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1. Samenvatting 

Taakgerichtheid is volgens de literatuur een aspect van werkhouding. “Werken” is wat volgt op 

taakgericht gedrag. Taakgerichte leerlingen zien het belang van de taak en voelen zich betrokken bij 

de taak. Ze voelen zich competent en verwachten dat ze de taak succesvol zullen afronden.  Dit 

proces van zich betrokken en competent voelen bij de taak wordt versterkt door het regelmatig 

boeken van succes. Hierdoor raken deze leerlingen in een continu proces van werken, doorwerken 

en taken afmaken.  

Zaken die leerlingen weerhouden van het “werken” kunnen niet-taakgericht genoemd worden. Vaak 

wordt dit proces van “afgeleid” zijn en “niet werken” versterkt door teleurstellingen in het leren en 

falen bij presteren. De gerichtheid van taakgedrag kan afhankelijk zijn van gevoelens die een taak 

oproept. Als een leerling regelmatig niet succesvol is bij taken, zal deze leerling teleurgesteld raken in 

zich zelf. Dit leidt tot ongemotiveerde en niet-taakgerichte gedragingen. Deze niet-taakgerichte 

gedragingen hebben een doel, namelijk de eigenwaarde en zelfvertrouwen bewaren.  

Het is een uitdaging voor de docent om leerlingen te ondersteunen in hun leerproces. Docenten 

kunnen leerlingen begeleiden om betrokken, competent en succesvol te zijn bij taken. Zo kunnen 

leerlingen taakgerichter worden in hun leerproces. Op 2College Wandelbos is onderzocht, hoe 

docenten leerlingen aansturen om een taakgerichte werkhouding te ontplooien.  

Aan de hand van een enquête, lesobservaties en een vragenlijst, zijn gegevens verzameld. De 

resultaten kunnen als volgt beschreven worden. Twee derde van de ondervraagden vinden de 

leerlingen niet-taakgericht. Leerlingen zijn met name afgeleid en weten niet wat ze moeten doen. 

Onder taakgerichtheid verstaat men niet alleen het uitvoeren van de taak, maar ook de wijze van 

uitvoering. Uit de enquête komen goede voorstellen om de taakgerichtheid bij leerlingen te 

bevorderen.  

Op 2College Wandelbos krijgen leerlingen activerende lessen, er wordt verschillende werkvormen 

toegepast. Docenten en de leiding vinden het belangrijk dat leerlingen goed opletten en meedoen 

met de instructies. De taak afmaken wordt het minst belangrijk gevonden door docenten en de 

leiding. Er wordt weinig gecontroleerd op huiswerk/ spullen in orde, nakomen van afspraken en 

naleven van regels. Docenten geven veel duidelijkheid over de inhoud van de taak en in mindere 

mate over het proces.  

Docenten geven veel individuele aandacht, leerlingen krijgen bevestiging en complimenten. 

Leerlingen worden benaderd op een responsieve manier, maar er is ook sprake van directieve 

uitingen.  Er is weinig ruimte om succes te vieren en er wordt heel weinig gevraagd naar de 

taakbeleving van leerlingen.  Het gevolg is dat docenten onvoldoende op de hoogte zijn van de 

gevoelens die de taak bij de leerling roept. Zo is er onvoldoende informatie en mogelijkheid om aan 

onzekerheden en negatieve gevoelens van leerlingen te werken. Een derde van de docenten geven 

aan dat ze moeite hebben met het reduceren van onzekerheden bij leerlingen. 
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2. Inleiding 

2College Wandelbos is de mavo/ havo school waar ik les geef. Deze school heeft een sterke visie, 

waarbij de leerling centraal staat. De leerling wordt op een positieve manier benadert, zodat er een 

duurzame relatie tussen leerling-docent wordt bevorderd. Op 2 College wandelbos willen we 

effectief onderwijs bieden, waarbij de leerling constant in ontwikkeling is. We hebben bredere 

doelstellingen dan ons alleen richten op examenresultaten. We willen goed onderwijs bieden, goede 

resultaten behalen en een goede relatie hebben met leerlingen, ouders en de omgeving.  

Dit schooljaar is taakgerichtheid een speerpunt. Docenten klagen dat leerlingen niet- taakgericht zijn. 

Docenten ervaren dat leerlingen te snel afgeleid zijn. Leerlingen zijn met alles bezig, behalve met de 

opgegeven taak. Bij medewerkers van 2College Wandelbos heerst er onrustgevoelens over het 

gedrag en werkhouding van een aantal leerlingen. In de afgelopen jaren is er op 2 College Wandelbos 

een toename van onvoldoendes voor werkhouding en gedrag op de rapporten van leerlingen. Ook 

hebben leerlingen vaker de spullen en huiswerk niet in orde. Het aantal telaatkomers en afwezigheid 

tijdens lessen nemen toe.  

De lessen worden vaker verstoord, leerlingen worden vaker uit de les verwijderd en bieden 

weerstand bij het nakomen van sancties. Er wordt veel tijd geïnvesteerd in gesprekken met  

leerlingen, die niet genoeg vruchten opleveren. Tijdens rapportvergaderingen gaat veel tijd aan het 

bespreken van slecht gedrag van leerlingen. Meestal komen docenten niet tot een bevredigende 

oplossing. De prestaties van leerlingen laten te wensen over met als gevolg dat het aantal doubleurs 

sterk toeneemt. De inspectie is niet helemaal tevreden over de gang van zaken en de 

examenresultaten zijn aan de lage kant. Dit alles roept vragen en twijfels op bij docenten en 

leidinggevenden.  

Professionals van 2College Wandelbos vragen zich af, welke verwachtingen ze mogen hebben van 

leerlingen? Mogen medewerkers van 2College Wandelbos tevreden zijn? Hoe taakgericht zijn de 

leerlingen? Welke mogelijkheden biedt 2College Wandelbos aan leerlingen om taakgericht te kunnen 

zijn? Deze onderzoek moet duidelijkheid brengen in de huidige situatie van de gerichtheid van 

taakgedrag op 2College Wandelbos.  

Naar aanleiding van deze vragen wordt er een onderzoeksvraag opgesteld; hoe ziet taakgerichtheid 

op 2College Wandelbos eruit en hoe worden leerlingen op taakgerichtheid aangestuurd. Aan de hand 

van een enquête, lesobservaties en vragenlijsten worden gegevens verzameld. Het doel is om een 

antwoord te vinden op bestaande vragen en de huidige situatie te beschrijven. Taakgerichtheid 

wordt in kaart gebracht. Indien er verbeteringen nodig zijn, kunnen deze besproken worden.  

Het onderzoek wordt volledig beschreven in dit verslag. Hoofdstuk 3 beschrijft de theorie achter 

taakgerichtheid, waarna in hoofdstuk 4 het opzet van de onderzoek volgt. De resultaten worden in 

hoofdstuk 5 uitgezet en in hoofdstuk 6 staan de conclusies en aanbevelingen.  
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3. Theoretisch kader 

3.1 Taakgericht versus Niet-taakgericht 

Taakgericht gedrag 
Volgens Gerrichhauzen (2009-2010) is ‘taakgerichtheid’ een aspect van werkhouding. De 
werkhouding van een leerling is afhankelijk van verschillende factoren. Werkhouding heeft 
betrekking op de houding van de leerling ten aanzien van het leren op school. Aspecten van deze 
dimensie zijn onder meer: inzet bij het uitvoeren van taken, taakgerichtheid en 
doorzettingsvermogen. Taakgerichtheid wordt ook gerichtheid van taakgedrag genoemd.  
 
Taakgericht gedrag uit zich in ‘werken’. Er zijn verschillende gedragingen die het werken mogelijk 
maken. Denk aan goed opletten, meedoen met de instructie, aan het werk gaan na de instructie en 
doorwerken totdat de taak klaar is. Als een leerling al deze gedragingen laat zien is een leerling 
taakgericht bezig.  
 
Niet-taakgericht gedrag 
Soms wordt een leerling afgeleid en kan de leerling één of meer gedragingen niet uiten. Als dit 
regelmatig voorkomt, raakt de leerling in een vicieuze cirkel. Dit zijn leerlingen die niet opletten, 
instructies niet oppakken en niet aan het werk gaan. Het lukt deze leerlingen niet om hun aandacht 
op het werk te richten of gericht te houden. Ze zijn met andere dingen bezig en wekken soms een 
slechte indruk op, want het lijkt alsof ze zelf niet willen. Deze leerlingen vertonen steeds niet-
taakgericht gedrag, dit wordt een gewoonte en is dus de ‘werkhouding’ .  
 
Niet taakgerichte gedragingen weerhouden leerlingen van hun werk en zijn onder andere: 

 Afwezig rond kijken of voor zich uit staren; 

 Andere leerlingen storen of praten met andere leerlingen over andere onderwerpen; 

 Door de klas lopen; 

 Bezig zijn met andere activiteiten; 

 
Oorzaken en functie van niet-taakgericht gedrag 
Niet- taakgericht gedrag ontstaat niet zomaar. Het kan te maken hebben met de moeilijkheidsgraad 
van de taak, leerachterstand van de leerling, docenthandelingen en teleurstellende ervaringen van 
de leerling. Deze factoren worden hier kort toegelicht.  
 
De taak moet niet te moeilijk, maar ook niet te gemakkelijk zijn. Het docent moet de taak aanpassen 
aan het niveau van de leerling, zodat de taak haalbaar en uitdagend is. Bij leerachterstanden zijn 
leerlingen voor langere tijd, niet effectief bezig met de leertijd. Deze leerlingen blijven achter bij wat 
de docent als norm stelt. De docent heeft een aandeel in de effectiviteit van de leertaak. Het 
docentgedrag heeft invloed op het gedrag van de leerling. 
 
Teleurstellende leerervaringen kunnen een leerling ontmoedigen en onzeker maken. Telkens als de 
leerling een teleurstelling meemaakt bij een taak, wordt dit opgeslagen in het geheugen. Zo kunnen 
onzekerheidsgevoelens gaan overheersen op basis van voorafgaande teleurstellende resultaten en 
negatieve beoordelingen.  
 
Als de leerling een taak krijgt, kan deze gevoelens ontstaan. Op grond van eerdere ervaringen schat 
de leerling de kans op succes en falen. Als de onzekerheidsgevoelens overheersen, wordt de kans op 
succes laag ingeschat. Een teleurstelling heeft gevolgen voor de eigenwaarde en zelfvertrouwen van 
de leerling. Om het gevoel van eigenwaarde of het zelfvertrouwen te bewaren, kiest de leerling 
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ervoor om een teleurstelling te ontlopen. Dit betekent dat de leerling iets anders gaat doen en 
afgeleid is. Zo heeft niet-taakgerichte gedrag een functie, namelijk bewaren van eigenwaarde en 
zelfvertrouwen van een leerling.  
 

3.2  Bevorderen van taakgerichtheid 

Niet-taakgericht gedrag verandert als de leerling de situatie een andere betekenis kan geven. Als er 
sprake is van perspectief van competentieversterking, kan zo’n verandering optreden. Dan verwacht 
de leerling controle te hebben op de effecten van zijn handelen. Een docent kan hierbij een 
belangrijke rol spelen. Als de docent op de hoogte is van de taakbeleving van de leerling, kan de 
docent een goede inschatting maken van de behoeften van de leerling. De docent kan de leerling dan 
op cognitief en affectief niveau benaderen.  
 
Taakgerichte leerlingen zien het belang van de taak en voelen zich betrokken bij de taak. Het 
uitvoeren van de taak heeft een persoonlijke betekenis voor deze leerlingen. Taakgerichtheid wordt 
bevorderd door ‘inclusief onderwijs’, ‘communicatie’ en ‘responsieve instructies’.  
 
Inclusief onderwijs is onderwijs op maat. Het geeft de mogelijkheid om recht te doen aan verschillen 
in niveaus, leerstijlen en tempo’s van verwerking. Leerkracht en leerlingen werken samen om het 
onderwijs betekenisvol te maken voor iedereen. Deze manier is flexibel: er worden verschillende 
werk- en instructievormen toegepast  om tegemoet te komen aan het niveau van ontwikkeling en 
leerstijlen van leerlingen.  
 
Communicatie met leerlingen is essentieel om de opdracht betekenis te geven. Docenten dienen aan 
te geven ‘hoe’ en ‘waarom’ leerlingen de opdracht moeten uitvoeren. ‘Wat’ ze aan de opdracht 
hebben en wat ze hiervan kunnen leren. Voor een succesvol plan moet het doel, de invulling van het 
handelingsplan en de rol van de leerling helder gecommuniceerd worden naar de leerling toe.  
(Pameijer & Beukerin, 2007). Volgens Geerligs &vd Veen (1996) is deze vorm van duidelijkheid een 
richtlijn voor effectief onderwijs.  
 
Responsieve instructie maakt deel van de afstemmingsstrategie. Bij de afstemmingsstrategie wordt 
een leerling uitgenodigd om zijn verwachtingen en ervaren competentie, in een taaksituatie, te 
verwoorden. Hiermee weet de docent aan welke taak- en belevingsaspecten met de leerling gewerkt 
moet worden. In dit geval betekent werken: onzekerheid reduceren en komen tot een door de 
leerling als haalbaar ervaren taak. De docent stemt af op de situatie en behoefte van de leerling. 
 
De manier van uiten is hier van belang, wat de docent zegt kan verschillende betekenissen hebben. 
Hier wordt onderscheid gemaakt tussen uitingen met een directieve en responsieve betekenis. Als de 
docent zijn eigen opvattingen en verwachtingen centraal stelt, is de betekenis van de uiting directief. 
Hier verwacht de docent, dat de leerlingen hem volgt.  
 
Een uiting met een responsieve betekenis is het tegenovergestelde. Een uiting is responsief, als de 
docent de leerling een kans geeft om eigen verwachtingen en waarderingen in verband met de taak 
te verwoorden. Hier ervaart de leerling dat zijn reactie serieus genomen wordt door de docent. Een 
docent kan deze responsiviteit toepassen bij het geven van begeleiding en instructies.  
Het doel van responsieve instructie is de betrokkenheid van de leerling te vergroten. Onder 
responsieve instructie verstaat men: het handelen van de leerkracht om leerlingen te helpen bij het 
kiezen, plannen, uitvoeren en beoordelen van taken. Het voldoet aan de volgende kenmerken: 

 beschikbaarheid; 

 ondersteuning en competentie; 

 uitdaging tot actieve betrokkenheid en het zelf nemen van beslissingen.  
Renate Gerrichhauzen (2009-2010). Motivatie om te leren. 
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3.3  Taakgericht is effectief  

Taakgerichtheid gaat volgens Geerligs & vd Veen (1996) gepaard met effectief (leren) onderwijs. Als 
het onderwijs effectief is vertonen leerlingen meer taakgericht gedrag en kunnen leerlingen betere 
resultaten behalen. Goede resultaten hangen vooral samen met: 
• De tijd die daadwerkelijk aan zelfstandig leren wordt besteed    
 (taakgerichte leertijd en actieve leertijd) 
• Een ordelijk werkklimaat (klassenmanagement) 
• Samenwerkend leren 
• Frequentie toetsing en foutenanalyse van leerprestaties (beoordeling en terugkoppeling) 
• Hoge verwachtingen van docenten over mogelijkheden van leerlingen  

 
Effectief onderwijs wordt hier uitgebreid beschreven. Richtlijnen voor effectief onderwijs zijn:  
• Duidelijkheid over hetgeen geleerd moet worden; 
• Aansluiting op en activatie van relevante voorkennis en corrigeren van onjuiste voorkennis; 
• Actief en zelfstandig bezig zijn met de stof; 
• Kennis verwerven in het kader van gevarieerde gebruik van situaties; 
• Regelmatige terugkoppeling over de gemaakte vorderingen;     
 (er zijn uitgebreide richtlijnen voor terugkoppeling/ feedback). 
 
De docent speelt een belangrijke rol in het sturen en begeleiden van de leerproces van leerlingen. De 
docent moet de bovenstaande richtlijnen hanteren. Om hiertoe in staat te zijn moet de docent over 
bepaalde vaardigheden beschikken. Deze vaardigheden vallen onder drie soorten bekwaamheden.  

 
Bekwaamheden (beroepsbeelden) van de docent: 
• Vakkennis, (vakdeskundige) 
• Didactische vaardigheden: plannen, uitvoeren en evalueren van lessen, begeleiden van 

zelfstandig leren. (manager van leerprocessen) 
• Relationele vaardigheden: de wijze waarop een docent omgaat met zijn leerlingen. 

(begeleider en opvoeder) 

 
De docent voert de lessen uit en beïnvloedt de ontwikkeling van de leerlingen. Elk les is uniek en 
bestaat uit verschillende activiteiten. Onderwijsleersituaties bestaan uit een aantal elementen: 
• Leerdoelen; door leerling(en) te verwerven kennis en vaardigheden. 
• Beginsituatie; cognitieve en motivationele kenmerken van leerlingen die van belang zijn voor 

het bereiken van de leerdoelen. (allerlei factoren die van invloed zijn op de 
onderwijsleersituatie) 

• Leerprocessen; activiteiten die uitmonden in (duurzame) opslag van kennis in het 
langetermijngeheugen. 

• Leerstof; het inhoudaspect van de leerdoelen. 
• Werkvormen; gedragswijzen van de docent, gericht op het totstandbrengen van 

leerprocessen met het oog op het realiseren van leerdoelen.  
• Leermiddelen; informatiedragers die leerprocessen ondersteunen. 
• Evaluatie; beoordeling van bereikte leerresultaten. 
 
De docent beïnvloedt het leerproces en de taakgerichtheid van de leerling. De docent moet zorgen 
voor verschillende werkvormen om differentiatie binnen de klas mogelijk te maken. Het doel van 
interne differentiatie is passend onderwijs voor iedere leerling binnen een heterogeen 
samengestelde jaarklas. De docent moet zelfstandig en samenwerkend leren mogelijk maken. 
Leerlingen moeten leren om zelfstandig en verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. De 
docent moet in staat zijn om een taakgerichte sfeer te creëren in de les, zodat leerlingen 
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taakgerichte gedragingen kunnen vertonen. En als leerlingen met regelmaat taakgericht zijn, 
resulteert dit in een taakgerichte werkhouding.  
 
Iedere docent heeft een eigen onderwijsstijl. De onderwijsstijl van de docent wordt beïnvloed door 
taakinkleuring, leiderschapsstijl en pedagogisch-didactische opvattingen. Dit bepaalt in sterke mate 
het klassenmanagement. Bij klassenmanagement gaat het om het inrichten van de leeromgeving; het 
lesgeven en zelfstandig leren mogelijk maken. Een ordelijk werkklimaat is een voorwaarde voor 
effectief leren, waarbij de leerlingen de tijd op school taakgericht besteden.  
Titus Geerligs & Tjipke van der Veen. (1996). Lesgeven en zelfstandig leren. Assen: Van Gorcum & Comp bv. 
 

3.4  Taakgerichte leertijd 

In dit onderzoek koppel ik taakgerichtheid aan effectief onderwijs. Er zijn een aantal richtlijnen voor 
effectief onderwijs. In het onderwijsleerproces spelen de bovenstaande elementen een belangrijke 
rol.  Het doel van taakgerichtheid is, ‘werken’. De tijd die leerlingen daadwerkelijk bezig zijn met de 
opgedragen taken, heet taakgerichte leertijd ( Veenman, Lem, Roelofs, & Nijssen, 2003). Figuur 1 
geeft schematisch weer hoe de beschikbare tijd onder vele invloeden gereduceerd kan worden. Wat 
overblijft is de actieve leertijd, de tijd die zowel taakgericht als efficiënt wordt besteed.   
 
Taakgerichte leertijd bepaalt in belangrijke mate de hoogte van de leerprestaties. Met name het 
‘managementgedrag’ van de docent speelt hierbij een grote rol, maar ook de leerstof (hoeveelheid, 
afstemming op het niveau van de leerling, afstemming op het doel) en succeservaringen van de 

leerlingen mogen niet onderschat worden. Wanneer 
leerlingen willen leren, moeten zij taakgericht gedrag 
vertonen. Een hoge taakgerichtheid is geen doel op zich, 
maar wordt altijd gerelateerd aan 'leren'. 
 
Een hoge taakgerichtheid is wel een voorwaarde, maar 
geen garantie voor een hoge leerwinst. Er zijn namelijk veel 
meer factoren van invloed op de leerprestaties, 
bijvoorbeeld motivatie, instelling, aanleg, de leerkracht, 
onderwijsmethoden, leermiddelen, het aantal leerlingen in 
de groep en de mate waarin wordt omgegaan met de 
verschillende niveaus van de leerlingen. Naast veel factoren 
speelt de docent een belangrijke rol bij taakgerichtheid van 
leerlingen.  
 
Zoals eerder beschreven, speelt de docent een belangrijke 
rol in het leerproces van de leerling. De docent kan de 
‘actieve leertijd’ (efficiëntie van de tijdsbesteding)   

Figuur 1  Van schooljaar naar actieve leertijd       beïnvloeden. De docent zorgt ervoor dat de leertaak 

Veenman, Lem, Roelofs & Nijssen (2003)                relevant is voor de beoogde leeruitkomst.   
 
Op de actieve leertijd zijn drie factoren van grote invloed:  

 De afstemming van de leertaak op het doel  

 De geschiktheid van de leertaak voor het niveau van de leerling 

 De succeservaringen van de leerling 
 

Veenman, S., Lem, P., Roelofs, E. & Nijssen, F. (2003). Effectieve instructie en doelmatig klassenmanagement. Steenwijk: Swets & 

Zeitlinger.  
  

http://www.ontwerpatelier.nl/etalage/pages/ActiefLeren/Leomonasa/effectiefleren/klassenmanagement.htm
http://www.literatuurplein.nl/organisatie.jsp?orgId=398
http://www.literatuurplein.nl/organisatie.jsp?orgId=398
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4. Onderzoeksopzet  

4.1  onderzoeksvragen 

Het doel is om uit te zoeken hoe taakgerichtheid op 2College Wandelbos eruit ziet, hoe het 

wordt beïnvloed door docenten, leidinggevenden en de organisatie. En hoe leerlingen door 

docenten worden aangestuurd en beoordeeld op taakgericht gedrag en werkhouding.  

