiden aan 
worden gereikt.  
Tot slot moet worden opgemerkt dat de resultaten uit dit onderzoek niet repliceerbaar, of 
overdraagbaar zijn naar andere situaties omdat ze contextspecifiek zijn. Mogelijk kunnen gegevens 
verkregen uit dit onderzoek wel een aanleiding of een motivatie zijn voor andere scholen om 
instructiegedrag in relatie tot de aandacht van leerlingen aan een eigen onderzoek te onderwerpen, 
waarbij gebruik gemaakt kan worden van het theoretisch kader of ontwikkelde instrumenten uit dit 
onderzoek. 
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Abstract 
 
Instruction behaviour of teachers during instruction affects the attention of pupils during the 
instruction. This research aimed to answer the question: "How can teachers increase the attention of 
pupils during instruction?" By observing 12 teachers during instruction in various situations, 
information was collected on instruction behaviour of teachers and attention of pupils. Teachers were 
questioned on their knowledge about instructional models, instruction behaviour and their appreciation 
of the way in which pupils focus their attention on instruction. The interviews and observations were 
transcribed and coupled to codes, predefined based on literature. The data suggest that giving feedback 



on the learning objective, as well as on the ways to achieve the objective, appears to have a beneficial 
effect on the attention of pupils. In addition, modelling (a form of scaffolding) and the way the teacher 
involves the pupils during the instruction, has a positive effect on children's attention. The motivation 
of pupils -which amongst others is determined by their choice to participate and the degree of their 
contribution during instructions- also has a positive effect on the attention of pupils.                            
A recommendation to teachers is therefore to develop feedback and scaffolding- skills, so that teachers 
can add these to their behavioural repertoire and thereby improve the attention of pupils during 
instructions.  
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Tabel 1 
Operationalisatie van variabelen 

Hoofdcode Subcode Auteur(s) Beschrijving & Voorbeeld 
Inzet middelen  Chickzentmihaly (1997) 

Laevers (2011) 
Welke voorbereidingsmiddelen 
worden gebruikt, te denken valt 
aan handleidingen, materialen, 
overleg met collega’s, waarbij 
relatie met aandacht/ flow wordt 
gelegd. 
‘Afhankelijk van het onderwerp, 
kies ik voor concrete materialen 
of gebruik ik handleidingen of 
werkbladen.’  
‘Ik gebruik heel veel materialen 
en probeer eerst alles zelf uit.’ 

INSTRUCTIE- 
VOORBEREIDING 

Wie bepaalt de 
deelname 

Decy & Ryan (2000) 
Chickzentmihaly (1997) 
Laevers (2011) 

Hoe wordt de deelname aan een 
instructie bepaald, wanneer is 
een leerling verplicht of mag hij 
vrijwillig aansluiten 
‘Dat doen we altijd in overleg met 
het unitteam’ 
‘Alle leerlingen moeten meedoen 
aan de gymles.’ 

INSTRUCTIE-MODEL Direct instructie-
model 

Veenman (1990) Terugblik op leerstof, oriëntatie 
op nieuwe leerstof, demonstreren 
en begeleid en/ of zelfstandig 
inoefenen van leerstof, evaluatie 
op inhoud, taak. 
(Dit model wordt (on)bewust 
ingezet tijdens observatie of 
wordt verwoord in interview.) 
‘Ik weet niet of ik gebruik maak 
van het direct instructiemodel, 
maar ik doe altijd eerst 
voorkennis ophalen, dan laat ik 
zien wat we gaan leren en daarna 
gaan we oefenen en sluit ik af 
met evaluatie 



Activerend 
instructiemodel 

Newmann  Wehlage 
(1993) 

De overdracht of demonstratie 
van de leerkracht staat centraal 
in plaats van de leerstof. Het 
stellen van vragen en het geven 
van feedback aan leerlingen 
neemt een prominente plek in. 
Dit model wordt (on)bewust 
ingezet tijdens instructie of wordt 
verwoord in interview. 
‘ik laat jullie zien hoe je 
chocolade kan smelten, 

Probleemgestuurd 
instructiemodel 

Newmann & Wehlage 
(1993)  

Introductie van een probleem, 
zoeken naar oplossingen en 
uitwisselen van oplossingen en 
ervaringen 
Dit model wordt (on)bewust 
ingezet tijdens instructie of wordt 
verwoord in interview. 
‘Waarom denk je dat we hier bij 
de kraan zitten, met al deze 
spullen?’ Waar kun je deze 
maatcilinders voor gebruiken?’ 