Deze doelstelling wordt verwerkt in twee hoofdvragen (1 en 2). De hoofdvragen worden gesplitst 

in een aantal deelvragen (a-f). Het ziet er als volgt uit: 

1. Hoe ziet taakgerichtheid op 2College Wandelbos eruit?  
( taakgerichtheid in kaart brengen. Erachter komen hoe docenten tegen taakgerichtheid aankijken en 

wat docenten verstaan onder taakgerichtheid) 

a) Definitie taakgerichtheid als eigenschap van leerlingen? (wat zegt de literatuur over 
taakgerichtheid) 

b) Welke kenmerken/ vaardigheden horen bij een taakgerichte werkhouding? (Volgens de 
literatuur) 

c) Wat verstaan docenten op 2College Wandelbos onder taakgerichtheid? ( opvattingen en 
meningen van docenten) 

d) In hoeverre en door welke factoren wordt de taakgerichte leertijd verstoord op 2College 
Wandelbos? (is er genoeg ruimte om te werken tijdens de lessen, waar lopen docenten er 
tegen aan?) 

e) Welke verwachtingen hebben leidinggevenden op het gebied van taakgerichtheid? (Wat 
verwachten leidinggevenden van docenten en leerlingen op het gebied van takgerichtheid?) 

f) Hoe maakt 2College Wandelbos (organisatie) taakgerichte leertijd mogelijk? (organisatie en 
planning van onderwijsactiviteiten, regels en afspraken op school, zijn deze gericht op 
taakgerichtheid?) 

 
2. Hoe worden leerlingen aangestuurd tot een taakgerichte werkhouding? ( wijze van 

aansturing tijdens de lessen, is dit taakgericht?)  
a) Welke vaardigheden/ handelingen vinden docenten belangrijk bij het taakgericht aansturen 

van leerlingen? (belangrijke gedachten en opvattingen van docenten bij het aansturen van 
leerlingen) 

b) Hoe sturen docenten leerlingen aan in de les? (welke vaardigheden/ handelingen zetten 
docenten in om leerlingen aan het werk te zetten/ houden) 

c) Welke norm hanteren docenten bij het beoordelen van taakgerichtheid en werkhouding bij 
leerlingen? (welke verwachtingen hebben docenten van leerlingen, hoe worden leerlingen 
beoordeeld op taakgerichtheid, welke aspecten vinden docenten belangrijk bij het 
beoordelen) 
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4.2 methode en instrumentatie 

Bij de keuze van de methode let ik op de volgende punten:  

1. De bijdrage aan het beantwoorden van de onderzoeksvraag;   
2. De efficiency van de methode; belasting voor mijn onderzoeksomgeving. 
3. Triangulatie; gebruik van meerdere databronnen en methoden. 
4. Wanneer kies ik voor welke methode; de methode wordt gekozen aan de hand van het 
onderliggend proces. Het onderstaand figuur geeft het verband tussen de methode en het 
onderliggend proces weer.   
 
Figuur 2  Hoofdvormen van gegevensverzameling 
Onderliggend proces     Methode, instrument 
Bevragen      Vragenlijst, interviewschema 
Observeren      Observatieschema 
Meten       Toets, test 
Lezen, beoordelen van documenten, procedures Check list 

 
Harinck. F. (2009)  

 

 

Deelvraag 1a en 1b 

Definitie van taakgerichtheid en kenmerken/ vaardigheden die horen bij een taakgerichte 

werkhouding 

Deze vragen zijn definiërend en beschrijvend, het onderliggend proces is lezen. Ze dienen als 

oriëntatie op het onderwerp en worden beantwoord door het bestuderen van literatuur. Ik heb op 

google gezocht naar “definitie taakgerichtheid”, “taakgericht handelen”, “taakgerichtheid bij 

leerlingen”, “taakgerichtheid in het onderwijs”.  Door het lezen komen andere woorden in beeld, 

namelijk werkhouding, (niet) taakgerichte gedragingen, taakgerichte leertijd, taakbeleving, 

afstemmingstheorie en inclusief onderwijs. Via internet kreeg ik artikels en namen van boeken die ik 

kon lezen om meer informatie over taakgerichtheid te vinden.  Zo kreeg ik op efficiënte manier een 

antwoord op deze onderzoeksvragen. Het paste binnen de tijd en ik kon boeken lenen uit de 

bibliotheek en artikels op het internet vinden.  

Deelvraag 1c en 2a 

Opvattingen, meningen, ideeën en ervaringen van docenten over/met taakgerichtheid en 

taakgericht handelen 

Deze vragen dienen ter beschrijving van meningen/ervaringen van docenten. Het is de bedoeling om 

informatie te verzamelen over opvattingen en ideeën van docenten. Hier is het onderliggend proces 

bevragen. Door de docenten te bevragen, krijg ik informatie over hun denkwijze en ervaringen.  

De enquête werd als introductie van het onderzoek /onderwerp gebruikt. Alle docenten kregen de 

vragenlijst in hun postvak en via de mail. Op deze manier kon ik binnen een korte tijd een zo breed 

mogelijke groep benaderen. De vragenlijst bestond uit open en gesloten vragen (zie bijlage 1).  

De open vragen dienen om zoveel mogelijke informatie te krijgen over de denkwijze van docenten 

over taakgerichtheid. Wat verstaan docenten onder taakgerichtheid, wat vinden docenten over de 
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taakgerichtheid van onze leerlingen, hoe kan de taakgerichtheid verbeterd worden, enz. Ook dienen 

de open vragen als toelichting op een gesloten vraag.  Bijvoorbeeld waarom vindt een docent de 

leerlingen niet-taakgericht. De verkregen informatie geeft een beeld van de huidige situatie en wordt 

vergeleken met de informatie uit de literatuuronderzoek. Overeenkomsten en verschillen worden 

geëvalueerd. Indien nodig worden aanbevelingen gedaan. 

Deelvraag 1d, 2b en 2c 

Taakgerichtheid in de lessen 

Deze vragen moeten taakgerichtheid in de lessen beschrijven. Dit kan doormiddel van observatie en 

bevraging. Ik wil informatie over taakgerichtheid in de lessen, dus taakgerichte en niet-taakgerichte 

gedragingen van leerlingen en docenten. Verstoringen van de taakgerichte leertijd en hoe docenten 

leerlingen beoordelen op taakgerichtheid.  

Ik koos voor een gestructureerde observatie in de les om informatie te krijgen over handelingen van 

docenten. Doormiddel van een gedragscatalogus maakte ik een observatieschema (zij bijlage 2). De 

observatiepunten werden verdeeld in vijf verschillende categorieën. Zo kon ik een beeld krijgen van 

de vaardigheden die docenten inzetten om leerlingen aan het werk te zetten en te houden in de les.  

Sommige dingen kan je niet observeren. Om een beeld te krijgen van andere vaardigheden, 

beoordelingswijzen en ervaringen op het gebied van taakgerichtheid maakte ik een gemengde 

vragenlijst (zie bijlage 3), de invultijd was hier ongeveer een kwartier.  Eerst wilde ik de docenten 

interviewen, maar het was erg moeilijk om afspraken te plannen met docenten. De bedoeling was 

om na het lesbezoek, samen met het docent de vragenlijst in te vullen. Dit bleek onmogelijk, want 

docenten hadden daarna een andere les of andere verplichtingen. Omdat docenten aangaven dat ze 

de vragenlijst in hun eigen tijd willen invullen, kregen ze deze vragenlijst mee. Ik gaf wel aan dat als 

het niet lukt, we dit samen kunnen doen. Eén docent gaf dit aan en vulde de vragenlijst samen met 

mij in.  

Deelvraag 1e en 1f 

Verwachtingen van leidinggevenden en faciliteren van taakgerichtheid op onze school 

Deze deelvragen dienen verwachtingen en meningen van de leiding op het gebied van 

taakgerichtheid te verschaffen. Het onderliggend proces is hier bevragen en ik gebruik een 

vragenlijst. De vragenlijst biedt meer vrijheid in het plannen van de tijd voor het invullen. Ook hier wil 

ik de invultijd beperken tot maximaal een kwartier.  

De leiding krijgt dezelfde vragen als de docenten, behalve de laatste vraag (zie bijlage 4). Zo kan ik de 

antwoorden van de leiding vergelijken met de antwoorden van de docenten. Dit geeft informatie 

over het beeld van taakgerichtheid bij de leiding en bij docenten. De overeenkomsten en verschillen 

hierin. Wat vinden docenten belangrijk en wat vindt de leiding belangrijk? Hoe ervaren docenten 

taakgerichtheid in de praktijk en in hoeverre is de leiding hiervan op de hoogte. De laatste vraag 

(vraag 7) is voor de leiding verschillend. In plaats van “hoe worden de lessen verstoord”, moet de 

leiding aangeven “hoe taakgerichtheid mogelijk wordt gemaakt op 2College Wandelbos”.  
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4.3 informanten en procedure 

Tijdens de eerste bijeenkomst op school werd ik geïntroduceerd als docentonderzoeker. Collega’s 

waren op de hoogte van mijn werkzaamheden als onderzoeker in dat schooljaar.  

 Enquête september  

Gelijk in september verzocht ik alle collega’s via de mail om de vragenlijst (bijlage 1) in te vullen. 

In totaal 35 collega’s namelijk, docenten, CIO (Collega’s In Opleiding), LIO (Leraar In Opleiding), 

TOA (Technisch Onderwijsassistent). Ik kreeg een ingevulde vragenlijst van 22 collega’s terug.  

De docenten kregen een uitnodiging via de mail om de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst zat 

in de bijlage en het werd naar WA-onderbouw en WA-bovenbouw verstuurd. Zo kreeg iedereen 

die les gaf in de bovenbouw en onderbouw de vragenlijst toegestuurd. In mijn mail vermeldde ik 

dat ze de vragenlijst ook schriftelijk konden invullen.  Ik printte de vragenlijst uit en legde het in 

alle postvakken.  

 Lesobservaties en vragenlijsten april 2012 

In April bracht ik alle collega’s via de mail op de hoogte van de lesobservaties. Ik gaf aan dat het 

onderzoek in volle gang is en dat ik een aantal lessen zal bezoeken om meer informatie te krijgen 

over taakgerichtheid in de lessen. Ik kreeg reacties van collega’s dat ik welkom ben in de lessen.  

Ik maakte een lijst van lessen die ik wilde bezoeken. Op 2College Wandelbos hebben we vier 

leergebieden, ik wilde twee lessen per leergebied bezoeken. Eerst koos ik voor de volgende lessen: 

engels, nederlands, maatschappij, geschiedenis, natuurscheikunde, biologie/verzorging, wiskunde, 

beeldende vorming, muziek, en drama.  

Toen keek ik welke collega’s les gaven op de momenten die ik vrij had en koos voor lessen in de 

bovenbouw en onderbouw. Dinsdag en donderdagochtend was ik vrij, dus ging ik in het rooster op 

de site zoeken naar deze vakken. Omdat sommige vakken niet op die dagen gegeven werden, ging ik 

ook afspraken maken op de maandagmiddag en ook één op vrijdag. Ik wilde alle lessen bezoeken 

vóór de meivakantie. Ik maakte afspraken met de collega’s die de lessen gaven op bovengenoemde 

momenten. Eerst stuurde ik een mail dat ik een les wilde bezoeken en hiervoor een afspraak wilde 

maken. Daarna benaderde ik alle collega’s persoonlijk om een afspraak te maken voor het lesbezoek.  

Er kwam veranderingen in de te observeren lessen. Omdat sommige collega’s bezig waren met 

examentraining in klas 4, stelden ze voor om bij een andere les te komen kijken. Zo ging ik bij een 

andere klas of vak observeren. Ook was één collega afwezig op de dag van het lesbezoek, daarna 

maakte ik een andere afspraak . De andere afspraak ging ook niet door, wegens ziekte. Hierna 

maakte ik op heel korte termijn een afspraak met een collega van een andere vak. Zo was de lijst van 

geobserveerde lessen ietsjes veranderd. Uiteindelijk bezocht ik de volgende lessen:   

Leergebied: vak(ken) 

Mens en Communicatie: Engels (h2) 
Mens en maatschappij: Geschiedenis (m3), Maatschappijleer 2 (m4), M&M (B1) 
Mens en Natuur: Biologie/verzorging (B1), Natuurscheikunde (m3), Wiskunde (B1) 
Kunst en Cultuur: Muziek (B1), Drama (B1) 
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Ik koos voor terplekke observeren aan de hand van een gestructureerde lijst (bijlage 2). Aan de hand 
van de informatie uit de literatuur koos ik bepaalde handelingen die horen bij het aansturen van 
leerlingen. Deze handelingen kunnen taakgericht en niet takgericht zijn. Ook kunnen handelingen 
gericht zijn op de inhoud van de taak of het proces van uitvoering. Zo kon ik nauwkeurig en 
gedetailleerde informatie krijgen over bepaalde gedragingen van docenten.  Om een beeld van 
verstoringen van de les te krijgen, koos ik een aantal punten waar ik op wilde letten. Zo kon ik meer 
informatie krijgen over verstoringen van de les.  
 
Ik keek naar vaardigheden waarover docenten beschikken en die ze inzetten om leerlingen aan te 
sturen. Na de les waren docenten benieuwd naar mijn bevindingen. Dit konden we soms heel kort 
bespreken en het was erg positief, omdat ik keek naar wat er WEL is en naar wat docenten AL doen 
op het gebied van taakgerichtheid.  
 
Ik vond het moeilijk om tijdens de observatie op handelingen te scoren die langdurig waren. Moest ik 
de handeling één keer scoren of meer? Ook vond ik het erg moeilijk om een scheiding te maken 
tussen inhoud en proces, omdat deze door elkaar kunnen lopen. Tijdens de observatie maakte ik ook 
notities over gebeurtenissen in de les. Ook beschreef ik bij elke les het verloop en wat mij opviel. Dit 
was achteraf erg handig en kwam goed van pas bij het verwerken van de resultaten.  
  
Om meer informatie te krijgen over zaken die moeilijk of niet geobserveerd kunnen worden, kregen 

docenten een vragenlijst (bijlage 3). Hieruit kreeg ik meer informatie over ervaringen van docenten 

met leerlinggedrag op het gebied van taakgerichtheid,  beoordelingscriteria van docenten, belang en 

toepasbaarheid van bepaalde taakgerichte handelingen van docenten en de aard van verstoringen 

in/ van de lessen. Docenten gaven aan dat ze liever de vragenlijst in hun eigen tijd willen invullen. De 

negen docenten bij wie ik op lesbezoek ging, kregen de vragenlijst. In totaal kreeg ik zeven ingevulde 

vragenlijsten terug.  

Sommige docenten gaven aan dat ze het moeilijk vonden om handelingen/ gedragingen in 

numerieke volgorde te scoren. De handelingen/ gedragingen lagen heel dicht bij elkaar, waardoor 

een keuze erg moeilijk was. Bij een aantal vragen waar docenten handelingen/ gedragingen moesten 

scoren op volgorde van belang of frequentie, ging het mis. Soms werden handelingen/ gedragingen 

met dezelfde nummer gescoord. Dit zorgde voor onduidelijkheid en moeilijkheden bij het verwerken 

van de resultaten.  

 Vragenlijst leidinggevenden en OD april 2012  

Op 2College Wandelbos zijn er twee teamleiders, één van de onderbouw en één van de bovenbouw. 

Beide teamleiders kregen de vragenlijst (bijlage 4) toegestuurd. De vragenlijst werd ook gemaild naar 

de opleidingsdocent (OD). Ik kreeg alle vragenlijsten ingevuld terug. Ook hier werd er bij sommige 

handelingen/ gedragingen hetzelfde nummer gebruikt.  

Uit deze vragen kon ik informatie krijgen over de verwachtingen van de teamleiders/OD op het 

gebied van taakgerichtheid. In hoeverre zij op de hoogte zijn van de huidige situatie en hoe de school 

taakgerichtheid mogelijk maakt in het onderwijspraktijk. Ook kon ik een beeld krijgen van het 

verband tussen het denkwijze van  de teamleiders, de OD en de docenten.  

In eerste instantie wilde ik interviews doen, maar zoals hierboven beschreven, is dit tijdrovend en 

moeilijk om in te plannen. Daarom koos ik voor een vragenlijst voor de teamleiders en de OD. De 
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teamleiders verschaften informatie over de verwachtingen en facilitering op het gebied van 

taakgerichtheid vanuit hun rol als leidinggevende. De OD verschafte informatie over taakgerichtheid 

in de lessen vanuit haar ervaring met het coachen van docenten. Zij is immers op de hoogte van wat 

de docenten nodig hebben en wat de verwachtingen vanuit de school zijn.  

 

4.4 verwerking van gegevens 

Hier volgt een omschrijving van de verwerking van de gegevens. Er wordt informatie gegeven over 

het proces, de keuzes van de methodes van verwerking en de van presentatie van de resultaten. De 

resultaten worden anoniem verwerkt en staan in een willekeurige volgorde.  

 Enquête september  

Bij de enquête ontving ik digitale en schriftelijke vragenlijsten, in totaal 22. Eerst typte ik alle 

antwoorden van docenten over in een matrix (Excel bestand).  Vraag 1 en vraag 3 waren gesloten 

vragen, die ze met “ja” of “nee” konden beantwoorden. Bij deze vragen groepeerde ik de 

antwoorden in drie groepen: groep JA, groep NEE en groep ANDERS.  De aantallen per groep telde ik 

op en berekende het percentage van het totaal aantal docenten. Dit geeft een relatief beeld van 

hoeveel docenten het antwoord positief, negatief of anders beantwoorden.  

Vraag 2, 4 en 5 waren open vragen. Vraag 4 was een toelichting op vraag 3. Aan de hand van de 

geordende schoenendoos methode bracht ik meer ordening en structuur in deze resultaten. De 

antwoorden van docenten bracht ik onder verschillende categorieën. Per categorie berekende ik het 

percentage van docenten die een antwoord  gaven binnen de betreffende categorie. De antwoorden 

waren soms heel uitgebreid en pasten onder verschillende categorieën. Hierdoor was  het totaal aan 

antwoorden hoger dan het aantal docenten. Daarom vond ik het ook interessant om het percentage 

van het betreffende categorie ten opzichte van het totaal van antwoorden te berekenen. Dit alles 

verwerkte ik in tabellen om de resultaten op een overzichtelijke manier te presenteren. 

 Lesobservaties  

De lesobservaties gingen anders dan verwacht. Tijdens het observeren in de eerste 3 lessen merkte ik 
dat docenten handelingen verrichtten, die niet op mijn lijst stonden. Deze handelingen waren 
waardevol voor mijn onderzoek en ik koos om de observatielijst uit te breiden op twee momenten.  
 
Vanaf ronde 3 voegde ik de volgende handelingen toe:  
B8= geeft aan wat leerlingen moeten doen; hoe en wat 
C6= corrigeert gedrag van leerlingen 
C7= roept de klas tot orde/stilte,  corrigeert de klas/ subgroep 
C8= brengt leerlingen op de hoogte van de moeilijkheidsgraad van de taak 
 
Vanaf ronde 6 voegde ik de volgende handelingen toe: 
C9= controleert leerlingen op naleving  van regels en nakomen van afspraken 
C10= ziet toe op uitvoering van taken 

Bij de lesobservaties scoorde ik handelingen met letters en nummers, bijvoorbeeld B8, zoals 

hierboven vermeld. Ik had negen observatieformulieren met verschillende handelingen (combinaties 

van letters/nummers). Eerst turfde ik op kladpapier per handeling, hoe vaak het voorkwam. Bij 
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handelingen onder categorie B, C en D, moest ik rekening houden met de indeling per inhoud, proces 

en niet-taakgericht. Daarna turfde ik per docent hoe vaak een handeling voorkomt. Zo kreeg ik een 

beeld van hoe vaak bepaalde handelingen voorkwamen en een beeld van hoe vaak een docent voor 

bepaalde handelingen koos.  

Ook berekende ik het percentage van de betreffende handeling van het totaal van een categorie (A-

E). Bij de indeling naar inhoud, proces en niet-taakgericht, berekende ik het percentage naar indeling 

van het totaal van de betreffende handeling. Dit alles verwerkte ik in tabellen in een Excel bestand. 

Uit deze tabellen maakte ik een combinatie matrix , waarin alle handelingen staan.  

In hoofdstuk 5 worden de resultaten gepresenteerd in een overzichtelijke matrix. Hier staan alle 

gescoorde handelingen, hoe vaak deze handeling voorkomen en een percentage van het totaal. Bij 

de categorieën B, C en D staat er ook een indeling naar inhoud, proces en niet-taakgericht. Het 

percentage wordt ook aangegeven.  

Om de tabel in een overzichtelijk A4 formaat te presenteren, worden handelingen afgekort en 

percentages op hele getallen afgerond. Hierdoor komt het totaal van percentages bij sommige items 

niet precies op 100% uit. Hier wordt de laagste score naar beneden afgerond of de hoogste score 

naar boven afgerond, om het totaal op 100% te laten uitkomen.  

Tevens wordt per categorie een grafisch beeld gegeven van de relatieve scores. Bij de verdeling naar 

inhoud, proces en niet-taakgericht wordt het verband goed zichtbaar in de grafieken. Daarna worden 

de resultaten per docent ook weergeven in tabellen. Zo wordt voor het gebruik van handelingen de 

verhouding tussen docenten duidelijk.  

 Vragenlijsten voor docenten bij lesobservaties 

Hieronder volg een omschrijving van de vragen in de vragenlijst voor docenten. Eerst behandel ik de 

gelijksoortige vragen 1, 2 en 5. Daarna behandel ik vraag 3, 4, 6 en 7.  

Docenten kregen de vragenlijst na de lesobservatie aangereikt en moesten het voor de meivakantie 

inleveren. Ik kreeg zeven van de negen vragenlijsten op papier terug. De vragenlijst bestond uit zeven 

vragen, vier gesloten en drie open vragen. Bij vraag 1 moesten docenten vijf taakgerichte 

gedragingen van leerlingen rangschikken naar volgorde van belang en frequentie. Bij vraag 2 

moesten ze  zeven niet-taakgerichte gedragingen rangschikken naar frequentie.  Deze vragen werden 

op de juiste wijze ingevuld door docenten.  

Ik koos om de scores te waarderen in punten. Zo kon ik rekening houden met de waarde van een 

score en het ook vergelijken met andere scores. Nummer 1 werd steeds het hoogst gewaardeerd in 

punten. De volgende nummers werden steeds een punt lager gewaardeerd. Bijvoorbeeld bij vraag 1 

was nummer 1; 5 punten waard. Nummer 2; 4 punten, nummer 3; 3 punten, nummer 4; 2 punten en 

nummer 5 was 1 punt waard. Bij vraag 2 zijn er zeven gedragingen, dus was nummer 1; zeven 

punten. Zo werd de waardering aan de scores toegekend.  

Bij vraag 5 moesten docenten twaalf handelingen rangschikken naar belang en frequentie. Hier 

konden docenten ook aangeven met welke handelingen ze moeite hebben om het toe te passen in 

de praktijk. Bij deze vraag gaven docenten aan dat ze moeite hadden om de volgordes tot en met 
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twaalf aan te geven. Omdat al deze handelingen belangrijk zijn en met elkaar te maken hebben. Eén 

docent had alleen maar de nummers 1 tot en met 3 gebruikt. Bij de waardering moest ik rekening 

hiermee houden. De handelingen met dezelfde nummer kregen dezelfde aantal punten, dit was een 

gemiddelde. Het totaal aantal punten van de gelijke scores, deelde ik door het aantal gelijke scores.  

Hierdoor daalde de waarde van de volgende score meer in waarde, afhankelijk van de hoeveelheid 

gelijke scores. Het totaal aantal punten per docent bleef gelijk. Dit wordt uitgebreid uitgelegd in 

hoofdstuk 5 bij de  tabel, als het voorkomt. Bij vraag 1 en 2 worden de resultaten ook in een grafiek 

weergeven. Dit biedt meer overzicht in de verhouding tussen meningen/ ervaringen docenten en 

leiding.  

Vraag 3, 4 en 6 waren open vragen. Hier kreeg ik uitgebreide informatie van docenten. Ik kreeg 

diverse antwoorden en verwerkte alles letterlijk in een tabel. Het schoenendoosmodel werd hier 

toegepast. Het aantal respondenten was beperkt (tien) en alle antwoorden kon nog overzichtelijk in 

een tabel voorkomen.  

Vraag 7 was semi-gesloten. Eerst konden docenten kiezen uit twee antwoordmogelijkheden en 

daarna konden ze hun antwoord toelichten. Hier worden ook alle antwoorden letterlijk 

overgenomen in een overzichtelijke tabel. 

 Vragenlijst leidinggevenden en opleidingsdocent (OD) 

De teamleiders/ OD kregen dezelfde vragenlijst als de docenten, via de mail. Alleen vraag 7 was 

verschillend. Ik kreeg alle vragenlijsten digitaal ingevuld terug, in totaal drie. Hier behandel ik de 

vragen in dezelfde volgorde als bij de docenten. De volgorde is vraag 1, 2, 5, 3, 4, 6 en 7. De 

resultaten van de leiding zijn samengevoegd in de tabel van resultaten van docenten. Zo wordt het 

geheel op een overzichtelijke manier weergeven.  

Bij vraag 1, 2 en 5 moest de leiding gedragingen/ handelingen rangschikken naar belang en 

frequentie. De leiding moest uitgaan van de algemeen bekende situatie op school. Deze vragen 

leverden bij de leiding meer diversiteit in invultechnieken dan bij de docenten.  

Hier werden meerdere handelingen als gelijk gewaardeerd en soms ontbraken er scores. Bij vraag 5 

kon de leiding aangeven met welke handelingen docenten moeite zullen hebben. Dit moest 

doormiddel van kruisjes, maar op één vragenlijst werd er nummers ingevuld. Dus moest ik hier 

creatiever zijn in het verwerken van de resultaten. Dit alles wordt uitgebreid omschreven in 

hoofdstuk 5, als het voorkomt. 

De antwoorden bij vraag 3, 4, 6 en 7 worden allemaal letterlijk overgenomen in de tabel, waar de 

antwoorden van de docenten staan. Zo ontstaat er een geheel plaatje met ideeën van zowel 

docenten als de leiding.  
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5. resultaten 

5.1  Enquête september  

In september 2011 hield ik een enquête en vroeg aan 35 collega’s of ze onze leerlingen te weinig 
taakgericht vinden, wat ze onder taakgerichtheid verstaan en hoe we de taakgerichtheid bij 
leerlingen kunnen verbeteren. De resultaten uit deze enquête geeft een beeld van de meningen, 
ideeën en ervaringen van docenten ( deelvraag 1c en 2a) op het gebied van taakgerichtheid. De 
vragenlijst staat in de bijlagen. (bijlage 1) 

 
De meeste docenten (91%) vinden dat taakgerichtheid te maken heeft met de uitvoering van een 
taak/ bezig zijn met je opdracht en de werkwijze bij de uitvoering van een taak. 
 
36% van de docenten vindt dat taakgerichtheid te maken heeft met uitvoering. Dus; bezig zijn met 
dingen die je taak zijn, doen wat gedaan moet worden en bewust zijn van waar je mee bezig bent. 
 
55% van de docenten vindt dat taakgerichtheid te maken heeft met de werkwijze. Dus; goed, 
geconcentreerd en efficiënt werken aan de hand van een systematisch aanpak. En je houden aan de 
gestelde eisen bij het uitvoeren van een taak.  
 
Bij de vraag vind je dat onze leerlingen te weinig taakgericht zijn, beantwoordt 68% van de docenten 
de vraag met een “ja”. De voornaamste reden is dat leerlingen te snel afgeleid zijn. De helft van de 
docenten vindt de leerlingen te snel afgeleid. Hiernaast weten leerlingen niet wat ze moeten doen 
en/of hebben ze weinig (geen) motivatie.  
 
Andere redenen van lage taakgerichtheid zijn; het kost veel energie en duurt te lang voordat 
leerlingen aan de slag gaan, leerlingen zetten niet door om de taak af te maken, leerlingen hebben 
weinig kennis en duidelijkheid over de taken, ze zien het belang niet in, te weinig motivatie, enz. 
 
Docenten stellen voor om dit aan te pakken op de volgende manieren. De meest voorkomende zijn; 

 Communiceren met leerlingen en ouders over het doel/ relevatie van taken/afspraken; 

 Begeleiden en coachen; individuele aanpak, trainen op TGH. 

 Duidelijkheid geven over afspraken, consequenties, eisen, regels en verwachtingen.  

 Team aanpak, samen onderzoeken, inzetten en evalueren. 
 

5.2  Antwoorden op enquêtevragen 

Deze vragenlijst bestaat uit vijf vragen gesteld aan docenten op 2 College Wandelbos. De respons is 

63% van de docenten, dus 22 van de 35 collega’s hebben de vragenlijst ingevuld. Vraag 1 geeft 

duidelijkheid over de betrokkenheid van docenten bij de speerpunten van dit schooljaar. Zijn 

docenten op de hoogte van de speerpunten en in welke mate? Het is meer een introductie van de 

thema taakgerichtheid. Het geeft het belang van dit thema voor dit schooljaar en voor dit onderzoek  

Tabel 1  Antwoorden op vraag 1 

Vraag 1  Weet je dat taakgerichtheid een speerpunt is voor dit schooljaar? 

14 docenten (64%) hebben deze vraag met “JA” beantwoord.  
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Bij vraag 2 omschrijven docenten het begrip taakgerichtheid. De omschrijvingen worden verdeeld 

over zeven categorieën. De resultaten zijn weergegeven in tabel 2. In de rijen zijn de categorieën 

uitgezet op alfabetische volgorde. In de 2e kolom staan de antwoorden van docenten. Soms is een 

antwoord zo uitgebreid dat het tot meer dan één categorie kan behoren. In totaal zijn er 36 

antwoorden, de derde kolom geeft het percentage van dit totaal weer. Tussen haakjes staat het 

aantal keer dat een antwoord in de betreffende categorie valt. De laatste kolom geeft het percentage 

van het aantal docenten die kiezen voor het betreffende categorie weer. Hier wordt het percentage 

berekend van het totaal aan docenten (22). Het antwoord van één docent kan bij meerdere 

categorieën horen.  

Tabel 2  Antwoorden op vraag 2:  Wat is taakgerichtheid volgens jou? 

Categorie 
 

Omschrijving Percentage 
antwoorden 
(N=36) 

Percentage 
docenten 
(N=22) 

Bezig zijn/ uitvoeren  Bezig zijn met dingen die je taak zijn, op je eigen manier bezig zijn, 
doen wat gedaan moet worden, alle onderdelen maken, goed 
nadenken over de inhoud, actief zoeken naar informatie, informatie 
eigen maken, iets extra aan inhoud en/of vorm toevoegen, bewust 
zijn van waar je mee bezig bent. 

22%  
(8) 

36% 
 

Deadline Werkzaamheden af op het gestelde tijdstip. 3%   
(1) 

5% 
 

Docent handeling Leerlingen op hun taken, regels en verantwoordelijkheid wijzen. 
Bewust omgaan met je taak als mentor en leraar. Kijken hoe je de 
TGH van leerlingen kan verbeteren. Dat leraren hun rol pakken en 
zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie en daar naar handelen,  

8%   
(3) 

14% 
 

Doel/ eindproduct Maximale leerrendement behalen, kiezen  voor een goede leerwijze, 
route voor het te bereiken doel kiezen, zoveel mogelijk van de taak 
leren, doelgericht, doelbewust formuleren van doelen, de mate 
waarin je op het pad blijft, dingen doen om slimmer te worden, als je 
iets wilt bereiken.  

17%   
(6) 

27% 
 

Duidelijkheid Duidelijkheid hebben van verwachtingen, weten wat je moet doen en 
waar je aan moet werken. 

11%   
(4) 

18% 

Eigenontwikkeling Zicht hebben/ krijgen op hun capaciteiten en hun te ontwikkelen 
punten. Bewust bezig zijn met eigenontwikkeling. 

6% 
(2) 

9% 

Werkwijze/ eisen 
uitvoering 

Geconcentreerd- en adequaat, naar het beste, efficiënt, 
systematisch, planmatig , zelfstandig, rekening houden met anderen 
die ook willen werken, niet afgeleid worden, gericht op leren/ taak, 
school serieus nemen, spullen/ huiswerk in orde, actieve deelname in 
de les. 

33% 
(12) 

55% 

Totaal is 100%          36 antwoorden 22 docenten 
 
Vraag 3 is een gesloten vraag, tabel 3 weergeeft de resultaten. De toelichtingen staan bij vraag 4. 

Tabel 3 Antwoorden op vraag 3: Vind je dat onze leerlingen taakgericht zijn?  

 68% vindt dat onze leerlingen te weinig taakgericht zijn, antwoord is ja.  15 docenten 

 18 % beantwoordt de vraag met een nee.         4 docenten 

 14 % beantwoordt de vraag met: Ja en nee, geen ja of nee, soms.   3 docenten 

Totaal   22 docenten 
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Bij vraag 4 lichten docenten het antwoord bij vraag 3 toe. Waarom vinden ze onze leerlingen wel of 

niet- taakgericht. In tabel 4 staan toelichtingen op drie antwoorden: JA, NEE, ANDERS. De 

toelichtingen op het antwoord JA, worden verdeeld over zeven categorieën. Net als bij vraag 2 staan 

de categorieën op alfabetische volgorde, het antwoord van één docent kan in meerdere categorieën 

vallen. Het percentage wordt berekend van het totaal aan antwoorden (28) en van het totaal aan 

docenten (22). De toelichtingen op de antwoorden NEE en ANDERS, staan in de laatste twee rijen van 

dit tabel.   

Tabel 4 Antwoorden op vraag 4: Geef een toelichting op jouw antwoord bij vraag 3 

 

Antwoord is JA 

Categorie  Toelichting  Percentage 
antwoorden 
(N=28) 

Percentage 
docenten 
(N=22) 

Afleiding Te gemakkelijk afgeleid, vooral tijdens computer lessen. 

Mobiel is belangrijker. Meer met elkaar/ andere zaken bezig. 

Zo weinig mogelijk bezig zijn met de taak. Na schooltijd zijn ze 

te druk met andere dingen. Korte concentratieboog. School is 

voor de gezelligheid. Ze ontvangen te veel prikkels in een les. 

Persoonlijke relatie met de leraar komt ertussen. 

39% 
(11) 

50% 

Duidelijkheid Ze weten niet hoe ze naar het gewenste eindproduct moeten 

komen. Ze hebben moeite met consequenties van hun 

handelen overzien. Ze weten niet goed hoe ze taakgericht 

bezig moeten zijn.  

11% 
(3) 

14% 

Motivatie Ze tonen niet altijd de wil om te werken. Ze nemen niet altijd 
de moeite om een oplossing te vinden. Niet actief met de 
leerstof aan de slag gaan. 

11% 
(3) 

14% 

Organisatie  70 minuten is te lang om taakgericht bezig te zijn. 4% 
(1) 

5% 

Taakomzeiling Taakomzeiling is populairder dan werken. Uitstel, het duurt 

erg lang en vraagt te veel investering, voordat leerlingen 

serieus aan de slag gaan.  

7% 
(2) 

9% 

Verantwoordelijkheid Leerlingen mogen meer aan hun huiswerk doen. Leerwerk is 

een vaardigheid die een leerling thuis moet oppakken. Ze zien 

de belangrijkheid van de stof niet. Ze zijn laks. 

14% 
(4) 

18% 

Zelfontwikkeling  Puberale periode, ontbreken van bepaalde vaardigheden. Ze 
moeten ook hun persoonlijke ontwikkeling verwerken. 
Algemeen gegeven, niet alleen onze leerlingen. Geen 
zelfinitiatief, geen zelfstandigheid. 

14% 
(4) 

18% 

Totaal is 100%             28 antwoorden  22 docenten 

Antwoord is NEE, toelichting is: 
De meeste leerlingen zijn goed bezig. Enkele leerlingen hebben verbetering nodig. We mogen niet generaliseren, slechts 
40% (of 25%) heeft moeite met taakgerichtheid. Opdrachten zijn te saai of te gemakkelijk.  
 

Antwoord Ja en nee/ geen ja of nee/ soms, toelichting is: 
Wij stellen te weinig eisen, leerlingen worden te veel afgeleid, korte concentratieboog, ze zich kunnen niet te lang op een 
taak richten, we mogen niet generaliseren.  
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Bij vraag 5 geven docenten suggesties om taakgerichtheid te verbeteren op 2College Wandelbos. De 

antwoorden worden verdeeld over twaalf categorieën, die op alfabetische volgorde worden 

weergeven. De zes opmerkingen die één keer voorkomen, worden geplaatst onder de categorie 

“overig”. De resultaten staan in tabel 5. In de rijen zijn de categorieën uitgezet. In kolom twee staan 

de antwoorden voor het betreffende categorie. Kolom drie geeft het percentage van het totaal aan 

antwoorden weer. In totaal zijn er 42 antwoorden die onderverdeeld worden. In het laatste kolom 

wordt het percentage van het totaal docenten gegeven die een antwoord geef voor het betreffende 

categorie.  

Tabel 5 Antwoorden op vraag 5: Hoe kunnen we de taakgerichtheid van onze leerlingen verbeteren? 
 

Categorie  Antwoorden   Percentage 

antwoorden 

(N=42) 

Percentage 

docenten 

(N=22) 

Aanspreken/ 

Feedback 

Aanspreken op hun verantwoordelijk voor zichzelf en de rest van de 

groep. Snelle persoonlijke feedback. 

5% 

(2) 

9% 

 

Begeleiden/ 

coachen/ trainen 

Begeleiden, individuele aanpak, iedereen is anders en heeft zijn eigen 

probleem. Trainen om zelfstandig en geconcentreerd te werken, laten 

oefenen in het bedenken, uitvoeren en evalueren van taken.  

12 % 

(5) 

23% 

Belonen Belonen voor een bepaalde tijd TG, beloningsysteem invoeren die TG 

beloont, maar ook de normaliteit ervan benadrukt.  

5% 

(2) 

9% 

Beoordeling Betrekken bij elkaars beoordeling, observatie opdracht aan beoordeling 

koppelen, na afloop korte beoordeling docent en zelfreflectie. 

5% 

(2) 

9% 

Communiceren  Uitleggen wat TG inhoudt, goed en voortdurend communiceren met 

leerlingen over: het waarom van dingen. Laten zien waar ze het voor 

doen, dat het te maken heeft met hun toekomst. Snelle communicatie 

met ouders, in gesprek blijven met de leerling. 

17% 

(7) 

32% 

Doelen/ taken Het stellen van realistische en concrete doelen. Doelen die dichtbij 

zijn. Doelen opsplitsen in behapbare delen. Taken die aansluiten bij 

hun belevingswereld, die raakvlakken hebben met hun leefwereld. 

5% 

(2) 

9% 

Duidelijkheid  Duidelijke eisen stellen, duidelijkheid voor leerlingen en docenten over 

verwachtingen, afspraken, regels, consequenties, laat ze zien wat de 

consequenties zijn.  

10% 

(4) 

18% 

Eisen Verantwoordelijkheid voor het proces en product bij leerlingen leggen. 

Meer verwachten en meer eisen stellen aan leerlingen. Meer tijdsdruk 

toepassen. Regels aanscherpen.  

12 % 

(5) 

23% 

Lessen Blijven investeren in een les, lessen aanbieden die raakvlakken heeft 

met hun leefwereld hebben.  

5% 

(2) 

9% 

Samen aanpakken Samen onderzoeken, inzetten en evalueren, gezamenlijke team aanpak, 

alle docenten neuzen dezelfde kant op.  

7% 

(3) 

14% 

Toezicht/ controle (in gezamenlijkheid) erop toe zien dat ze hun best doen, strenger 

controleren huiswerk 

5% 

(2) 

9% 

Overig Hopen dat er een tijd komt dat ze dat uit zichzelf gaan worden. 

Leerlingen zelf keuzes laten maken over bijvoorbeeld aanpak van de 

taak. Het begint met leerbereidheid, ze moeten willen. Dat is een 

intrinsieke motivatie die vanuit de leerling moet komen. Rooster van 

50 minuten, zodat leerling eerder klaar is en meer tijd over is op een 

dag. Afleiding weg halen. Goed pedagogisch en didactisch handelen. 

14% 

(6) 

27% 

Totaal 45 antwoorden, waarvan 3 (leeg, geen idee, ik zou het niet weten) 45-3=42 suggesties 

voor verbetering 

42 

antwoorden 

22  

docenten  
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5.3  Resultaten Lesobservaties  

Bij de lesobservaties heb ik gelet op 33 handelingen, verdeeld over vijf verschillende aspecten. De  

Voorbereiding (A), Instructie (B), Begeleiding/ sturing (C), Beoordeling (D)  en Interrupties/ 

organisatorische problemen (E). Het gaat om hoe vaak een handeling bij een bepaald aspect 

voorkomt in de les.  Zoals eerder vermeld, heb ik de observatielijst uitgebreid bij ronde drie en zes. 

Een aantal handelingen komen pas in ronde 3 en ronde 6 op de lijst te staan (bijlage 2). 

Tabel 6 geeft een beeld van de resultaten per geobserveerd item weer. In de rijen zijn de 

handelingen per aspect uitgezet, bij elk aspect wordt het percentage van het “totaal gescoorde 

items” vermeld. In de kolommen zijn het totaal en het percentage vermeld. Bij het totaal van de 

handelingen wordt bij drie aspecten onderscheid gemaakt in drie verschillende categorieën, nl; 

“inhoud”, “proces” en “niet-taakgerichte” (NTG) handelingen.  Het totaal en percentage van dit 

totaal worden vermeld in de kolommen. Een cel geeft aan hoe vaak een item voorkomt in het totaal, 

in procenten en/of in het betreffende categorie. Het percentage wordt bij het kolom totaal van het 

totaal handelingen per aspect genomen. Bij de categorieën “inhoud”, “proces” en “NTG” wordt het 

percentage genomen van het totaal per betreffende handeling.  

De handelingen worden afgekort met letter en nummer en een korte omschrijving. Een uitgebreide 

omschrijving van afkortingen volgt na het tabel.  De percentages worden op hele getallen afgerond. 

Hierdoor komt het totaal van percentages bij sommige items niet precies op 100% uit. In sommige 

gevallen wordt de laagste score naar beneden afgerond of de hoogste score naar boven afgerond, 

om het totaal op 100% te laten uitkomen. Dit wordt aangegeven met een*. 

In totaal wordt er op 1187 items gescoord, 1156 (98%) zijn docenthandelingen en de rest (2%) valt 

onder categorie (E) Externe Interrupties . Van de docentenhandelingen komt Begeleiding/ sturing (C) 

het meeste voor met 42%, hierna volg Instructie (B) met 27%, daarna volgt Beoordeling/ 

terugkoppeling (D) met 22% en als laatste Voorbereiding (A) met 9% van het totaal. 