Authentiek 
instructiemodel  

Van Velzen (2008) Introductie van probleem, 
oplossingen zoeken, uitwisselen 
van oplossingen, inoefenen en 
zelfstandig toepassen van het 
geen is geleerd. 
Dit model wordt (on)bewust 
ingezet tijdens instructie of wordt 
verwoord in interview. 
‘Ik heb hier een bakje met heel 
veel kerstmannetjes, als ik die 
omgooi, hoe kan ik dan weten 
hoeveel er zijn?’ 

Keuze deelname 
leerling 
Keuze deelname 
leerkracht 
Inbreng leerling 

AUTONOMIE 

Inbreng leerkracht 

Decy & Ryan (2000) 
Laevers (1998) 
Laevers (2011) 

Hiermee wordt in deze context 
bedoeld of de leerling zelf de 
instructiedeelname heeft kunnen 
bepalen of in is gegaan op 
uitnodiging van de leerkracht of 
dat hij door de leerkracht 
verplicht werd mee te doen. Ook 
het tussentijds kunnen aan- of 
haken aan een instructieactiviteit 
en de mate van ruimte die de 
leerling heeft krijgt  tot inbreng 
wordt hiermee bedoeld. 
‘Ik nodig jullie uit voor een 
rekenspelletje’ 
‘Mag ik ook meedoen met 
naaien?’ 

Nodigt leerlingen  
expliciet tot inbreng 
uit 
Heeft oog en oor 
voor reacties van  
leerlingen 
Sluit aan bij 
reacties van 
leerling 

RELATIE 

Uit waardering voor 

Decy & Ryan (2000) 
Laevers (1998) 
Laevers (2011) 

Hiermee wordt de wijze waarop 
de leerkracht met de leerlingen 
om gaat bedoeld. (empathie; 
affectief, cognitief en connatief) 
In gedrag van de leerkracht 
wordt gekeken naar de 
gelegenheid die de leerkracht 
leerlingen biedt om iets te 
vragen, uit te leggen. De ruimte 
die de leerkracht aan leerlingen 



leerling (affectief, 
cognitief, connatief) 

geeft om emoties te uiten. De 
manier waarop de leerkracht 
aandacht heeft en aansluit bij 
opmerkingen, vragen of gedrag 
van een leerling. 
‘Wie heeft er een ander idee?’ 
‘Hoe zou je dit op kunnen 
lossen?’ 
‘Jij kunt al naaien op een 
naaimachine, maar nu doen we 
het met de hand.’ 

Sluit aan bij 
cognitieve behoefte 
(kennis- inzichten) 
Sluit aan bij 
beleving/interesses/ 
belangstelling 

COMPETENTIE 

Sluit aan bij 
vaardigheid 

Decy & Ryan (2000) 
Laevers (1998) 
Laevers (2011) 

Sluit de leerkracht aan bij het 
ontwikkelingsniveau en 
belangstelling/ interesse van 
leerlingen. Dit is af te leiden door 
de wijze waarop de leerkracht 
zijn taal, vragen, opdrachten af 
weet te stemmen op de kennis 
en vaardigheden van leerlingen, 
Door het activeren van de 
voorkennis van leerlingen bij de 
start van een instructie 
bijvoorbeeld en door het noemen 
of vragen naar inhoudsaspecten 
kan dit aantoonbaar worden 
gemaakt. 
‘Vorige keer hebben we de tafel 
van 6 geoefend en dat ging al 
goed, nu gaan we met de tafel 
van 7 oefenen.’ 
‘Dit water staat stil. Hoe kun je 
het laten bewegen? Denk aan de 
molen.’ 

Formuleert 
concreet het doel; 
Legt uit wat 
leerling(en) gaan 
leren  
Checkt of leerling 
het begrepen heeft 

FEED UP 
 

Geeft succes 
criteria aan hoe 
doel te bereiken 

Hattie & Timperley 
(2007) 
Marzano ( 2004) 

Formuleert de leerkracht concreet 
het doel van de instructie, legt zij/ 
hij uit wat leerling(en) gaan leren 
in begrijpelijke op leerling(en) 
afgestemde taal en checkt de 
leerkracht of de informatie, 
opdracht bij de leerlingen is 
aangekomen of opgenomen door 
dit bij de leerling(en) na te 
vragen. 
‘Vandaag gaan we leren zingend 
lezen, weten jullie hoe zingend 
lezen gaat?’  ‘Juist, dat is zingend 
lezen.’ ‘Doe maar mee.’ 