Uit tabel 6 blijkt dat leerlingen tijdens de les horen (A2) wat ze gaan/ moeten doen, 42% van de 

voorbereiding bestaat uit deze handeling.  Er wordt voor 34% gewerkt in verschillende (A5) 

werkvormen. Huiswerk en spullen (A3) controleren komt weinig voor (5%). Het van te voren 

informeren van leerlingen over de lesopbouw gebeurt weinig (8%). 

Bij Instructie (B) geven docenten voortdurend (22%) antwoord op vragen van leerlingen (B5) en 

gebruiken (21%) ze inbreng van leerlingen om de stof uit te leggen (B6). Leerlingen weten vaak niet 

(2%) wat ze moeten doen als ze klaar zijn (B3). Er wordt weinig verteld (7%) over het doel van de 

taak. Dus waarom leerlingen de taak moeten uitvoeren en welk belang leerlingen hierbij hebben.  

Over het onderscheid naar inhoud, proces en NTG blijkt dat de meeste handelingen gericht zijn op 

“inhoud”.  Het minste 50% komt voor bij duidelijkheid voor als leerlingen klaar zijn (B3). Niet-

taakgerichte handelingen komen heel weinig voor, bij antwoord geven op vragen van leerlingen (B5) 

komt het hoogste percentage voor. 15% van de antwoorden hebben niks te maken met de taak.  

Bij begeleiding en sturing (C) geven docenten veel (32%) individuele aandacht aan leerlingen of 

subgroepen (C1). Verder gaan docenten voor 15% uit van het perspectief van de leerling en 

gebruiken responsieve uitingen (C3). Het gedrag van leerlingen (14%) wordt ook gecorrigeerd (C6). 

Het toezien op de uitvoering van taken (C10) en naleven van regels en afspraken (C9) gebeurt heel 
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weinig, slechts 2% van de begeleidende/sturende handelingen is gericht hierop.  En 4% van de 

handelingen is gericht op de taakbeleving van de leerling (C8). Bij het onderscheid in categorieën zijn 

bijna alle begeleidende handelingen voor meer dan 50% gericht op de inhoud.  Alleen bij het 

corrigeren van gedrag (C6) is 80% van de handelingen gericht op “proces”. Er wordt meer 

gecorrigeerd op de manier van uitvoeren/ werkwijze. Op de “inhoud van de taak wordt voor 13% 

gecorrigeerd en 7% van de corrigerende handelingen zijn “niet-taakgericht”. Hier gaat het meer om 

storend gedrag van een leerling. Bij individuele aandacht aan leerlingen is 7% niet-taakgericht.  

Bij beoordeling en terugkoppeling  (D) wordt er meer bevestiging/ complimenten (D3) gegeven, 

namelijk 31%. Verder worden er (26%) duidelijke eisen aan leerlingen gesteld (D2) en kritiek/ 

feedback (D4) gegeven (20%). Leerlingen krijgen weinig (3%) te horen dat ze fouten mogen maken en 

van fouten kunnen leren (D6). Leerlingen mogen elkaar in geringe mate (5%) beoordelen (D5) en er is 

weinig (15%) duidelijkheid over hoe leerlingen beoordeeld (D1) worden. Dus wat leerlingen moeten 

doen om een voldoende/ compliment/ beloning te krijgen.  

De meeste verstoringen (E) zijn organisatorisch (E4)van aard. 52% van de interrupties komt door te 

laat komen van leerlingen na gymles, binnenkomst van andere docenten in de les, inhalen toets, 

docent verlaat het lokaal. 32% is onvoorziene zaken zoals toilet bezoek , te laat komen, of verlaten 

van het lokaal door leerlingen. 13% komt van geplande activiteiten, zoals corvee, zorggesprek of 

taalondersteuning. Slecht 3% komt door ziekte.  
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Tabel 6 Resultaten lesobservaties 

  Geobserveerde items per aspect Totaal %  Inhoud %  Proces % NTG % 

A Voorbereiding (8,6%) 102 100       

A1 Duidelijke opbouw van de les 8 8 

A2 Leerlingen op de hoogte van de lesopbouw 43 42 

A3 Huiswerk/ spullen controleren 5 5 

A4 Indeling lokaal/ zitplaats leerlingen 11 11 

A5 Wisseling in werkvormen 35 34 

  

B Instructie (25,9%) 307 100 254  41  12  

B1 Duidelijkheid over het doel van de taak  23 7 18 78 5 22 0 0 

B2 Duidelijke uitleg over de taak 49 16 40 82 9 18 0 0 

B3 Duidelijkheid voor als leerlingen klaar zijn 6 2 3 50 3 50 0 0 

B4 Herhaalt instructies/ antwoorden leerlingen 21 7 18 86 2 10 1 4* 

B5 Antwoord op vragen van leerlingen 67 22 46 69 11 16 10 15 

B6 Inbreng van leerlingen gebruiken  65 21 61 94 4 6 0 0 

B7 Kennis activeren 31 10 30 97 0 0 1 3 

B8 Aanwijzingen geven tijdens de les 45 15 38 84 7 16 0 0 

 

C begeleiding/ sturing (41,1%) 488 100 294  172  22  

C1 Geeft individuele aandacht aan leerlingen 154 32 112 73 31 20 11 7 

C2 Gebruikt directieve uitingen 39 8 21 54 16 41 2 5 

C3 Gebruikt responsieve uitingen 75 15 40 53 33 44 2 3 

C4 Vraagt naar taakbeleving van leerlingen 33 7 27 82 6 18 0 0 

C5 Luistert naar leerlingen 41 8 33 80 6 15 2 5 

C6 Corrigeert gedrag van leerlingen 70 14 9 13 56 80 5 7 

C7 Roept de klas (subgroep) tot orde/ stilte 39 8 22 56 17 44 0 0 

C8 Informeert over de moeilijkheidsgraad  18 4 15 83 3 17 0 0 

C9 Ziet toe op naleving van regels/ afspraken 10 2 7 70 3 30 0 0 

C10 Ziet toe op uitvoering van taken 9 2 8 89 1 11 0 0 

 

D Beoordeling (21,8%) 259 100 186  65  8  

D1 Duidelijkheid over beoordeling  40 15 27 68 13 32* 0 0 

D2 Duidelijke eisen aan leerlingen 68 26 31 46 35 51 2 3 

D3 Bevestiging/ complimenten/ succes vieren  79 31 75 95 4 5 0 0 

D4 Geeft kritiek (feedback) 51 20 35 69 11 22 5 9* 

D5 Laat leerlingen elkaar beoordelen 13 5 11 86* 1 7 1 7 

D6 Geeft aan dat leerlingen kunnen leren van fouten 8 3 7 88 1 12* 0 0 

 

E Externe Interrupties (2,6%) 31 100       

E1 Zieke leerlingen 1 3 

E2 Geplande activiteiten 4 13 

E3 Onvoorziene zaken 10 32 

E4 Organisatorische problemen 16 52 

 

Totaal geobserveerde items  1187 100       

 

* de laagste/ hoogste percentage wordt naar beneden/ boven afgerond om het totaal op 100% te laten uitkomen 
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De onderstaande grafieken geven een beeld van de gescoorde handelingen per aspect weer. De 

verdeling over Inhoud, Proces, Niet-taakgericht (NTG) wordt ook weergeven bij, Instructie, 

Begeleiding en Beoordeling.  

Figuur 3 Grafiek Voorbereiding 

 

 
Figuur 4 Grafiek Instructie 

B.  Instructie  

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

A1 Lesopbouw A2 Op de
hoogte

lesopbouw

A3 Controle
huiswerk/

spullen

A4 Indeling
lokaal

A5 Wisseling
werkvormen

A.  Voorbereiding 

aantal scores

0

10

20

30

40

50

60

70

80

NTG

Proces

Inhoud



AOST onderzoek 2011-2012 Rodania Joseph  24 
 

Figuur 5 Grafiek Begeleiding 

C.  Begeleiding/ sturing  

 
Figuur 6 Grafiek Beoordeling 
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Figuur 7 Grafiek Verstoringen 

 

Het is ook interessant om de resultaten per docent te bekijken. De negen docenten staan in 

willekeurige volgorde. De onderstaande tabellen geven de resultaten per docent weer. In de rijen zijn 

de docenten uitgezet, in de kolommen zijn de geobserveerde items vermeld.  In de afzonderlijke 

cellen is aangegeven hoe een docent op het betreffende item scoort. Bij Instructie (B), Begeleiding 

(C) en Beoordeling (D), wordt er een onderscheid gemaakt in “inhoudelijk”, “procesgericht”, en “niet-

taakgerichte” handelingen.  

Uit tabel 7 blijkt dat leerlingen op de hoogte brengen van wat er gaat/ moet gebeuren 42% is van het 

totaal. Deze handeling komt bij drie docenten erg vaak voor, namelijk 63%. Deze docenten zijn 

constant bezig met het aankondigen van de volgende activiteit. De gemiddelde handeling per docent 

is bij voorbereiding 11,3. Twee docenten scoren opmerkelijk hoog t.o.v. het gemiddelde, terwijl één 

docent erg laag scoort t.o.v. het gemiddelde.  

Tabel 7 Voorbereiding per docent 

A= Voorbereiding    Omschrijving afkortingen  
      A1 A2 A3 A4 A5 Totaal A1= Duidelijke opbouw van de les 

  Docent 1 0 0 3 1 3 7 A2= Leerlingen op de hoogte brengen van 
de lesopbouw   Docent 2 2 3 0 6 3 14 

  Docent 3 0 5 0 0 6 11 A3= Controleren op het huiswerk/ spullen in 
orde hebben   Docent 4 0 2 0 0 1 3 

  Docent 5 3 4 1 1 3 12 A4= Herschikken van de indeling van het 
lokaal ten behoeve van de leertaak   Docent 6 1 11 0 0 6 18 

  Docent 7 0 8 0 0 2 10 A5= Wisseling in werkvormen 

  Docent 8 2 8 0 2 7 19 
  Docent 9 0 2 1 1 4 8 
  Totaal 8 43 5 11 35 102 
  Percentage 8 42 5 11 34 100   
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Uit tabel 8 blijkt dat antwoord geven op vragen van leerlingen (B5) het meest voorkomt, waarbij één 

derde bij docent 7. De gemiddelde handeling per docent is bij Instructie 34,1. Alle docenten zijn meer 

gericht op het inhoudelijk aspect van de taak. De verhouding tussen inhoud en proces is per docent 

verschillend.  

Tabel 8   Instructie per docent 

B = Instructie  Omschrijving van afkortingen en tekens 

  
B1 

 
B2 

 
B3 

 
B4 

 
B5 

 
B6 

 
B7 

 
B8 

 
Tot.  
pdpi 

Tot. per 
docent 

Docent 1 (I) 3 9 0 6 3 3 0 - 24   
  
  

26 

B1= geeft aan waarom leerlingen de 
taak/proces moeten uitvoeren: doel (P) 0 0 0 0 2 0 0 - 2 

(N) 0 0 0 0 0 0 0 -   B2= geeft uitleg over de uit te voeren 
taak  Tot. docent 1 3 9 0 6 5 3 0 -   

Docent 2 (I)  4 6 0 0 5 11 5 - 31   
  
  

34 

B3= geeft aan wat leerlingen kunnen 
doen als ze klaar zijn (P) 1 2 0 0 0 0 0 - 3 

(N) 0 0 0 0 0 0 0 -   B4= herhaalt de instructies 

Tot. docent 2 5 8 0 0 5 11 5     

Docent 3 (I) 5 3 0 3 4 3 5 3 26   
  
  

27 

B5= geeft antwoord op een vraag van een 
leerling (P) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

(N) 0 0 0 0 0 0 0 0   B6= gebruikt inbreng van leerlingen om 
zaken (uitleg/stof) helder te krijgen Tot. docent 3 5 3 1 3 4 3 5 3   

Docent 4 (I) 0 0 2 1 9 8 6 2 28   
  
  

29 

B7= activeert kennis; koppelt uitleg aan 
bestaande kennis (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(N) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -  vanaf ronde 3 

Tot. docent 4 0 0 2 1 10 8 6 2   B8= geeft aan wat leerlingen moeten 
doen; hoe en wat Docent 5 (I) 3 3 0 0 7 3 2 4 22   

  
  

24 

(P) 0 0 0 1 0 0 0 1 2  
I= inhoudelijk 
P= procesmatig 
N= niet-taakgericht 
Tot.= totaal 
Pdpi= per docent per item 
 
 

(N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tot. docent 5 3 3 0 1 7 3 2 5   

Docent 6 (I) 1 3 1 1 1 5 0 0 12   
  
  

24 

(P) 2 3 1 1 1 1 0 0 9 

(N) 0 0 0 0 3 0 0 0 3 

Tot. docent 6 3 6 2 2 5 6 0 0   

Docent 7 (I) 0 5 0 2 12 8 2 8 37   
  
  

55 

(P) 1 2 0 0 5 2 0 2 12 

(N) 0 0 0 0 5 0 1 0 6 

Tot. docent 7 1 7 0 2 22 10 3 10   

Docent 8 (I) 0 2 0 4 1 16 8 12 43   
  
  

48 

(P) 0 1 1 0 0 1 0 2 5 

(N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tot. docent 8 0 3 1 4 1 17 8 14   

Docent 9 (I) 2 9 0 1 4 4 2 9 31   
  
  

40 

(P) 1 1 0 0 3 0 0 2 7 

(N) 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

Tot. docent 9 3 10 0 2 8 4 2 11   

Totaal I 18 40 3 18 46 61 30 38 254 

307 

Totaal P 5 9 3 2 11 4 0 7 41 

Totaal N 0 0 0 1 10 0 1 0 12 

Totaal 23 49 6 21 67 65 31 45 307 
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Uit tabel 9 blijkt dat individuele aandacht geven (C1) het meest voorkomt. Hier moet er rekening 
worden gehouden met de uitbreiding van de lijst bij ronde 3 en 6. De gemiddelde handeling per 
docent is bij Begeleiding 54,2. Docent 8 scoort bijna twee keer het gemiddelde. Alle docenten zijn 
meer gericht op het inhoudelijk aspect van de taak. De verhouding tussen inhoud en proces is per 
docent verschillend.            
 
Tabel 9   Begeleiding en sturing per docent 

C= Begeleiding en sturing Omschrijving van afkortingen 
en tekens 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 
Tot. 
pdpi 

Tot. 
pd 

Docent 1 (I) 5 2 0 0 2 - - - - - 9   C1= geeft individuele aandacht 
aan leerlingen/ subgroepen (P) 1 2 4 0 1 - - - - - 8   

(N) 3 2 0 0 1 - - - - - 6   C2= directieve uitingen; 
leerlingen moeten volgen, leraar 
staat centraal, voorleggend, 
gebiedenderwijs 

Tot. docent 1 9 6 4 0 4           23 

Docent 2 (I) 8 0 9 7 1 - - - - - 25   

(P) 2 2 3 1 0 - - - - - 8   

(N) 0 0 0 0 0 - - - - - 0   C3= responsieve uitingen; leraar 
volgt, leerling staat centraal, 
uitnodigend, vragenderwijs 

Tot. docent 2 10 2 12 8 1           33 

Docent 3 (I) 8 4 4 0 6 2 4 1 - - 29   

(P) 2 1 2 0 0 5 0 0 - - 10   C4= vraagt naar taakbeleving 
van leerlingen; houdt rekening 
met de taaksituatie en 
ervaringen van leerlingen 

(N) 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0   

Tot. docent 3 10 5 6 0 6 7 4 1       39 

Docent 4 (I) 15 2 2 0 5 1 1 0 - - 26   

(P) 2 3 3 0 0 11 0 0 - - 19   C5= luistert naar leerlingen 

(N) 4 0 0 0 0 0 0 0 - - 4   

Tot. docent 4 21 5 5 0 5 12 1 0       49 - vanaf ronde 3 

Docent 5 (I) 13 0 1 0 3 0 1 2 - - 20   C6= corrigeert gedrag van 
leerlingen (P) 2 1 3 0 1 7 3 1 - - 18   

(N) 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 2   C7= roept de klas tot orde/stilte,   
corrigeert de klas/ groep Tot. docent 5 17 1 4 0 4 7 4 3       40 

Docent 6 (I) 6 1 6 5 5 1 2 2 2 1 31   C8= brengt leerlingen op de 
hoogte van de 
moeilijkheidsgraad van de taak 

(P) 7 0 6 4 1 2 0 0 1 1 22   

(N) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1   

Tot. docent 6 13 1 12 9 7 3 2 2 3 2   54 - vanaf ronde 6 

Docent 7 (I) 11 1 1 4 4 2 1 1 0 0 25   C9= controleert leerlingen op 
naleving  van regels en nakomen 
van afspraken 

(P) 6 2 8 1 2 14 10 1 0 0 44   

(N) 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4   

Tot. docent 7 19 3 10 5 6 17 11 2 0 0   73 C10= ziet toe op uitvoering van 
taken Docent 8 (I) 28 9 13 7 5 1 5 7 3 5 83   

(P) 3 0 3 0 1 8 1 1 1 0 18    
I= inhoudelijk 
P= procesmatig 
N= niet-taakgericht 
Tot.= totaal 
Pdpi= per docent per item 
Pd= per docent 
 

(N) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2   

Tot. docent 8 31 9 17 7 6 10 6 8 4 5   103 

Docent 9 (I) 18 2 4 4 2 2 8 2 2 2 46   

(P) 6 5 1 0 0 9 3 0 1 0 25   

(N) 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3   

Tot. docent 9 24 7 5 4 2 14 11 2 3 2   74 

Totaal I 112 21 40 27 33 9 22 15 7 8 294 

488 

Totaal P 31 16 33 6 6 56 17 3 3 1 172 

Totaal N 11 2 2 0 2 5 0 0 0 0 22 

Totaal 154 39 75 33 41 70 39 18 10 9 488 
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Uit tabel 10 blijkt dat bevestiging/ complimenten geven (D3) het meest voorkomt. Docent 8 scoort 

het hoogst bij D3 en bezit 30% van het totaal. De gemiddelde handeling per docent is bij Beoordeling 

28,8. Docent 8 scoort meer dan twee keer het gemiddelde en geeft veel bevestiging en feedback. 

Docenten zijn meer gericht op het inhoudelijk aspect van de taak. De verhouding tussen inhoud en 

proces is per docent verschillend.  

Tabel 10   Beoordeling per docent 

 

D= Beoordeling  Omschrijving van afkortingen en tekens 

  
D1 

 
D2 

 
D3 

 
D4 

 
D5 
 

D6 
 

Tot.  
pdpi 

Tot. per 
docent 

  

Docent 1 (I) 1 1 2 1 2 0 7 
  
  
  

16 

D1= geeft aan waarop leerlingen beoordeeld 
worden (P) 0 3 0 1 0 0 4 

(N) 0 0 0 5 0 0 5 D2= stelt duidelijke eisen aan leerlingen; 
kwalitatief en kwantitatief Tot. docent 1 1 4 2 7 2 0   

Docent 2 (I)  3 4 14 1 0 3 25   
  
  

40 

D3= Geeft bevestiging/ complimenten; succes 
vieren (P) 1 7 0 6 0 1 15 

(N) 0 0 0 0 0 0 0 D4= geeft kritiek/ feedback 
Tot. docent 2 4 11 14 7 0 4   

Docent 3 (I) 2 4 5 1 1 0 13   
  
  

16 

D5= laat leerlingen elkaar beoordelen 
(P) 0 1 0 2 0 0 3 

(N) 0 0 0 0 0 0 0 D6= Geeft aan dat leerlingen kunnen leren van 
fouten Tot. docent 3 2 5 5 3 1 0   

Docent 4 (I) 2 2 7 3 0 1 15   
  
  

15 

 
I= inhoudelijk 
P= procesmatig 
N= niet-taakgericht 
Tot.= totaal 
Pdpi= per docent per item 
 
 

(P) 0 0 0 0 0 0 0 

(N) 0 0 0 0 0 0 0 

Tot. docent 4 2 2 7 3 0 1   

Docent 5 (I) 4 2 1 2 0 0 9   
  
  

13 

(P) 1 1 2 0 0 0 4 

(N) 0 0 0 0 0 0 0 

Tot. docent 5 5 3 3 2 0 0   

Docent 6 (I) 1 5 11 3 1 1 22   
  
  

39 

(P) 5 6 1 2 1 0 15 

(N) 0 1 0 0 1 0 2 

Tot. docent 6 6 12 12 5 3 1   

Docent 7 (I) 7 1 7 2 0 1 18   
  
  

32 

(P) 4 9 0 0 0 0 13 

(N) 0 1 0 0 0 0 1 

Tot. docent 7 11 11 7 2 0 1   

Docent 8 (I) 3 9 22 18 7 1 60   
  
  

65 

(P) 2 2 1 0 0 0 5 

(N) 0 0 0 0 0 0 0 

Tot. docent 8 5 11 23 18 7 1   

Docent 9 (I) 4 3 6 4 0 0 17   
  
  

23 

(P) 0 6 0 0 0 0 6 

(N) 0 0 0 0 0 0 0 

Tot. docent 9 4 9 6 4 0 0   

Totaal I 27 31 75 35 11 7 186 

259 

Totaal P 13 35 4 11 1 1 65 

Totaal N 0 2 0 5 1 0 8 

Totaal 40 68 79 51 13 8 259 
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Uit tabel 11 blijkt dat meer dan de helft van de interrupties organisatorisch van aard is.  De 

gemiddelde verstoring per les is 3,4. In de les van docent 7 wordt het gemiddelde verdrievoudigd. De 

les wordt 11 keer onderbroken. De interrupties komen standaard op bepaalde tijdstippen voor, dus 

hebben dezelfde docenten steeds last hiervan.  

Tabel 11   Verstoringen per les 

E= Extern    Omschrijving afkortingen  
  
    E1 E2 E3 E4 Totaal  E1= ziekte leerling 

  Docent 1 0 0 2 2 4 E2= geplande activiteiten: uitjes, excursies, 
corvee, zorggesprek of taalondersteuning   Docent 2 0 0 0 0 0 

  Docent 3 0 0 3 1 4 E3= onvoorziene zaken: toilet bezoek, 
gesprek met vorige leraar, verlaten lokaal   Docent 4 0 0 0 1 1 

  Docent 5 1 0 1 0 2 E4= externe interrupties, organisatorisch. 
Bij docent 7 komen 10 leerlingen tijdens de 
les binnen druppelen na de gymles.  

  Docent 6 0 0 0 1 1 
  Docent 7 0 0 1 10 11 
  Docent 8 0 4 0 0 4 
  Docent 9 0 0 3 1 4 
  Totaal 1 4 10 16 31 
  Percentage 3 13 32 52 100   
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5.4  Resultaten Vragenlijsten  

De docenten van de geobserveerde lessen kregen een vragenlijst van zeven vragen (bijlage 3). Ook 

de teamleiders en de Opleidingsdocent kregen een vragenlijst van zeven (bijlage 4). De vragen gingen 

over taakgerichte en niet-taakgerichte gedragingen van leerlingen in de les, beoordelingswijze van 

gedrag en werkhouding, docentenhandelingen, verstoring van de lessen en facilitering van 

taakgerichtheid op 2College Wandelbos. De docenten gaven antwoord over hun eigen praktijk. De 

teamleiders/OD (leiding) vulden de vragenlijst in, vanuit een algemeen beeld. Volgens de 

verwachtingen en het praktijkbeeld zoals het voor de teamleider/OD bekend is.  

Vraag 1 

Bij vraag 1a rangschikken respondenten taakgerichte gedragingen van leerlingen op volgorde van 

belang. De resultaten zijn weergegeven in tabel 12. In de rijen zijn de respondenten uitgezet, in de 

kolommen zijn de gedragingen vermeld. In de afzonderlijke cellen staat het antwoord van de 

informant op het betreffende gedrag.  

Nummer 1 is de meest belangrijkste, daarna volgt nummer 2, nummer 3, nummer 4 en nummer 5 is 

het minst belangrijkste. Nummer 1 telt voor 5 punten, nummer 2 voor 4 punten, nummer 3 voor 3 

punten, nummer 4 voor 2 punten en nummer 5 voor 1 punt.  De afzonderlijke punten staan niet in de 

tabel, maar wel het totaal aantal punten per gedrag. Ook het percentage van het totaal gescoorde 

punten wordt vermeld.  

Het totaal aantal punten  is het aantal punten per respondent keer het aantal respondenten. Het 

aantal punten per respondent is 15 (1+2+3+4+5=15). Het totaal aantal punten voor de docenten is 

105 (7x15) en het totaal aantal punten voor de leidinggevenden is 45 (3x15). Het percentage wordt 

afgerond op hele getallen.  

 “Goed opletten” (vetgedrukt) is het belangrijkste gedrag bij docenten en staat op nummer één met 

29%. Op nummer twee staat “Meedoen met instructie” met 24%. Het minst belangrijke gedrag 

“Doorwerken totdat de taak af is” heeft 10% van het totaal aantal punten.  

“Meedoen met instructie” is het belangrijkste bij de leiding en staat op nummer één met 26%. “Goed 

opletten” staat hier op nummer twee met 24%. Het minst belangrijke “Doorwerken totdat de taak af 

is” heeft hier 13% van het totaal aantal punten.  
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Tabel 12   Belangrijke taakgerichte gedrag van leerlingen 

Belangrijke leerlinggedrag volgens docenten en leidinggevenden 
 

Gedragingen leerlingen Do Ge Go Me Vi   

Docenten Doc 1 5 1 2 3 4  

 Doc 2 3 2 1 4 5  

 Doc 3 5 3 4 1 2  

 Doc 4 5 4 1 2 3  

 Doc 5 4 3 1 2 5  

 Doc 6 5 4 1 2 3  

 Doc 7 4 1 2 3 5  

Totaal  11 24 30 25 15 105 

Percentage  10 23 29 24 14 100 

Afkortingen       

Gedragingen leerlingen Do Ge Go Me Vi  Do = Doorwerken totdat de taak af is 

Leiding LD 1* 5 4 1 2/3 2/3  Ge = Gelijk aan het werk gaan na instructie 

 LD 2 3 4 5 2 1  Go = Goed opletten 

 LD 3 4 3 1 2 5  Me = Meedoen met de instructie 

Totaal  6 7 11 11,5 9,5 45 Vi = Vinger opsteken om te reageren of vragen 
te stellen Percentage  13 16 24 26 21 100 

         
*Leiding 1 vult 2/3 in bij twee gedragingen (meedoen met instructie en vinger opsteken). Deze twee gedragingen krijgen evenveel punten. 

Het totaal van de nummer 2 en 3 is 7 punten (4+3). Dit wordt door 2 gedeeld.  De gedragingen “Meedoen met instructie” en “Vinger 

opsteken” zijn hier 3,5 punten waard. Het totaal aantal punten voor Teamleider 1 is 15, dit is gelijk aan het aantal punten per respondent. 

Figuur 4 geeft een relatief beeld weer van het belang van bovenstaande leerling gedragingen volgens 

docenten en leiding. De kolommen staan van hoog naar laag volgens docentenperspectief.  

Figuur 4   Grafiek belangrijke gedragingen van leerlingen 
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Bij vraag 1b rangschikken respondenten taakgerichte gedragingen van leerlingen naar frequentie. De 

resultaten zijn weergegeven in tabel 13. In de rijen zijn de respondenten uitgezet, in de kolommen 

zijn de gedragingen vermeld. In de afzonderlijke cellen staat het antwoord van de informant op het 

betreffende gedrag.  

Nummer 1 komt het meeste voor, daarna volgt nummer 2, nummer 3, nummer 4 en nummer 5 komt 

het minst voor. Nummer 1 telt voor 5 punten, nummer 2 voor 4 punten, nummer 3 voor 3 punten, 

nummer 4 voor 2 punten en nummer 5 voor 1 punt.  De afzonderlijke punten staan niet in de tabel, 

maar wel het totaal aantal punten per gedrag. Het totaal aantal punten is dezelfde als bij vraag 1a. 

Ook het percentage van het totaal gescoorde punten wordt vermeld en wordt afgerond op hele 

getallen.  

 “Goed opletten” (vetgedrukt) komt het meeste voor volgens docenten en staat op nummer één met 

25%. Op nummer twee staat “Gelijk aan het werk gaan na instructie” met 21%. “Vinger opsteken 

komt het minst voor en staat op de laatste plaats met 16%. 

“Meedoen met instructie” komt het meeste voor volgens de Leiding en staat op nummer één met 

34%. “Vinger opsteken” staat hier op nummer twee met 24%. Doorwerken totdat de taak af is” staat 

hier op de laatste plaats met maar 7%.  

Tabel 13   Taakgerichte leerlinggedrag in de les 

Frequentie van leerlinggedrag volgens docenten en leidinggevenden 
 

Handelingen  Do Ge Go Me Vi   

Docenten Doc 1 1 3 2 5 4  

 Doc 2 4 1 2 3 5  

 Doc 3 1 4 5 3 2  

 Doc 4 4 5 1 2 3  

 Doc 5 5 2 1 3 4  

 Doc 6 5 4 3 1 2  

 Doc 7 3 1 2 4 5  

Tot. docenten  19 22 26 21 17 105 

Percentage  18 21 25 20 16 100 

Afkortingen       

Handelingen  Do Ge Go Me Vi  Do = Doorwerken totdat de taak klaar is 

Leiding LD 1 5 3 4 1 2  Ge = Gelijk aan het werk gaan na instructie 

 LD 2 5 3 4 1 2  Go = Goed opletten 

 LD 3 5 2 4 1 3  Me = Meedoen met de instructie 

Tot. leiding  3 10 6 15 11 45 Vi = Vinger opsteken om te reageren of vragen 
te stellen Percentage  7 22 13 34 24 100 

         
 

Figuur 5 geeft een relatief beeld weer van de frequentie van de bovenstaande leerling gedragingen 

volgens docenten en leiding. De kolommen staan van hoog naar laag volgens docentenperspectief.  
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Figuur 5   Grafiek frequentie van leerlinggedrag 
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Tabel 14   Frequentie niet-taakgerichte leerlinggedrag                                                                          

Frequentie van niet-taakgerichte leerlinggedrag volgens docenten en leidinggevenden 
 

Gedragingen   Af El Eo Im On Pr We   

Docenten Doc 1 4 5 2 1 3 7 6  Af = afgeleid. Met andere 
dingen bezig  Doc 2 2 3 5 7 6 4 1  

 Doc 3 4 7 6 3 5 2 1  El = een laag werktempo 

 Doc 4 5 6 2 1 3 4 7  Eo = een onregelmatig 
werkritme  Doc 5 1 2 5 6 3 4 7  

 Doc 6 2 3 5 6 7 1 4  Im = impulsieve houding 

 Doc 7 1 2 7 6 4 3 5  On = ongestructureerd 
werken Tot. docenten  37 28 24 26 25 31 25 196 

Percentage  19 14 12 13 13 16 13 100 Pr = problemen met 
zelfstandig werken         

Handelingen  Af El Eo Im On Pr We  We = weinig zelfcontrole 

Leiding LD 1* 2/3/4 5 6 2/3/4 1 7 2/3/4   

 LD 2** 1  2 3 5 6 4  

 LD 3 1 6 7 4 5 3 2  

Tot. leiding  19 6 9 14 13 8 15 84 

Percentage  23 7 11 17 14 10 18 100 

            
*Leiding 1 scoort drie gedragingen met 2/3/4. Deze gedragingen worden als gelijk gewaardeerd. Het totaal van de punten 15 (6+5+4) wordt 

door 3 gedeeld.  Dus “Afgeleid”, “Impulsieve houding” en “Weinig zelfcontrole” zijn alle drie 5 punten waard. Het totaal aantal punten voor 

Teamleider 1 is 28, dit is gelijk aan het aantal punten per informant.  

**Leiding 2 heeft een “laag werktempo” niet ingevuld, terwijl de nummer 7 ontbreekt.  Dit gedrag wordt beschouwd als nummer 7 en 

gewaardeerd met 1 punt. Het totaal aantal punten van de scores van Teamleider 2 is 28 punten. Dit is gelijk het aantal punten per 

informant.  

Het onderstaand grafiek geeft een relatief beeld weer van de frequentie van de bovenstaande 
gedragingen volgens docenten/ leiding. De kolommen staan van hoog naar laag volgens 
docentenperspectief.  
 
Figuur 6  Grafiek niet-taakgerichte leerlinggedrag 
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Vraag 3 

Bij vraag 3 geven respondenten aan hoe leerlingen beoordeeld worden op werkhouding. De 
resultaten zijn weergegeven in tabel 15. In de rijen zijn de respondenten uitgezet, de kolom citeert 
de antwoorden. 
 
Leerlingen worden op verschillende manieren beoordeeld, de antwoorden zijn divers.  Bij docenten 
speelt deelname en bijdrage aan de les en samenwerking een belangrijke rol. Bij de leiding komt ook 
het eigen leerproces, reflectie en ontwikkeling naar voren.  
 
Tabel 15   Beoordeling werkhouding 

Vraag 3 Op welke wijze beoordeel je de werkhouding van een leerling? 
Welk aspect is daarbij het meest belangrijk? 

Docent 1 Deelname en bijdrage aan de les. Kan de leerling de stof in eigen woorden uitleggen/ 
vragen bedenken/ medeleerlingen iets uitleggen.  

Docent 2 Samenwerking, spullen compleet, huiswerk, musiceren (zang, keyboard) 
 

Docent 3 We geven een beoordeling voor de diagnostische toets. De leerling weet dat het dan niet 
gaat om de goede antwoorden, maar juist de goede en volledige verbeteringen, naast de 
“nodige” herhalingsopdrachten. De diagnostische houding vinden we belangrijk. We 
beoordelen op volledigheid (alle opgaven en verbeteringen) en netheid.  
 

Docent 4 Goed opletten (vrij instructie en uitleg), inzet, samenspel (samenwerking). Samenwerking 
vind ik de belangrijkste.  

Docent 5 Ik spreek ze aan als de werkhouding slecht is. Het belangrijkste aspect is dat ze anderen 
niet van hun werk houden.  
 

Docent 6 Ik bekijk de manier waarop een leerling aan het werk is – actief en op eigen werk gericht 
of actief op anderen gericht? – en ik loop rond om te bekijken wat leerlingen doen/ 
maken tijdens de les. Het meest belangrijk bij de werkhouding van de leerling vind ik de 
motivatie tot leren en de mate waarin de leerling te motiveren is.  
 

Docent 7 Hoe rustig de leerling is en op welk tempo de leerling aan het werk is. 
 

 

Vraag 3  Op welke wijze dienen docenten de werkhouding van een leerling te beoordelen? Welk 
aspect is daarbij het meest belangrijk? 

Leiding 1 Heeft de leerling een lerende houding. Is hij/zij coöperatief? Neemt hij/zij 
verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces? 
 

Leiding 2 Het belangrijkste aspect is dat leerlingen laten zien dat ze actief betrokken zijn bij het 
leerproces: vragen stellen, meedoen, elkaar helpen, zorgvuldig opdrachten maken, 
huiswerk maken.  Op welke wijze beoordelen? ………….we doen dit nu door een 
beoordeling te geven op het rapport in de vorm van o,t,v,g. Doel hiervan is met name om 
ouders te informeren. Het gaat in principe niet om het beoordelen; het is belangrijker om 
de leerling in reflectie te brengen hierover en daarmee een ontwikkeling in gang te 
zetten. En dan niet alleen bij het rapport, maar als een continue proces gedurende het 
schooljaar.     

Leiding 3 Bij werkhouding horen voor mij de bij 1 en 2 genoemde aspecten. Daar per leerling een 
afweging maken hoe het daar mee staat? Echt kijken naar de leerling welk gedrag hij in 
dit opzicht laat zien. Belangrijkste aspect: alert zijn, goed opletten, Echt onderdeel zijn 
van de activiteiten tijdens de les 
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Vraag 4 

Bij vraag 4 geven respondenten aan hoe leerlingen beoordeeld worden op gedrag. De resultaten zijn 
weergegeven in tabel 16. In de rijen zijn de respondenten uitgezet, de kolom citeert de antwoorden.  
 
Omgaan met anderen, -afspraken, -eigen werk en -eigen energie komt naar voren bij docenten. Bij de 
leiding komt naast de genoemde eigenschappen ook de instelling, grondhouding en leer/ 
stuurbaarheid van de leerling voor.  
 
Tabel 16   Beoordeling leerlinggedrag 

Vraag 4 Op welke wijze beoordeel je het gedrag van een leerling? 
Welk aspect is daarbij het meest belangrijk? 

Docent 1 Leerlingen mogen praten als ze in groepjes werken (ook over dingen die niet alleen met 
de les te maken hebben). Als ze maar wel naar elkaar luisteren, elkaar uit laten praten. 
Respectvol gedrag t.o.v. mij en medeleerlingen. 

Docent 2 Beleefdheid, omgang met klasgenoten. 
 

Docent 3 Vragen stellen, huiswerk niet alleen nakijken, maar goed en volledig verbeteren. Goed en 
geconcentreerd met je werk bezig zijn in de les.  
 

Docent 4 Spontaniteit, fantasie, creativiteit komt tot uiting in het samenspel en de persoonlijke 
expressie. Zo niet (afgeleid, verlegen of andere blokkades/ remmingen/ storingen) 
probeer ik ze erbij te halen met energie en enthousiasme. Creativiteit is het belangrijkste 
aspect voor mij. (improvisatie!) 

Docent 5  Ik geef complimentjes als een leerling zich goed gedraagt, laat merken als ik iets niet vind 
kunnen. Dat het gedrag niet ………… (woord is onleesbaar) is voor de rest van de groep.  
 

Docent 6 Het meest bepalend voor de beoordeling van gedrag is voor mij de manier waarop de 
leerling zijn/haar energie inzet: wordt deze gebruikt om een actieve bijdrage te leveren of 
om te verstoren? Het valt mij op dat sommige leerlingen op een negatieve manier 
aandacht blijven trekken (ondanks gesprekken, ed.). 
 

Docent 7 Het opvolgen van de afspraken die zijn gemaakt en het respect dat een leerling toont.  
 

 

Vraag 4 Op welke wijze dienen docenten het gedrag van een leerling te beoordelen?  
Welk aspect is daarbij het meest belangrijk? 

Leiding 1 Het belangrijkst aspect lijkt mij of een leerling een open en coöperatieve instelling heeft. 
M.a.w. is de leerling willend om een positieve grondhouding te tonen en daarnaar te 
handelen?  

Leiding 2 Het belangrijkste is dat leerlingen respect hebben voor elkaar, voor de leraar en voor de 
materialen waarmee gewerkt wordt. ……… Op welke wijze beoordelen? Hiervoor geldt 
hetzelfde verhaal als bij de werkhouding:………….we doen dit nu door een beoordeling te 
geven op het rapport in de vorm van o,t,v,g. Doel hiervan is met name om ouders te 
informeren. Het gaat in principe niet om het beoordelen; het is belangrijker om de leerling 
in reflectie te brengen hierover en daarmee een ontwikkeling in gang te zetten. En dan 
niet alleen bij het rapport, maar als een continue proces gedurende het schooljaar.     

Leiding 3 Bij gedrag horen voor mij de dingen die te maken hebben met het zich als persoon 
verhouden tot anderen (medeleerlingen / leraren). Welk beeld krijg ik van een leerling als 
ik op die aspecten let ?  Hoe leerbaar en stuurbaar is de leerling in dat opzicht ?Bij gedrag 
vind ik het belangrijkste aspect de mate waarin de leerling in balans is en kan toekomen 
aan het leren en het leven in de breedste zin van het woord…  
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Vraag 5 

Bij vraag 5a geven respondenten aan hoe belangrijk de onderstaande handelingen zijn. Er worden 

twaalf handelingen aangegeven om leerlingen aan te sturen. Respondenten geven aan in welke 

volgorde deze handelingen belangrijk zijn, om leerlingen aan het werk te krijgen en te houden.  

De resultaten zijn weergegeven in tabel 17. In de rijen zijn de respondenten uitgezet, in de 

kolommen zijn de handelingen vermeld. In de afzonderlijke cellen staat het antwoord van de 

respondent op het betreffende handeling. Nummer 1 is het belangrijkste, nummer 2 volgt hierna, … 

en nummer 12 is het minst belangrijkste. Nummer 1 telt voor 12 punten, nummer 2 voor 11 punten, 

… en nummer 12 voor 1 punt.  

Verder wordt het totaal aantal punten per handeling en het percentage van het totaal vermeld. Het 

totaal aantal punten voor docenten is 546. Het wordt berekend door 7 (docenten) te 

vermenigvuldigen met 78 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12). Het totaal aantal punten voor de leiding 

is 234 (3x78). Het percentage wordt hier afgerond op 1 decimaal. Het percentage komt door 

afrondingsverschillen niet op de 100% uit. Daarom wordt de laagste score naar beneden afgerond of 

de hoogste score naar boven afgerond. Dit wordt in het rood aangegeven. Door gelijke waarderingen 

zijn hier ook halve punten aan scores toegekend.  

Bij de docenten staat “Duidelijke regels en afspraken hanteren in de klas” op nummer één met 13,6%. 

“Duidelijke instructies over de inhoud van de taak geven” en “Positieve feedback geven; succes vieren 

met leerlingen” staan allebei op nummer twee met 10,6%. “Hoge eisen aan leerlingen stellen ”is het 

minst belangrijkste en scoort 4,8%. 

Bij de leidinggevenden staat “Positieve feedback geven; succes vieren met leerlingen” op nummer één 

met 14,2%. Op nummer twee staat “Zelfstandig/ verantwoordelijk maken van leerlingen” met 10,7%. 

Het minst belangrijkst is net als bij docenten, “Hoge eisen stellen aan leerlingen” met 3%. 

In tabel 17, 18 en 19 worden de docentenhandelingen afgekort. Hieronder staat een omschrijving 

van gebruikte afkortingen. 

Afkortingen 

Di = Duidelijke instructies over de inhoud van de taak geven 

Dm = Duidelijke instructies over de manier van werken geven 

Dr = Duidelijke regels en afspraken hanteren in de klas 

Ds = Direct reageren op storend gedrag van leerlingen 

Ho = Hoge eisen stellen aan leerlingen 

In = Informeren naar de taakbeleving van leerlingen 

Oz = Onzekerheid reduceren bij leerlingen 

Op = Opdrachten kiezen die aansluiten op het niveau/ belevingswereld  

Re = Rekening houden met instructie behoeften van leerlingen 

Po= Positieve feedback geven; succes vieren met leerlingen 

Ti = Timing: op het goede moment ingrijpen 

Ze = Zelfstandig/ verantwoordelijk maken van leerlingen 
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Tabel 17   Belang van docentenhandelingen 

Belang van docentenhandelingen 
Handelingen  Di Dm Dr Ds Ho In Oz Op Re Po Ti Ze Totaal 

Docenten Doc 1* 3 2 1 4 4 3 1 2 3 1 2 2  

 Doc 2 4 3 2 12 11 10 9 1 8 7 6 5  

 Doc 3 9 8 1 2 7 6 11 12 10 5 3 4  

 Doc 4 2 4 1 11 12 9 10 5 8 3 7 6  

 Doc 5 2 4 1 3 10 11 12 5 6 8 9 7  

 Doc 6 5 6 7 10 12 8 1 2 3 4 9 11  

 Doc 7** 2 11 3  1 8 10 7 5 4 9 6  

Tot. docenten  58 49,5 74 29,5 26,5 30 36 53,5 42 58 42,5 46,5 546 

Percentage  10,6 9,1 13,6 5,4 4,8 5,5 6,6 9,8 7,7 10,6 7,8 8,5 100 
Laagste score wordt 0,1 punt lager; 4,8 ipv 4,9, om het totaal te laten uitkomen op 100%. 
Handelingen  Di Dm Dr Ds Ho In Oz Op Re Po Ti Ze  

Leiding LD 1' 8 7 6 9/10 11 5 12 2 4 3 9/10 1  

 LD 2 '' 5 6 8 11 9 8 4 2 3 1 10 7  

 LD 3 3 4 10 9 11 8 7 12 1 2 5 6  

Tot. leiding  23 22 14,5 8,5 7 17,5 16 23 31 33 13,5 25 234 

Percentage  9,8 9,4, 6,2 3,8 3 7,5 6,8 9,8 13,2 14,2 5,6 10,7 100 
Hoogste score wordt 0,1 punt hoger; 14,2 ipv 14,1 om het totaal te laten uitkomen op 100%. 