Doel 
Proces 
metacognitie 

FEEDBACK 

Gedrag/ persoonlijk 

Hattie & Timperley 
(2007) 
Marzano ( 2004) 

De leerkracht geeft informatie 
aan leerling(en) over hoe ze iets 
doen, de voortgang die is 
gemaakt. Waarin onderscheiden 
worden informatie op het doel, 
proces, metacognitie of gedrag. 
‘Ik zie….goed doet,  maar heb je 
ook……..’ 
‘M. is stop niet duidelijk voor 
jou?’ 

Evalueren op 
leerdoel 

FEED FORWARD 

Vervolgstap 

Hattie & Timperley 
(2007) 
Marzano ( 2004) 

De leerkracht evalueert met 
leerling(en) op het leerdoel en 
hoe het  leerdoel te behalen, 



aangeven welke vervolgactie moet worden 
gemaakt. 
‘Nu hebben we de toonladder 
geoefend, zo simpel is dat. 
Volgende keer, mogen jullie de 
noten er zelf opleggen.’ 

Activeert de 
voorkennis 
Doet voor , doet 
mee (modelling) 
Hard op denken 
Biedt stappenplan 

SCAFFOLDING 

Reflecteren 

Van de Pol (2010) 
  

Dit kan zichtbaar gemaakt 
worden doordat de leerkracht de 
voorkennis bij leerling(en) 
activeert, meedoet met 
leerling(en), model staat voor de 
leerling(en)door voordoen van 
een handeling of vaardigheid, 
hardop nadenken, een 
stappenplan aanreiken zodat 
leerling(en) vervolgens de 
activiteit zelfstandig kunnen 
voortzetten 
‘Wie weet wat smelten is?’ ‘Kijk 
hier heb ik model voor jullie, hoe 
kun je dit gebruiken?’ ‘Nu gaan 
we samen de tafel oefenen.’ 
‘Doe maar met me mee’ 

Niveaus 
Tempo 
Materiaal 

DIFFERENTIATIE 

Taak (opdracht) 

Boekaerts (2010)  Leerkracht houdt rekening met 
verschillen tussen leerlingen wat 
betreft inhoud, tempo, opdracht 
en interesse, door bijvoorbeeld 
het stellen van vragen op 
verschillende niveaus. door 
denktijd te geven door 
verschillende materialen en 
opdrachten naar moeilijkheid aan 
te bieden 
Leerkracht geeft leerling denktijd, 
laat kiezen uit verschillende 
materialen en opdrachten. Stelt 
vragen afgestemd op niveau van 
de leerling 

AANDACHT    
Gerichte aandacht Richt aandacht op 

instructie 
Timmerman (2002) 
Chickzentmihaly (1997) 
Laevers (1998) 
Laevers (2011) 

Hiermee wordt bedoeld de 
aandacht die iemand kan 
opbrengen en afleidende prikkels 
uit de omgeving weet te 
weerstaan; waardoor de 
aandacht gefocust wordt/ blijft op 
de instructie activiteit. 
‘Leerling richt aandacht op 
degene die spreekt, op de 
voordracht, op de uitvoering van 
een opdracht.’ 

Verdeelde aandacht 
 

prikkels, omzetten 
naar een handeling 
antwoord 

Timmerman (2002) 
Chickzentmihaly (1997) 
Laevers (1998) 
Laevers (2011) 

Hiermee wordt het vermogen om 
aandacht te kunnen verdelen 
over twee of meer aspecten 
tegelijkertijd bedoeld. Tijdens 
instructies kan dit bijvoorbeeld 
betekenen het luisteren naar een 
vraag van de leerkracht en 
ondertussen al bedenken wat een 
mogelijke oplossing zou kunnen 
zijn. 



Leerling kan vraag 
beantwoorden, kan opdracht 
uivoeren 

Volgehouden aandacht Volledig opgeslorpt 
door activiteit 

Timmerman (2002) 
Chickzentmihaly (1997) 
Laevers (1998) 
Laevers (2011) 

Dit wordt in deze context 
toegedicht aan de tijd dat de 
leerling zich volledig richt op de 
instructie; als het ware wordt 
opgeslorpt door de activiteit. 
Leerling is intens, vol aandacht 
op de instructie gericht, negeert 
niet ter zake doende prikkels 

Impuls beheersing 
 

Kan reactie 
uitstellen  

Feuerstein (1993) 
Timmerman (2002)  

Is een leerling in staat om te 
wachten met reageren tot dat hij 
de beurt of gelegenheid heeft of 
krijgt. 
Leerling kan gedachten of 
wensen uitstellen, reageert 
bewust en niet impulsief 

 
 