 
*Docenten die hetzelfde nummer vaker scoort: hier wordt het totaal aantal punten voor die handelingen gelijk verdeeld over de 

handelingen met dezelfde score. Docent 1 gebruikt de nummers 1, 2 en 3 vaker: een 1 is 11 punten waard (12+11+10=33:3), een 2 met 7,5 

punten, een 3 met 4 punten en een 4 met 1,5 punten. Zo komt het totaal op 78 punten.  

**Docent 7 heeft bij “Direct reageren op storend gedrag van leerlingen” (Ds) niks ingevuld; omdat nummer 12 ontbreekt, wordt dit als 

nummer 12 beschouwd. Hier wordt 1 punt aan toegekend, zodat het totaal op 78 punten komt.  

'Leiding 1 heeft twee verschillende handelingen met 9/10 gescoord. Beide handelingen zijn 3,5 punten waard(4+3=7:2).  Het totaal aan 

punten voor Leiding 1 is 78. 

''Leiding 2 heeft twee keer de score 8 gebruikt. Beide scores 8  zijn 4,5 punten waard (5+4=9:2). Hierdoor verschuiven de volgende scores in 

waarde; de score 9 = 3 punten, 10 = 2 punten en 11 = 1 punt. De score 12 wordt niet gebruikt. Het totaal aantal punten is 78 voor Leiding 2. 

Bij vraag 5b geven respondenten aan hoe vaak de onderstaande handelingen gebruikt worden in de 

lessen. De twaalf handelingen bij vraag 5a gelden ook voor 5b, dezelfde afkortingen zijn hier van 

toepassing . Respondenten geven aan hoe frequent de handelingen gebruikt worden om leerlingen 

aan het werk te krijgen en te houden.  

De resultaten zijn weergegeven in tabel 18. In de rijen zijn de respondenten uitgezet, in de 

kolommen zijn de handelingen vermeld. In de afzonderlijke cellen staat het antwoord van de 

respondent op het betreffende handeling.  

Nummer 1 wordt het meest gebruikt, nummer 2 volgt hierna, … en nummer 12 wordt het minst 

gebruikt. Nummer 1 telt voor 12 punten, nummer 2 voor 11 punten, … en nummer 12 voor 1 punt. 

Het totaal aantal punten voor respondenten is gelijk aan het aantal punten bij vraag 5a. De 

berekening is dezelfde als beschreven bij vraag 5b. ook hier wordt de laagste score naar beneden 

afgerond om het totaal van procenten op 100 te laten uitkomen.  

 “Duidelijke regels en afspraken hanteren in de klas” scoort bij docenten en bij de leiding de meeste 

punten. Dit staat op nummer één met 12,4% bij docenten en 12% bij leiding.  
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Volgens de docenten staat  “Positieve feedback geven; succes vieren met leerlingen” op nummer twee 

met 12%. Bij leiding staat “Duidelijke instructies over de inhoud van de taak geven” op nummer 2 met 

10,7%. 

Op de laatste plaats staat voor docenten “Informeren naar de taakbeleving van leerlingen” met 4,7%. 

Volgens de leiding wordt “Hoge eisen stellen aan leerlingen” het minst gebruikt, met slechts 2,5%.  

 

 Een omschrijving van de afkortingen staat op de volgende pagina. 
 
Tabel 18   Toepassing van docentenhandelingen 

Toepassen van docentenhandelingen 
Handelingen  Di Dm Dr Ds Ho In Oz Op Re Po Ti Ze  

Docenten Doc 1* 3 2 1 4 3 ** 2 2 2 1 2 2  

 Doc 2 3 5 6 4 7 8 9 1 10 2 11 12  

 Doc 3 4 8 3 1 2 10 9 5 11 6 7 12  

 Doc 4 2 8 3 9 10 11 12 5 4 1 6 7  

 Doc 5 1 4 3 2 12 11 10 5 6 8 7 9  

 Doc 6 3 4 5 12 9 2 7 8 6 1 11 10  

 Doc 7 3 4 2 1 10 12 9 11 5 6 8 7  

Tot. docenten  65,5 52,5 67,5 50,5 31,5 25,5 29,5 50,5 43,5 65,5 35,5 28,5 546 

Percentage  12 9,6 12,4 9,2 5,8 4,7 5,4 9,2 8 12 6,5 5,2 100 
 

Handelingen  Di Dm Dr Ds Ho In Oz Op Re Po Ti Ze  

Leiding LD 1 9 8 7 10 11 3 4 5 1 2 12 6  

 LD 2' 1 2 3 9 11 10 9 4 8 6 5 7  

 LD 3'' 4 5 1 2 10 11 6  7 8 3 9  

Tot. leiding  25 24 28 17,5 6 14 19,5 18 23 23 19 17 234 

Percentage  10,7 10,3 12 7,5 2,5 6 8,3 7,7 9,8 9,8 8,1 7,3 100 
De laagste score wordt 0,1 punt lager; 2,5 ipv 2,6 om het totaal te laten uitkomen op 100% 

*Bij docenten die verschillende handelingen gelijk waarderen, wordt het totaal aantal punten voor deze handelingen gelijk verdeeld over 

de handelingen met dezelfde score. Dus bij docent 1; wordt een 1, gewaardeerd met 11,5 punten, een 2 met 7,5 punten, een 3 met 3,5 

punten en een 4 met 1,5 punten. Zo komt het totaal op 78 punten.  

**Docent 1 heeft bij (In) “Informeren naar de taakbeleving van leerlingen” niks ingevuld. Dit wordt gelijk gesteld aan nummer 4 en wordt 

gewaardeerd met 1,5 punten.  

' Leiding 2 heeft bij twee verschillende handelingen (Ds en Oz) nummer 9 ingevuld. De twee scores 9 worden met 3,5 punten gewaardeerd 

(4+3=7:2). De scores die volgen verschuiven hierdoor in waarde; score 10 = 2 punten en score 11 = 1 punt. De score 12 wordt niet gebruikt.  

'' Leiding 3 heeft bij “Opdrachten kiezen die aansluiten op het niveau/ belevingswereld” niks ingevuld. Omdat nummer 12 ontbreekt, wordt 

deze handeling als nummer 12 beschouwd. Deze handeling wordt gewaardeerd met 1 punt.  

 
Bij vraag 5c geven respondenten aan met welke handeling(en) ze moeite hebben. De twaalf 

handelingen bij vraag 5a en 5b gelden ook voor 5c, dezelfde afkortingen zijn hier van toepassing .  

De resultaten zijn weergegeven in tabel 19. In de rijen zijn de respondenten uitgezet, in de 

kolommen zijn de handelingen vermeld. In de afzonderlijke cellen staat een kruisje, als docenten 

moeite hebben met de betreffende handeling.  

Elk docent heeft moeite met het toepassen van één of meer van onderstaande handelingen. 

“Onzekerheid reduceren bij leerlingen” wordt het meest aangekruist door docenten, 3 van de 9 
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docenten hebben moeite hiermee. Deze wordt niet eens aangekruist door leiding. Bij leiding wordt 

“Zelfstandig maken van leerlingen” het meest aangekruist. 

Op de tweede plaats voor docenten staat “Duidelijke instructies geven over de inhoud van de taak”, 

“Duidelijke regels en afspraken hanteren in de klas” en “Timing: op het goede moment ingrijpen”. 

Twee van de 9 docenten hebben moeite met deze handelingen. 

Tabel 19   moeilijke docentenhandelingen 

Moeite met toepassen van docentenhandelingen 
Handelingen  Di Dm Dr Ds Ho In Oz Op Re Po Ti Ze totaal 

Docenten Doc 1      x        

 Doc 2 x       x  x    

 Doc 3   x         x  

 Doc 4       x       

 Doc 5     x         

 Doc 6   x x   x    x   

 Doc 7 x      x    x   

Tot. docenten  2 0 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 15 
 

Handelingen  Di Dm Dr Ds Ho In Oz Op Re Po Ti Ze  

Leiding LD 1* 2/3/4         1  

 LD 2            x  

 LD 3     x   x x  x   

Tot. leiding              9 
 

*Leiding 1 heeft geen kruisjes gezet, maar cijfers. “Zelfstandig/ verantwoordelijk maken van leerlingen” heeft de score 1. “Duidelijke 

instructies over de inhoud van de taak geven”, “Duidelijke instructies over de manier van werken geven”, “Duidelijke regels en afspraken 

hanteren in de klas”, hebben alle drie dezelfde score, namelijk “ 2/3/4”. De rest van de handelingen hebben allemaal de score 8/9/10/11 en 

“Onzekerheid reduceren bij leerlingen heeft de score 12. De handelingen met de scores 1 tot en met 4, worden als moeizaam beschouwd. De 

rest worden buiten beschouwing gelaten.  

 

Afkortingen 

Di = Duidelijke instructies over de inhoud van de taak geven 

Dm = Duidelijke instructies over de manier van werken geven 

Dr = Duidelijke regels en afspraken hanteren in de klas 

Ds = Direct reageren op storend gedrag van leerlingen 

Ho = Hoge eisen stellen aan leerlingen 

In = Informeren naar de taakbeleving van leerlingen 

Oz = Onzekerheid reduceren bij leerlingen 

Op = Opdrachten kiezen die aansluiten op het niveau/ belevingswereld  

Re = Rekening houden met instructie behoeften van leerlingen 

Po= Positieve feedback geven; succes vieren met leerlingen 

Ti = Timing: op het goede moment ingrijpen 

Ze = Zelfstandig/ verantwoordelijk maken van leerlingen 
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Bij vraag 6 vullen respondenten andere handelingen aan die gebruikt worden in de lessen. De leiding 

geeft handelingen aan die binnen de visie van 2College Wandelbos passen. De resultaten zijn 

weergegeven in tabel 20. In de rijen zijn de respondenten uitgezet, de kolom citeert de antwoorden.  

Persoonlijk contact, activerende werkvormen en zelfstandig leren zijn belangrijke voor docenten. Bij 

de leiding zijn de antwoorden divers. Stimuleren van bepaalde ontwikkelingen bij leerlingen komt 

meer dan één keer voor.  

Tabel 20   Aanvullende informatie 

Vraag 6 Gebruik je nog andere manieren/ handelingen om leerlingen aan het werk te krijgen en 
te houden? 

Docent 1 Leerlingen zelf laten voorbereiden (groepjes) en les laten geven of presenteren.  
 

Docent 2 Oogcontact, non verbale communicatie.  
 

Docent 3 Actieve en wisselende werkvormen.  
 

Docent 4 Ze persoonlijk aanspreken op specifieke talenten (zingen, dansen, dichten, acteren) om 
hen en de anderen (indirect) te stimuleren bij de les te blijven. (voorbeeldfunctie van 
talent met inzet en plezier). 
 

Docent 5  Iets een opdracht voor een cijfer mee laten tellen.   
 

Docent 6 Ik geloof in een persoonlijke benadering, maar leerlingen kunnen bij sommige opdrachten 
ook elkaar helpen.  
 

Docent 7 Leerlingen zelfstandig een opdracht uit laten voeren waarbij ze redelijk veel vrijheid 
hebben.  
 

  

Vraag 6 Welke andere manieren/handelingen om leerlingen aan het werk te krijgen en te 
houden passen in de visie van 2College Wandelbos? 

Leiding 1 Een goede relatie opbouwen, een leerling bewust maken van eigen kunnen en de leerling 
het zelf laten proberen.  
 

Leiding 2 In onze visie staat dat leerlingen leiding geven aan zichzelf, dat we ze zelfstandig en 
verantwoordelijk willen maken. Ik denk dat we daar allemaal achter staan, maar dat we 
niet goed weten hoe we dit moeten aanpakken en dat we na de zoveelste teleurstelling 
op dit gebied toch liever teruggrijpen naar de touwtjes in handen houden met de 
woorden “dat kunnen onze leerlingen niet” 
 

Leiding 3 Ook gebruik maken van onderwijs en leerkansen die buiten de schoolsetting worden 
aangeboden. Contacten met bedrijven, excursies, enz.…  
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Bij vraag 7 geven docenten de voornaamste oorzaak van verstoringen in de lessen aan. De leiding 

geeft aan hoe de school taakgerichtheid bij leerlingen in de praktijk mogelijk maakt.  

De resultaten zijn weergegeven in tabel 21. In de rijen zijn de respondenten uitgezet, het kolom 

vermeld het antwoord.  

Bijna ¾  van de docenten (5 van de 7) geven aan dat de lessen verstoort worden door gedragingen 

van leerlingen, voornamelijk kletsen en roepen. Iets meer dan 1/3 van de docenten (3 van de 7) 

hebben meer last van externe onderbrekingen, namelijk andere activiteiten/ afspraken of 

absentiecontrole.  

Volgens de leiding maakt 2College taakgerichtheid van leerlingen mogelijk door: een verlengde 

lestijd, scholing van docenten, gesprekken en lesbezoeken.  

Tabel 21   Voornaamste verstoring van de les 

Vraag 7 Wat verstoort jouw lessen het meest? 
 

Docent 1 Externe onderbrekingen; leerlingen hebben andere afspraken tijdens de les of corvee, 
taalondersteuning, enz. 
 

Docent 2 Externe onderbrekingen; activiteiten en 2e uur absentiecontrole.  
 

Docent 3 Gedragingen van leerlingen; desinteresse, gebrek aan betrokkenheid, enz. 
 

Docent 4 Gedragingen van leerlingen; te veel commentaar op mekaar (hardop feedback op 
ongewenste moment).  
Externe onderbrekingen; midden in het vuur van improvisatie, opeens een lijstje moeten 
invullen met wie er afwezig zijn.  
 

Docent 5  Gedragingen van leerlingen; kletsgedrag tijdens instructie.  
 

Docent 6 Gedragingen van leerlingen; kletsen, niet gemotiveerd zijn/ moeilijk te motiveren. 
 

Docent 7 Gedragingen van leerlingen; storend gedrag zoals roepen door de klas. 
 

 

Vraag 7 Hoe maakt 2College Wandelbos (de organisatie) taakgerichte leertijd mogelijk voor 
zowel docenten als leerlingen? 

Leiding 1 Bijvoorbeeld door een verlengde lestijd, want dat brengt rust in het gebouw, maar ook in 
de hoofden van de leerlingen. 
 

Leiding 3 Voor leraren hebben we enige jaren terug een scholing georganiseerd in activerende 
didactiek, waarmee is ingezet op het actief maken van de leerling. 
De lessen zijn 70 minuten, waardoor er meer mogelijkheden zijn om activerende 
werkvormen in te zetten. 
 

Leiding 3 Op Wandelbos zijn  er van tijd tot tijd, team-brede bijeenkomsten  om met elkaar te 
praten over en aan te leren hoe de taakgericht te vergroten.  
Ook lesbezoek bij elkaar levert hieraan een bijdrage.  
Ook is het een belangrijk item in het functionerings –en beoordelingsgesprek; Hoe geef je 
het leren van de leerlingen vorm ? 
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6. Conclusie en discussie 

 

6.1  De enquête  

91% van de docenten vindt dat taakgerichtheid te maken heeft met de uitvoering van een taak en de 
werkwijze bij de uitvoering van een taak. De verdeling is als volgt:  
 
36% van de docenten vindt dat taakgerichtheid te maken heeft met uitvoering; bezig zijn met dingen 
die je taak zijn, doen wat gedaan moet worden en bewust zijn van waar je mee bezig bent. En 55% 
van de docenten vindt dat taakgerichtheid te maken heeft met de werkwijze; goed, geconcentreerd 
en efficiënt werken aan de hand van een systematisch aanpak. En je houden aan de gestelde eisen bij 
het uitvoeren van een taak.  
 
Dus hier is het niet alleen voldoende om de taak uit te voeren, maar het is ook van belang hoe de 
leerling de taak uitvoert. Dit geeft aan dat meer dan de helft van de docenten verwacht, dat 
leerlingen de taken op een bepaalde wijze uitvoeren. Deze docenten verwachten dat leerlingen goed, 
geconcentreerd, efficiënt en op een systematische wijze de taak uitvoert.  
 
Meer dan 2/3 van de docenten (68%) vindt onze leerlingen te weinig taakgericht. De redenen zijn dat 
leerlingen te snel afgeleid zijn, niet weten wat ze moeten doen, weinig/geen motivatie hebben, dat 
het te veel energie kost en te lang duurt voordat ze aan de slag gaan, niet doorzetten om de taak af 
te maken, te weinig kennis en duidelijkheid hebben over de taken, het belang van de taak niet zien.  
 
Volgens docenten kunnen we dit probleem van te weinig taakgericht gezamenlijk aanpakken. We 
moeten goed communiceren met leerlingen en ouders over het doel en relevantie van taken en 
afspraken. We moeten leerlingen individueel en in groepjes begeleiden en coachen. Leerlingen 
moeten getraind worden om taakgericht te zijn. We moeten meer duidelijkheid geven over 
afspraken, eisen, regels en verwachtingen. Ook moeten we meer duidelijkheid geven over de 
consequenties voor als leerlingen zich niet aan afspraken, eisen, regels en verwachtingen houden. Als 
team moeten we dit samen onderzoeken, afspreken, inzetten en evalueren. Het moet een 
commitment zijn en we moeten werken volgens onze gemaakte afspraken.  
 

6.2  De lesobservaties 

Bijna de helft van de ingezette docentenhandelingen is gericht op begeleiding en sturing. Ongeveer 

een kwart is gericht op instructie, beoordeling  en feedback/ kritiek geven. Bijna 1/10 deel is gericht 

op voorbereiding. Dit is een algemeen beeld van de lesobservaties.  

Bij dit beeld moet er wel rekening worden gehouden met de verdeling van de handelingen per 

aspect. Aspect C begeleiding/ sturing bestaat uit 10 handelingen, terwijl aspect B instructie uit 8 

handelingen bestaat. Aspect D beoordeling bestaat uit 6 handelingen en Aspect A voorbereiding 

bestaat uit 4 handelingen. Hoe meer handelingen, hoe meer kans op scores.  

 Voorbereiding aspect A 

Bij de handelingen bij aspect A voorbereiding, valt op dat docenten tijdens de les steeds aangeven 

wat leerlingen gaan doen. Er wordt in verschillende werkvormen gewerkt. Het van te voren 
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informeren van leerlingen over de lesopbouw of een duidelijke opbouw van de les gebeurt voor 8% 

en het controleren van huiswerk komt maar 5% voor.  

Hier moet er rekening mee worden gehouden dat de eerste twee handelingen veel vaker kunnen 

voorkomen in een les. Het van te voren informeren van leerlingen gebeurt eenmalig of enkele keren 

in een les. Een duidelijke opbouw van de les wordt soms op het eind duidelijk. De bedoeling is hier 

dat de les volgens een duidelijke structuur verloopt. Huiswerk controleren gebeurt, maar één keer. 

Behalve als een docent verschillende taken geeft en deze op verschillende momenten tijdens de les 

controleert. 

De tabellen met items per docenten verschaffen meer duidelijkheid bij deze aspect. Twee 

handelingen komen voor in alle lessen. Deze handelingen zijn: Leerlingen op de hoogte brengen van 

wat ze gaan doen en wisseling in werkvormen. Een duidelijke opbouw van de les komt voor in vier 

van de negen lessen. Huiswerk/spullen controleren komt voor in drie van de negen lessen.  

Instructie aspect B 

Bij de handelingen die bij aspect B instructie horen, geven docenten voortdurend antwoord op 

vragen van leerlingen gericht op inhoud, proces en andere zaken. Ook gebruiken docenten inbreng 

van leerlingen om de stof uit te leggen, dit gebeurt met name inhoudelijk. Docenten zijn constant in 

gesprek met leerlingen en volgen leerlingen voortdurend.  

Leerlingen krijgen uitleg over de inhoud van de taak, dus wat ze moeten doen. Maar leerlingen 

krijgen weinig uitleg over hoe ze de taak moeten uitvoeren. Leerlingen beginnen aan een taak, 

zonder te weten welke stappen ze moeten nemen om tot het resultaat te komen.  

Tijdens de uitvoering van de taak krijgen leerlingen aanwijzingen. Deze aanwijzingen zijn meer 

gericht op de inhoud dan op de werkwijze. Er wordt weinig gezegd over het doel van de taak, dus 

leerlingen weten bijna niet waarom ze een taak moeten uitvoeren. Ook weten leerlingen niet wat ze 

moeten doen, als ze klaar zijn met het uitvoeren van de taak.  

 Begeleiding en sturing aspect C 

Begeleiding en sturing is erg uitgebreid, het bestaat uit maar liefst tien handelingen. De handelingen 

van docenten zijn meer gericht op de inhoud, dan op het proces. Bijna een derde deel van de 

begeleiding is gericht op individuele aandacht aan leerlingen (subgroepen). Leerlingen worden in 

principe benaderd op een responsieve manier. Dus de leraar geeft de leerling kans om eigen 

verwachtingen en waarderingen in verband met de taak te verwoorden. De leraar wil onzekerheden 

bij de leerling reduceren en hecht waarde aan de opvattingen van de leerling. In dit geval is de leraar 

uitnodigend en benadert de leerlingen vragenderwijs.  

En derde van de uitingen aan leerlingen is directief, dus stellig en/of gebiedende wijs. De leraar stelt 

zijn eigen opvattingen en verwachtingen centraal. De leraar verwacht dat de leerling hem volgt. 

Leerlingen worden met name gecorrigeerd op hun werkwijze, dus op het proces. Het kan frustrerend 

zijn als een leerling informatie krijgen over de inhoud en steeds gecorrigeerd worden op het proces.  

Er wordt weinig geïnformeerd naar de taakbeleving van leerlingen. Dit maakt het bijna onmogelijk 

om op de hoogte te zijn van de opvattingen en verwachtingen van de leerling. Zo is er onvoldoende 
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kennis over het leerling perspectief.  Dan is de docent ook onvoldoende op de hoogte van de taak- en 

belevingsaspecten, waar de leerling aan moet werken. Dan hebben responsieve uitingen weinig 

betekenis, omdat ze niet aansluiten bij de behoeften van de leerlingen.  

Ook wordt er weinig gesproken over de moeilijkheidsgraad van de taak. Zo kunnen docenten weinig 

op de hoogte zijn van de beleving en niveau van leerlingen. Het wordt moeilijk om taken af te 

stemmen op het niveau van leerlingen en tijdig problemen te signaleren bij leerlingen. Als leerlingen 

hierdoor falen, zullen ze weinig moeite blijven doen om taken uit te voeren. De gerichtheid van 

taakgedrag is afhankelijk van de gevoelens die de taak oproept.  

Docenten verrichten weinig toezicht en controle op de uitvoering van taken, nakomen van afspraken 

en naleven van regels. Docenten grijpen vaak in en waarschuwen regelmatig. maar geven niet aan 

wat de consequenties zijn voor de volgende overtreding. Als leerlingen weten wat de consequenties 

zijn en verwachten dat er gecontroleerd wordt, zullen ze zich beter gedragen tijdens de uitvoering 

van de taak.  

 Beoordeling en terugkoppeling aspect D 

Leerlingen krijgen veel terugkoppeling van docenten, zowel positief als negatief. Bijna twee derde 

deel van de terugkoppeling is positief en bestaat uit bevestiging en complimenten.  Sommige 

docenten geven erg veel bevestiging. Succes vieren maakt deel hiervan, maar dit gebeurt bijna niet. 

Een derde deel van de terugkoppeling is kritiek, soms wordt er kritiek op de leerling als persoon 

gegeven. Dit kan meer onzekerheid bij de leerling scheppen, met meer taakontwijking als gevolg. 

Door het gevoel van onzekerheid, wil de leerling niet eens aan de taak beginnen. Om te voorkomen 

dat er meer onprettige gevoelens opkomen, zal de leerling afleiding zoeken.  

Docenten stellen eisen aan leerlingen, er wordt meer eisen gesteld op procesmatig niveau. 

Bijvoorbeeld hoe leerlingen zich moeten gedragen tijdens de uitvoering van taken. Maar er wordt 

geen duidelijke consequenties aan eisen verbonden. Docenten blijven vaak waarschuwen en 

leerlingen blijven slecht gedrag herhalen. Er wordt ook weinig verteld over het gewenst gedrag. Dus 

welke verwachtingen heeft de docent over het gedrag. Wat wil de docent graag zien tijdens de les. 

Hoe kan een leerling zich goed gedragen, bij de betreffende docent. Want dit is steeds verschillend 

per docent.  

Er is enige duidelijkheid over de beoordeling, maar dit is beperkt. Leerlingen weten dat ze een taak 

moeten uitvoeren. Ze weten dat ze een toets of SO krijgen, maar weten niet wat ze moeten doen om 

een voldoende te kunnen halen. Ook tijdens de uitvoering van taken, wordt er weinig verteld over 

hoe leerlingen aan de slag moeten. En hoe leerlingen kunnen leren en werken om een voldoende te 

krijgen. Of wat er allemaal gedaan moet worden om de taak met een voldoende af te ronden.  

Als leerlingen al bezig zijn krijgen ze kritiek. Dan wordt het duidelijk voor leerlingen, wat ze niet goed 

gedaan hebben. Als er van te voren duidelijkheid is over de werkwijze en beoordelingswijze, kunnen 

leerlingen de taak beter uitvoeren. En is er minder kritiek nodig en zijn leerlingen zekerder en 

competenter.  

Verder mogen leerlingen elkaar weinig beoordelen, wel mogen leerlingen samenwerken. Dit komt 

terug in de wisseling van werkvormen bij aspect A. Maar om te zorgen dat leerlingen kritisch naar 
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elkaar kijken, moet er meer ruimte zijn om elkaar te beoordelen. Dit ondersteunt het 

samenwerkingsproces.  

De handeling met de laagste score is hier “aangeven dat leerlingen kunnen leren van fouten”. Dit 

gebeurt bijna niet, terwijl dit nodig is om onzekerheid bij leerlingen te reduceren. Als leerlingen 

steeds horen, dat ze fouten mogen maken, durven ze meer om een taak uit te voeren. Ook raken ze 

meer betrokken bij de les, omdat ze meer taken durven uit te voeren. Hierdoor wordt de kans op 

succeservaringen vergroot.  

 Verstoringen aspect E 

Bij de lesobservaties is er ook aspect E. Aspect E bestaat uit zaken die de lessen kunnen verstoren. 

Deze kunnen binnen en buiten de lessen voorkomen, de docent heeft weinig/geen invloed hierop. 

Het gemiddelde verstoring is 3,4. Dat wil zeggen dat de docent gemiddeld 4 keer per les de draad 

weer moet oppakken. 2/3 van de verstoringen (65%) zijn organisatorisch van aard, dit gebeurd zowel 

gepland als ongepland. Van deze 65% is meer dan driekwart ongepland, bijvoorbeeld te laat komen 

na de gymles (10 keer in één les), docent verlaat het lokaal of binnenkomst van andere docenten. 

Een kwart is geplande activiteiten, zoals corvee, zorggesprek, taalondersteuning of dat een leerling 

een toets moet inhalen.  

32% van de verstoringen zijn onvoorziene zaken en hangen af van de leerlingen. Denk aan toilet 

bezoek , te laat komen, of het verlaten van het lokaal door leerlingen. Slecht 3% van de verstoringen 

komt door ziekte van een leerling. Bij ziekte wordt het leerproces van de leerling verstoort, omdat de 

leerlingen niet aanwezig is in de les.   

6.3  De vragenlijsten  

De belangrijkste gedragingen van leerlingen voor docenten zijn, goed opletten en meedoen met 

instructie. Deze gedragingen zijn ook de belangrijkste voor de leiding. Meedoen met instructie staat 

op nummer 1 en goed opletten op nummer 2. Doorwerken totdat de taak af is komt voor docenten 

en leiding op de laatste plaats terecht.  

Volgens docenten letten leerlingen goed op en gaan gelijk aan het werk na instructie. Deze 

gedragingen komen het meeste voor in de les. Volgens de leiding komt meedoen met instructie en 

vinger opsteken het meeste voor in de les. Opmerkelijk is dat volgens docenten, vinger opsteken het 

minste voorkomt in de les. Volgens de leiding komt doorwerken totdat de taak af is het minste voor 

in de les. Dit beeld is niet zuiver en een beetje verwarrend. 

Docenten en de leiding vinden leerlingen afgeleid, dit staat op nummer 1 bij niet-taakgerichte 

gedragingen. Hiernaast hebben leerlingen volgens docenten, moeite met zelfstandig werken. Volgens 

de leiding hebben leerlingen weinig zelfcontrole.  

Docenten letten op verschillende aspecten, als ze leerlingen beoordelen op werkhouding. Elk docent 

heeft een eigen beoordelingswijze. De beoordeling heeft veel te maken met het proces van 

uitvoering van taken. Hoe leerlingen zich gedragen tijdens de les en taakuitvoering. Docenten 

beoordelen leerlingen op hun bijdrage aan de les, motivatie tot leren, goed opletten, samenwerking, 

anderen niet van hun werk houden, eigen werkwijze; volledigheid, netheid, tempo, rustig werken.  
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Volgens de leiding moet er naar de individuele leerlingen gekeken worden. De leerling moet 

beoordeeld worden op een lerende houding, verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces,  

betrokkenheid bij het eigen leerproces, reflectievermogen en zelfontwikkeling. Tevens is het 

belangrijker om te blijven reflecteren, zodat de leerlingen zich kan blijven ontwikkelen.  

Bij het beoordelen van gedrag zijn er verschillende aspecten die van belang zijn. Docenten vinden dat 

het gedrag respectvol moet zijn. Respect voor de docent en voor anderen uit zich in het luisteren 

naar elkaar, anderen uit laten praten, beleefd zijn. De leerling moet zijn energie positief inzetten 

tijdens de les, creatief zijn en afspraken nakomen. Een docent geeft aan dat leerlingen complimenten 

krijgen, als ze zich goed gedragen. Ook laat deze docent merken als de leerling zich niet goed 

gedraagt.  

Bij de leiding staat respect voorop, respect voor elkaar, de leraar en voor de omgeving waarin 

gewerkt wordt. Ook wordt er gekeken naar de leerbaarheid en stuurbaarheid van de leerling. heeft 

de leerling een open en coöperatieve instelling? Heeft de leerling een positieve grondhouding? In 

welke mate is de leerling in balans en hoe staat de leerling in het leven ten opzichte van het leren.  

Docenten vinden het erg belangrijk om duidelijke regels en afspraken te hanteren in de klas, 

duidelijke instructies over de inhoud van de taak te geven en positieve feedback te geven/ succes te 

vieren met leerlingen. De leiding vindt positieve feedback/ succes vieren het belangrijkste. Hiernaast 

is het belangrijk om leerlingen zelfstandig/ verantwoordelijk te maken. Doorwerken totdat de taak af 

is, is het minst belangrijkst voor docenten en leiding. 

Duidelijke regels en afspraken hanteren in de klas, wordt volgens docenten en leiding het meest 

toegepast. Volgens docenten wordt hiernaast veel positieve feedback gegeven/succes gevierd. 

Volgens de leiding wordt er duidelijke instructie gegeven over de inhoud van de taak. Informeren 

naar de taakbeleving van leerling wordt volgens docenten het minst toegepast. Volgens de leiding 

wordt er weinig hoge eisen aan leerlingen gesteld.  

Elke docent geeft aan dat ze moeite hebben met het toepassen van bepaalde handelingen in de les. 

De meeste docenten hebben moeite met het reduceren van onzekerheden bij leerlingen. hiernaast 

geven docenten aan dat ze moeite hebben om duidelijke instructies te geven over de inhoud van de 

taak, duidelijke regels en afspraken te hanteren in de klas en timing; op het goede moment ingrijpen.  

Volgens de leiding hebben docenten moeite met zelfstandig maken van leerlingen. Hiernaast is er 

moeite met duidelijke instructies over de inhoud van de taak geven, duidelijke instructies over de 

manier van werken geven, duidelijke regels en afspraken hanteren in de klas, hoge eisen stellen aan 

leerlingen, timing: op het goede moment ingrijpen, opdrachten kiezen die aansluiten op het niveau/ 

belevingswereld en rekening houden met instructie behoeften van leerlingen. 

Op 2College worden leerlingen op verschillende manieren aangestuurd. Er wordt gebruikt gemaakt 

van persoonlijk contact, oogcontact en non verbale communicatie. Leerlingen worden persoonlijk 

aangesproken op specifieke talenten. Leerlingen worden geprikkeld door een cijfer mee te laten 

tellen. Ook wordt er activerende didactiek en wisselende werkvormen ingezet. Leerlingen mogen zelf 

een les voorbereiden, geven of presenteren. Leerlingen mogen elkaar helpen en krijgen veel vrijheid 

om een opdracht zelfstandig uit te voeren. 
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Volgens docenten worden de lessen verstoord door gedragingen van leerlingen. Leerlingen hebben 

weinig interesse in de stof, zijn weinig betrokken en weinig gemotiveerd, reageren veel op mekaar, 

kletsen tijdens instructies, vertonen storend gedrag zoals roepen door de klas. Verder worden de 

lessen ook verstoord als leerlingen andere afspraken hebben of tijdens het 2e uur door de 

absentiecontrole. Een ordelijk werkklimaat is essentieel bij effectief onderwijs, dit is moeilijk te 

hanteren als lessen verstoord worden.  

6.4  De conclusies  

Meer dan twee derde van de docenten op 2College Wandelbos vinden leerlingen te weinig 
taakgericht. Leerlingen zijn te snel afgeleid, weten niet wat ze moeten doen en hebben weinig 
motivatie. Leerlingen zien het belang niet van de taak en het duurt te lang voordat leerlingen aan de 
slag gaan. Als ze eenmaal bezig zijn, zetten leerlingen niet door om de taak af te maken.  
 
De meeste docenten vinden dat taakgerichtheid te maken heeft met de uitvoering van een taak. 
Doen wat er gedaan moet worden. Voor docenten is het niet genoeg om bezig te zijn. De manier van 
bezig zijn is erg belangrijk. Docenten vinden dat leerlingen systematisch aan de slag moeten. 
Leerlingen moeten goed, geconcentreerd en efficiënt werken en zich houden aan de gestelde eisen 
bij het uitvoeren van taken.  
 
Volgens docenten kunnen we dit probleem van lage taakgerichtheid van leerlingen gezamenlijk 

aanpakken. We moeten duidelijk afspraken maken en deze goed communiceren naar leerlingen en 

ouders. Ook kunnen we leerlingen trainen om taakgericht te zijn. Het is belangrijk om toegewijd te 

zijn en zichzelf te houden aan gemaakte afspraken. 

Een les is een complex geheel van processen die door elkaar lopen. Het is moeilijk om deze processen 

van elkaar te scheiden, want het ene proces vloeit in een ander. Het ene handeling leidt naar een 

andere handeling. Soms kunnen handelingen tegelijkertijd worden ingezet. Volgens de lesobservaties 

hebben een aantal handelingen de voorkeur van docenten.  

Een aantal handelingen komen vaak voor in de lessen. Deze handelingen geven de sterke kanten van 

de lessen op 2College Wandelbos weer. Als we kijken naar wat er al gebeurt, kunnen we het 

volgende zeggen. Leerlingen krijgen tijdens de les steeds te horen wat ze gaan doen en wat de taak 

inhoudt.  

Docenten reageren constant op vragen van leerlingen en gebruiken inbreng van leerlingen om 

gesprekken met leerlingen te voeren. De gesprekken zijn meer gericht op de inhoud van de taak. 

Soms gaat het over de werkwijze en het kan ook niet-taakgericht zijn. In de lessen worden 

verschillende werkvormen toegepast.  

Leerlingen krijgen veel individuele aandacht en worden vaak benaderd op een responsieve manier. 

De docent stelt zich uitnodigend op en  gaat uit van de behoeften van de leerlingen. Sommige 

leerlingen worden constant gecorrigeerd op hun gedrag en werkwijze, dit gebeurt vaak op een 

directieve manier. De docent is hier stellig en/of gebiedenderwijs.  

Leerlingen die goed bezig zijn, krijgen bevestiging op de inhoud van de taak. Aan de andere kant 

krijgen leerlingen terugkoppeling in de vorm van kritiek, deze is meer gericht op de inhoud van de 

taak. De eisen die docenten stellen aan leerlingen, zijn meer gericht op het proces. Er is enige 

duidelijkheid over de beoordeling, deze is meer gericht op de inhoud. 
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Twee derde van de verstoringen zijn organisatorisch van aard. Deze zijn in principe spontane 

gebeurtenissen, maar ook geplande activiteiten. De rest bestaat voor het merendeel uit het verlaten 

van het lokaal door een leerling. Afwezigheid door ziekte komt heel weinig voor.  

Docenten en leiding zijn in overeenstemming over het belang van gedragingen van leerlingen. 

Leerlingen moeten goed opletten en goed meedoen met de instructie. Maar het is minder belangrijk 

om door te werken totdat de taak af is.  

Het beeld van de taakgerichte gedragingen van leerlingen is verwarrend. Dit is verschillend bij 

docenten en de leiding. In de vragenlijst geven docenten aan dat leerlingen goed opletten en gelijk 

aan het werk gaan na instructie. De leiding vindt dat leerlingen goed meedoen met de instructie en 

vinger opsteken. Er is geen overeenstemming in het beeld van wat leerlingen goed doen. Dit kan het 

gevolg zijn van weinig focus, contact en uitwisseling over taakgerichte gedragingen van leerlingen. 

Het beeld van de niet-taakgerichte gedragingen is zuiver, uitgebreid en goed in overeenstemming 

met elkaar. Docenten en de leiding vinden leerlingen afgeleid. Hiernaast hebben leerlingen moeite 

met zelfstandig werken en hebben leerlingen weinig zelfcontrole. Dit beeld klopt met de 

enquêteresultaten, waar er aangeven wordt dat leerlingen afgeleid zijn. Ook bij het laatste vraag van 

de vragenlijst geven docenten aan dat lessen verstoord worden door slechte gedragingen van 

leerlingen.  

Bij het beoordelen van leerlingen op werkhouding zijn er verschillende aspecten van belang. De 

leiding beschrijft aspecten op strategisch niveau, docenten doen dit meer op tactisch niveau. De 

beoordeling heeft veel te maken met de werkwijze bij uitvoering van taken. Docenten letten erg op 

de geleverde bijdrage aan de les. De leiding vindt het belangrijk om te blijven reflecteren met 

leerlingen, zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen.  

Bij het beoordelen van gedrag is respect een belangrijk aspect voor docenten en leiding. Hier wordt 

ook gekeken naar de bijdrage aan de les en de houding en instelling van de leerling.  

Docenten kunnen leerlingen aansturen door het inzetten van bepaalde handelingen. Docenten 

vinden het belangrijk om duidelijke regels en afspraken te hanteren in de klas, duidelijke instructies 

over de inhoud van de taak te geven en positieve feedback te geven, succes te vieren met leerlingen. 

De leiding vindt positieve feedback, succes vieren het belangrijkste. Hiernaast is het belangrijk om 

leerlingen zelfstandig/ verantwoordelijk te maken. Hier is er een verschil tussen belang van 

handelingen voor docenten en de leiding.  

Het belangrijk vinden van handelingen is stap één en het toepassen van handelingen is stap twee. 

Docenten en leiding is in overeenstemming met elkaar over het toepassen van handelingen in de les. 

Duidelijke regels en afspraken hanteren in de klas, wordt volgens docenten en leiding het meest 

toegepast. Volgens docenten wordt hiernaast veel positieve feedback gegeven/succes gevierd. 

Volgens de leiding wordt er duidelijke instructie gegeven over de inhoud van de taak. Informeren 

naar de taakbeleving van leerling wordt volgens docenten het minst toegepast. Volgens de leiding 

wordt er weinig hoge eisen aan leerlingen gesteld.  

Elk docent geeft aan dat ze moeite hebben met het toepassen van bepaalde handelingen in de les. 

De meeste docenten hebben moeite met het reduceren van onzekerheden bij leerlingen. hiernaast 
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geven docenten aan dat ze moeite hebben om duidelijke instructies te geven over de inhoud van de 

taak, duidelijke regels en afspraken te hanteren in de klas en timing; op het goede moment ingrijpen.  

De leiding heeft een ander beeld van de docenten. Volgens de leiding hebben docenten in principe 

moeite met zelfstandig maken van leerlingen. Hiernaast is er moeite met duidelijke instructies over 

de inhoud van de taak geven, duidelijke instructies over de manier van werken geven, duidelijke 

regels en afspraken hanteren in de klas, hoge eisen stellen aan leerlingen, timing: op het goede 

moment ingrijpen, opdrachten kiezen die aansluiten op het niveau/ belevingswereld en rekening 

houden met instructie behoeften van leerlingen. 

6.5  De opmerkingen 

Het is van belang om rekening te houden met de verdeling van de handelingen. Uitgebreide aspecten 

beschikken over meer handelingen en kunnen vaker gescoord worden en sterker lijken.  

Elk docent heeft een eigen manier van lesgeven en een eigen pakket aan vaardigheden. De 

handelingen worden in elke les op een verschillende manieren ingezet. Elke les heeft een eigen 

verhouding van handelingen en processen. De indeling naar inhoud, proces en niet-taakgericht is in 

elke les verschillen.  

De ene docent zet meer in op begeleiding, terwijl een ander meer inzet op instructie. De ene docent 

is meer gericht op inhoud dan het ander. Wel geldt dat docenten op 2College Wandelbos meer 

gericht zijn op de inhoud, dan op het proces. Leerlingen krijgen informatie over de taak, wat de taak 

inhoudt en wat het resultaat moet zijn.  

Bij de lesobservaties werd er niet gekeken naar verstoringen van de les door leerlinggedrag. Hierdoor 

is de kans groter dat de verstoringen van organisatorische aard zijn.  

6.6 De aanbevelingen   

Volgens docenten moet het verbeteren van taakgerichtheid gezamenlijk aangepakt worden. Als team 

moeten dit onderzocht, afgesproken, ingezet en geëvalueerd worden. Het moet een commitment 

zijn en er moet gewerkt worden volgens gemaakte afspraken. 

Er moet goed gecommuniceerd worden met leerlingen en ouders over het doel en relevantie van 

taken en afspraken. Leerlingen moeten individueel en in groepjes begeleid en gecoacht worden. 

Leerlingen moeten getraind worden om taakgericht te zijn.  

Er moet meer duidelijkheid komen over afspraken, eisen, regels en verwachtingen. Ook moet er 

meer duidelijkheid zijn over de consequenties voor als leerlingen zich niet aan afspraken, eisen, 

regels en verwachtingen houden. Ik ben het eens met deze punten en raad ze ten zeerste aan.  

Op 2College Wandelbos zijn professionals op de hoogte van wat er niet goed gaat. Docenten hebben 

bepaalde verwachtingen van leerlingen op het gebied van taakgerichtheid. De verbeterpunten van 

docenten zijn goed en kunnen ingezet worden om de situatie aan te pakken. Door gesprekken 

kunnen docenten en de leiding op afspraken komen.  

Aan de andere kant is er ook aandacht nodig voor de zaken die goed gaan. Het praktijkbeeld van 

taakgerichte gedragingen van leerlingen is niet zuiver. Docenten vinden dat “goed opletten” en 
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“gelijk aan het werk gaan na instructie” het meest voorkomen. Volgens de leiding komt “meedoen 

met de instructie” en “vinger opsteken” het meest voor. “Vinger opsteken” staat op de laatste plaats 

bij docenten. Dit roept vragen op. Hoe komt het dat er zo’n verschil is? Dit moet besproken worden. 

De leiding moet op de hoogte zijn van de praktijksituatie en docenten moeten meer met elkaar 

praten over de zaken die goed gaan. Docenten kunnen leren van elkaar en van de leiding. Als er 

verwachtingen zijn, moet de focus op deze verwachtingen zijn. Verwachtingen moeten eenduidig zijn 

voor docenten en leiding. Men moet op deze verwachtingen gefocust zijn.   

De verwachtingen van professionals moeten afgestemd zijn op wat ze belangrijk vinden. Als 

doorwerken totdat de taak af is niet belangrijk is, kan er niet van leerlingen verwacht worden dat ze 

dit doen. Zo moet er goed gekeken worden naar wat professionals belangrijk vinden om de 

verwachtingen op te stellen.  

De handelingen moeten afgestemd worden op de verwachtingen. Om de taakgerichtheid te 

verbeteren is het van belang dat docenten op de hoogte zijn van de behoeften van leerlingen. De 

leerling vertoont taakgericht gedrag, als de leerling de taak als een succeservaring beleeft. De 

emoties die de taak oproept bij de leerling, bepaalt de mate van taakgerichtheid. Docenten moeten 

informeren naar de taakbeleving van de leerling en gericht zijn om onzekerheden bij leerlingen te 

reduceren. Alle handelingen moeten afgestemd zijn op dit doel. Het doel moet ook duidelijk 

gecommuniceerd worden naar iedereen.  

De resultaten laten zien dat er bij instructie en begeleiding meer focus is op de inhoud van de taak. 

Dus “WAT” moeten leerlingen doen. Aan de andere kant ligt de focus bij correctie en beoordeling 

meer op het proces. Het kan beter zijn om deze focus gelijkmatig te verdelen over inhoud en proces. 

Omdat leerlingen kritiek krijgen en beoordeeld worden op het proces, hebben ze duidelijkheid nodig 

over het proces. Het is van belang om genoeg informatie te verschaffen over het “HOE” van zaken. 

Leerlingen zijn gebaat aan een duidelijke stappenplan, een duidelijke beschrijving van de weg naar 

het resultaat. 

Zoals beschreven in de theoretische kader is communicatie van belang om de taak betekenis te 

geven. Docenten dienen aan te geven ‘hoe’ en ‘waarom’ leerlingen de opdracht moeten uitvoeren. 

‘Wat’ ze aan het opdracht hebben en wat ze hiervan kunnen leren. Voor een succesvol plan moet het 

doel, de invulling van het handelingsplan en de rol van de leerling helder gecommuniceerd worden 

naar de leerling toe.   

Als leerlingen weten waarom er regels en afspraken zijn, kunnen ze het belang van deze regels en 

afspraken beter inzien. Dit geldt ook voor het belang van de taak. Als leerlingen weten waarom ze 

een taak moeten uitvoeren, kunnen ze het belang van de taak zien. Dit is nodig om betrokken te 

raken bij de taak en de taak met succes uit te voeren en af te ronden.  

Als leerlingen weten dat taken gecontroleerd worden, houden ze hier rekening mee in de uitvoering. 

Als leerlingen een taak krijgen, moeten professionals toezien op de uitvoering van de taak. Als er 

regels zijn, moeten deze nageleefd worden. En daar moet er gecontroleerd op worden.  

Op 2College Wandelbos kan er meer ingezet worden op het controleren van taken en regels. Het 

huiswerk en spullen mag regelmatig gecontroleerd worden. Dit zijn belangrijke voorwarden om actief 

en betrokken te zijn in de les. Ook kan er meer toezicht komen op het nakomen van afspraken en het 
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naleven van regels. Om dit met succes te kunnen verrichten, is er duidelijkheid nodig over de 

consequenties en maatregelen.  

Wat volgt er als leerlingen zich wel /niet houden aan afspraken/ regels. Dit moet duidelijk worden 

uitgestippeld voor zowel leerlingen als professionals. Deze duidelijkheid maakt het mogelijk dat 

professionals goede beslissingen nemen en zekerheid uitstralen in het handelen. Ook leerlingen 

kunnen aangesproken worden, omdat ze op de hoogte zijn van de verwachtingen.  

Bij het aspect voorbereiding kan er meer duidelijkheid komen in de structuur van de les. Lessen 

moeten duidelijk opgebouwd zijn en dit mag van te voren aan leerlingen worden verteld. Deze 

duidelijkheid en structuur, dragen bij aan een ordelijk werkklimaat. Als leerlingen van te voren weten 

wat ze moeten doen, kunnen ze later ook hierop aangesproken worden. Dit geeft houvast voor 

leerlingen en docent en bevordert de betrokkenheid en participatie van leerlingen in de les.  

Bij het aspect instructie is het erg belangrijk om meer te vertellen over het doel van de taak. Waarom 

wordt de taak uitgevoerd? Wat kunnen leerlingen van deze taak leren? Hoe kunnen leerlingen deze 

taak uitvoeren? Welke stappen zijn er van begin tot eind? Een stappenplan geeft duidelijkheid in het 

proces. Leerlingen zien hoe ver ze zijn van het eindpunt, dit is goed voor de motivatie. En als er 

problemen zijn, kan dit duidelijk aangegeven worden. De leerling kan dan aangeven bij welke stap hij 

is en wat het probleem is. Dit komt goed van pas bij de individuele begeleiding en het geven van 

tussentijdse aanwijzingen, die al wordt toegepast op 2College Wandelbos.  

Bij het begeleidingsaspect kan er meer ingezet worden op de taakbeleving van leerlingen. Hoe gaat 

de uitvoering en wat zijn de bevindingen van leerlingen. Dit geeft informatie over het perspectief en 

leefwereld van de leerling. Het docent is op de hoogte van de betekenis van de taaksituatie. De 

docent kan richten op de emoties die de taak oproept bij de leerling.  

Als we veel willen inzetten op de individu, moeten we weten wat er speelt bij de individuele leerling. 

Zo kunnen we op individuele behoeften coachen en maatwerk leveren. Het is van belang om te 

informeren naar de moeilijkheidsgraad van de taak. Zo kunnen taken beter afgestemd worden op het 

niveau van de leerlingen en wordt de kans op succeservaringen vergroot. Hoe meer 

succeservaringen, hoe gemotiveerder de leerling. dit vergroot de gerichtheid van de taaksituatie bij 

leerlingen.  

Bij het beoordelen is het van belang om duidelijk aan te geven hoe leerlingen beoordeeld worden. 

Dit moet inhoudelijk, maar ook procesmatig. Als leerlingen weten hoe ze beoordeeld worden, 

kunnen ze dit meenemen in de uitvoering. Het is effectief om de beoordelingscriteria samen met 

leerlingen te bepalen. Leerlingen raken betrokken bij de taak en voelen dat ze controle kunnen 

uitoefenen op de taak. Dit versterkt de competentiegevoel bij leerlingen.  

In de enquête geven docenten aan dat leerlingen niet weten wat ze moeten doen. Leerlingen 

moeten weten wat ze moeten doen, hoe ze het moeten doen en hoe ze beoordeeld worden. Hier zijn 

de professionals verantwoordelijk voor. Zo kunnen leerlingen zich volledig inzetten op het goed 

uitvoeren van de taak. Duidelijkheid geeft meer kans op succes.  

Docenten geven kritiek op leerlingen. Kritiek is nodig, maar het moet op een goede wijze. Kritiek 

moet opbouwend zijn, om de leerling te blijven motiveren. Als leerlingen onzeker zijn, moet het 

kritiek voorzichtig afgestemd worden. De docent moet de leerling centraal stellen en zich responsief 
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uiten. Leerlingen moeten horen dat ze van fouten kunnen leren. Er is behoefte aan een sfeer waar 

leerlingen kunnen leren van fouten. Dit mag niet ten kostte gaan van de eigenwaarde en 

zelfvertrouwen van leerlingen.  

Het laatste aspect, interrupties, kan aangepakt worden door de organisatie. Er kan gekeken worden 

naar welke verstoringen er zijn en wanneer deze voorkomen. Want sommige lessen worden meer 

verstoord dan andere lessen. Sommige docenten hebben last van de absentiecontrole, terwijl 

anderen last hebben van taalondersteuning. Het hangt af van de tijdstip en de lesuur.  

Als er meer duidelijkheid komt over deze verstoringen, kan de leiding samen met het team zoeken 

naar oplossingen. Hier is duidelijkheid over het doel, heldere informatie over het probleem en 

betrokkenheid van de team van belang.  
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Bijlage 1  enquête september 2011 

 

Je kan deze vragenlijst ook digitaal invullen, die heb ik verstuurd naar jouw e-mail.  

 

Beste collega, 

Dit jaar ga ik een onderzoek doen hier op school. Graag wil ik iedereen hierbij betrekken, wij gaan dit 

samen mee maken.  

Ik wil je vragen om deze vragen te beantwoorden. Zodat ik een beeld krijg van wat er nu leeft onder 

ons en wat we verwachten van onze leerlingen. Sta niet te lang stil bij de vragen, maar noteer gelijk 

wat erin je opkomt. 

 

1. Wist je dat taakgerichtheid een speerpunt is voor dit schooljaar? □ ja  □ nee 

 

2. Wat is taakgerichtheid volgens jou? 

 

3. Ben je het hiermee eens? “Onze leerlingen zijn te weinig taakgericht” □ ja  □ nee 

 

4. Geef een toelichting op jouw antwoord bij de vorige vraag; 

 

5. Hoe kunnen we de taakgerichtheid van onze leerlingen verbeteren? 
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Bijlage 2  Observatielijst taakgericht aansturen 
 

School:    Groep:   Leerkracht:  Aantal leerlingen: 

Datum:    Observant:  Starttijd:                Eindtijd: 

Activiteit/les: 

Bijzonderheden: 

 
A = voorbereiding 
A1 = duidelijke opbouw van de les 
A2 = leerlingen op de hoogte brengen van de lesopbouw 
A3 = controleren op het huiswerk/ spullen in orde hebben 
A4 = herschikken van de indeling van het lokaal ten behoeve van  de leertaak 
A5 = wisseling in werkvormen 
 
B = instructie (kan zowel inhoudelijk als procesmatig) 
B1 = geeft aan waarom leerlingen de taak/ proces moeten uitvoeren: doel  
B2 = geeft uitleg over de uit te voeren taak; inhoudelijk/ procesmatig 
B3 = geeft aan wat leerlingen kunnen doen als ze klaar zijn  
B4 = herhaalt de instructies 
B5 = geeft antwoord op een vraag van een leerling; inhoudelijk/ procesmatig 
B6 = gebruikt inbreng van leerlingen om zaken (uitleg/ stof) helder te krijgen 
B7 = activeert kennis; koppelt uitleg aan bestaande kennis van leerlingen 
B8 = geeft aanwijzing; wat leerlingen moeten doen/ hoe en wat (I, P, N)  (vanaf ronde 3) 
 
C = begeleiden/ sturing (alles kan zowel inhoudelijk als procesmatig) 
C1 = geeft individuele aandacht aan leerlingen/ subgroepen (ook niet taakgericht) 
C2 = directieve uitingen (leerling moet volgen, leraar centraal, voorleggend, gebiedende wijs) 
C3 = responsieve uitingen (leraar volgt, leerling centraal, uitnodigend, vragenderwijs) 
C4 = vraagt naar taakbeleving leerling; rekening houden met taaksituatie 
C5 = luistert naar leerlingen 
C6 = corrigeert gedrag van leerlingen      (vanaf ronde 3) 
C7 = roept de klas (subgroep) tot orde/ stilte     (vanaf ronde 3) 
C8 = geeft informatie over de moeilijkheidsgraad van de taak/ proces  (vanaf ronde 3) 
C9 = ziet toe op naleving van regels/ nakomen afspraken   (vanaf ronde 6) 
C10 = ziet toe op uitvoering van de taak     (vanaf ronde 6) 
 
D = beoordeling (alles kan zowel inhoudelijk als procesmatig) 
D1 = geeft aan waarop leerlingen beoordeeld worden  
D2 = stelt duidelijk eisen aan leerlingen: kwalitatief en kwantitatief  
D3 = geeft bevestiging/ complimenten/ succes vieren  
D4 = geeft kritiek 
D5 = laat leerlingen elkaar beoordelen 
D6 = geeft aan dat leerlingen kunnen leren van fouten 
 
E = extern 
E1 = ziekte leerling 
E2 = uitjes, excursie: geplande activiteiten 
E3 = onvoorziene zaken: toiletbezoek, gesprek met eerdere leraar, verlaten lokaal 
E4 = externe interrupties/ organisatorische problemen 
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TIJD in 
minuten 

CODE  
I= inhoudelijk 
P= procesmatig 
N= niet taakgericht 

OPMERKINGEN 

0- 5 I  

P  

N  

5- 10 I  

P  

N  

10- 15 I  

P  

N  

15- 20 I  

P  

N  

20- 25 I  

P  

N  

25- 30 I  

P  

N  

30- 35 I  

P  

N  

35- 40 I  

P  

N  

40- 45 I  

P  

N  

45- 50 I  

P  

N  

50- 55 I  

P  

N  

55- 60 I  

P  

N  

60- 65 I  

P  

N  

65- 70 I  

P  

N  
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Bijlage 3  Vragenlijst docenten taakgericht aansturen  

 
Beste collega, 
In het kader van mijn AOST-onderzoek naar taakgerichtheid en taakgericht 
aansturen op 2College Wandelbos wil ik je vragen om onderstaande vragen in te 
vullen. Met dit onderzoek wil ik in beeld krijgen hoe we op 2College leerlingen 
aansturen op taakgericht gedrag. Daaruit kunnen adviezen voortkomen ter 
verbetering van de kwaliteit van aansturing van leerlingen.  

 
1. Rangschik de volgende taakgerichte gedragingen van leerlingen in volgorde 

van belangrijkheid (hoe belangrijk vind je dit gedrag in jouw lessen) en 
frequentie (hoe vaak komt dit gedrag voor in jouw lessen): Het meest 
belangrijke geef je een 1, het volgende een 2, enz. Het gedrag dat het meest 
voorkomt, geef je een 1, het volgende een 2 enz. 
 

Taakgerichte gedragingen van leerlingen  
 

Belangrijk Frequentie  

doorwerken totdat de taak klaar is    

gelijk aan het werk gaan na instructie    

goed opletten    

meedoen met de instructie    

vinger opsteken om te reageren/ vragen te stellen   

  
 

2. In welke volgorde komen de onderstaande niet-taakgerichte gedragingen voor 
in jouw lessen? Een 1 staat voor het meest voortkomende gedrag, het 
volgende een 2, enz.  

 

Niet- taakgerichte gedragingen van leerlingen 
  

Frequentie  

afgeleid; met andere dingen bezig zijn  

een laag werktempo  

een onregelmatig werkritme  

impulsieve houding     

ongestructureerd werken  

problemen met zelfstandig werken  

weinig zelfcontrole  

 
 

3. Op welke wijze beoordeel je de werkhouding van een leerling? Welk aspect is 
daarbij het meest belangrijk? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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4. Op welke wijze beoordeel je het gedrag van een leerling? Welk aspect is 
daarbij het meest belangrijk? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

5. Hieronder staan verschillende handelingen van docenten die gebruikt worden 
om leerlingen aan te sturen. Geef aan welke handeling je het meest belangrijk 
vindt om leerlingen aan het werk te krijgen en te houden. Het meest 
belangrijke geef je een 1, het volgende een 2 enzovoort. Geef ook aan welke 
handeling jij zelf het meest gebruikt. Ook hier begin je weer met een 1 voor het 
meest gebruikte, een 2 voor het volgende enzovoort. Als er handeling(en) zijn 
waarmee je moeite hebt (in de praktijk), kruis deze aan in de laatste kolom.  

 

Docentenhandelingen 
 

Belangrijk Gebruik Moeizaam 

duidelijke instructies over de inhoud van de taak geven    

duidelijke instructies over de manier van werken geven    

duidelijke regels en afspraken in de klas hanteren    

direct reageren op storend gedrag van leerlingen    

hoge eisen stellen aan leerlingen    

informeren naar de taakbeleving van leerlingen    

onzekerheid reduceren bij leerling    

opdrachten kiezen die aansluiten op het niveau/ 
belevingswereld van leerlingen 

   

rekening houden met instructie behoeften van leerlingen    

positieve feedback geven; succes vieren met leerlingen    

timing; op het goede moment ingrijpen    

zelfstandig/ verantwoordelijk maken van leerlingen    

 
6. Gebruik je nog andere manieren/handelingen om leerlingen aan het werk te 

krijgen en te houden, vermeld die dan hier. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

7. De lessen kunnen om verschillende redenen worden verstoord. Wat verstoort 
jouw lessen het meest? (kruis het antwoord aan en licht het toe) 

 

□ Gedragingen van leerlingen, nl………………………………………………….. 

 

□  Externe onderbrekingen, nl………………………………………………………. 
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Bijlage 4  Vragenlijst OD en Leidinggevenden taakgerichtheid  

 
Beste leidinggevende/ OD, 

In het kader van mijn AOST-onderzoek naar taakgerichtheid en taakgericht 

aansturen op 2College Wandelbos wil ik je vragen om onderstaande vragen in te 

vullen met de visie en missie van 2 College Wandelbos als leidraad. Aan de hand 

van deze vragenlijst wil ik een algemeen beeld krijgen van de verwachtingen op het 

gebied van taakgerichtheid en taakgerichte leertijd.  

 
1. Rangschik de volgende taakgerichte gedragingen van leerlingen in volgorde 

van belangrijkheid (hoe belangrijk vind je dit gedrag in de lessen) en 
frequentie (hoe vaak komt dit gedrag voor in de lessen): Het meest belangrijke 
geef je een 1, het volgende een 2, enz. Het gedrag dat het meest voorkomt, 
geef je een 1, het volgende een 2 enz. 
 
Taakgerichte gedragingen van leerlingen  
 

Belangrijk Frequentie  

doorwerken totdat de taak klaar is    

gelijk aan het werk gaan na instructie    

goed opletten    

meedoen met de instructie    

vinger opsteken om te reageren/ vragen te stellen   

  
 

2. In welke volgorde komen de onderstaande niet-taakgerichte gedragingen voor 
in de lessen op 2College? Een 1 staat voor het meest voortkomende gedrag, 
het volgende een 2, enz.  

 
Niet- taakgerichte gedragingen van leerlingen 
  

Frequentie  

afgeleid; met andere dingen bezig zijn  

een laag werktempo  

een onregelmatig werkritme  

impulsieve houding     

ongestructureerd werken  

problemen met zelfstandig werken  

weinig zelfcontrole  

 
 

3. Op welke wijze dienen docenten de werkhouding van een leerling te 
beoordelen? Welk aspect is daarbij het meest belangrijk? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

4. Op welke wijze dienen docenten het gedrag van een leerling te beoordelen? 
Welk aspect is daarbij het meest belangrijk? 
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

5. Hieronder staan verschillende handelingen van docenten die gebruikt worden 
om leerlingen aan te sturen. Geef aan welke handeling je het meest belangrijk 
vindt om leerlingen aan het werk te krijgen en te houden. Het meest 
belangrijke geef je een 1, het volgende een 2 enzovoort. Geef ook aan welke 
handelingen het meest gebruikt worden. Ook hier begin je weer met een 1 
voor het meest gebruikte, een 2 voor het volgende enzovoort. Als er 
handeling(en) zijn waarmee docenten moeite hebben (in de praktijk), kruis 
deze aan in de laatste kolom.  

 
Docentenhandelingen 
 

Belangrijk Gebruik Moeizaam 

duidelijke instructies over de inhoud van de taak geven    

duidelijke instructies over de manier van werken geven    

duidelijke regels en afspraken in de klas hanteren    

direct reageren op storend gedrag van leerlingen    

hoge eisen stellen aan leerlingen    

informeren naar de taakbeleving van leerlingen    

onzekerheid reduceren bij leerling    

opdrachten kiezen die aansluiten op het niveau/ 
belevingswereld van leerlingen 

   

rekening houden met instructie behoeften van leerlingen    

positieve feedback geven; succes vieren met leerlingen    

timing; op het goede moment ingrijpen    

zelfstandig/ verantwoordelijk maken van leerlingen    

 
6. Welke andere manieren/handelingen om leerlingen aan het werk te krijgen en 

te houden passen in de visie van 2College Wandelbos? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 
 

7. Hoe maakt 2College Wandelbos (de organisatie) taakgerichte leertijd mogelijk 
voor zowel docenten als leerlingen? (faciliteren van taakgerichtheid) 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 


