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Inleiding

In de eerste kernpraktijk maak je kennis 
met lesgeven vanuit twee perspectieven op 
onderwijs. Het eerste perspectief is leer-
krachtgestuurd onderwijs met het bijbeho-
rende onderwijsmodel: directe instructie. 
In deze tekst staat het tweede perspectief 
centraal: (meer) leerlinggericht onderwijs. 
Onderwijsmodellen die bij dit perspectief 
horen zijn bijvoorbeeld begeleid ontdek-
kend leren, onderzoekend en ontwerpend 
leren, peer tutoring en coöperatief leren 
(Joyce et al.,2017; Moreno, 2010).

Bij leerlinggericht onderwijs is er bijzonde-
re aandacht voor activiteiten, eigen doelen 
en keuzes van leerlingen en de betekenis 
die de leerstof voor de leerlingen heeft. 
In dit artikel worden achtergronden en 
belangrijke kenmerken van deze onder-
wijsmodellen besproken.

Leerlinggericht onderwijs

Onderwijs dat meer leerlinggericht is, 
komt voort uit verschillende opvattingen 
en denkrichtingen over wat leren is en wat 
goed onderwijs zou moeten zijn. Het is in 
zekere zin een reactie op onderwijsmodel-
len waar leerkrachtsturing dominant is 
(zoals het directe instructiemodel). Een 
van die denkrichtingen is het constructivis-
me. Het constructivisme is van oorsprong 
een kennisleer die zich bezighoudt met 
de vraag hoe mensen tot kennis komen. 
Vanuit deze kennisleer is een leertheo-
rie ontstaan. Een leertheorie houdt zich 
bezig met hoe mensen leren en op welke 
manieren onderwijs daarop zou moeten 
aansluiten.  

In de kern van het constructivisme ligt het 
idee dat leerlingen geen passieve ontvan-
gers zijn van informatie of leerstof, maar 
dat zij actief betekenis geven aan datgene 
wat zij horen, zien, ervaren. Kennis kan 
volgens het constructivisme niet letterlijk 
overgedragen worden van de leerkracht 
naar de leerlingen, maar leerlingen geven 
op hun eigen wijze betekenis aan de leer-
stof (Joyce et al.,2017; Moreno, 2010). 

Die persoonlijke betekenissen worden con-
structen genoemd. Constructen zijn dus de 
persoonlijke neerslag van wat de leerlin-
gen onthouden en begrepen hebben van 

de leerstof. Binnen de leertheorie van het 
constructivisme is daarom veel aandacht 
voor wat de leerlingen (innerlijk) doen met 
de leerstof die zij aangeboden krijgen. En 
leerkrachten krijgen een belangrijke taak 
in de begeleiding van die persoonlijke con-
structen van de leerlingen. 

Binnen het constructivisme worden twee 
perspectieven onderscheiden: individueel-
constructivisme en sociaal-constructivisme.

Individueel-constructivisme

Volgens het individueel constructivisme 
betekent leren dat nieuwe leerstof door 
leerlingen actief geconstrueerd wordt tot 
persoonlijke kennis. De voorkennis die 
leerlingen al hebben speelt daarbij een 
belangrijke rol. Het is de basis waarmee ze 
nieuwe informatie en ervaringen betekenis 
geven. Dat betekent dat nieuwe informatie 
niet zomaar door lerenden wordt opge-
nomen, maar dat er altijd een bepaalde 
bewerking plaatsvindt. Iedere leerling 
geeft op eigen wijze betekenis aan nieuwe 
informatie en ervaringen vanuit een 
persoonlijk interpretatiekader. Dit inter-
pretatiekader bestaat uit eerder opgedane 
ervaringen, al aanwezige kennis, houdin-
gen, motieven, stemmingen, gevoelens, 
behoeften en deze zullen de opbouw van 
kennis en ervaringen beïnvloeden. Wat een 
leerling al weet speelt dus een belangrijke 
rol bij de interpretatie van nieuwe ervarin-
gen. Dat klinkt misschien abstract, maar 
de Italiaanse kunstenaar Leo Lionni weet 
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dit principe uit te leggen aan hele jonge 
kinderen in het prentenboek Een vis is een 
vis (Lionni, 1970). (Zie kader 1).

Kader 1: Een vis is een vis
In het prentenboek van Leo Lionni wonen 
een klein karpertje en een kikkervisje in een 
vijver en zijn dikke vrienden. Het kikker-
visje groeit echter onvermijdelijk uit tot een 
kikker en op een dag verlaat hij de vijver, 
alwaar een nieuwe wereld voor hem open-
gaat. De karper blijft achter in de vijver. 
Als de kikker weer terugkeert probeert hij 
aan de karper uit te leggen welke vreemde 
wezens hij allemaal heeft gezien. Zo vertelt 
de kikker over vogels en beschrijft hij hoe 
deze er uit zien. De karper, die niets anders 
kent dan de inhoud van de vijver, probeert 
vanuit zijn referentiekader een voorstel-
ling te maken van een vogel en hij komt 
tot een vis met vleugels (zie afbeelding 
hierboven). Hetzelfde vindt plaats als de 
kikker beschrijft hoe mensen er uitzien (zie 
de figuren op volgende pagina). Ook hier 
gebruikt de kikker de kennis die hij al heeft 
om een voorstelling te maken van iets dat 
nieuw en onbekend voor hem is.

Dit grondidee; dat leerlingen eigen 
voorstellingen, concepten maken bij de 
nieuwe informatie die zij krijgen en daar-
bij afhankelijk zijn van wat ze al weten 
en kunnen (hun voorkennis) vormt de 
kern van het constructivisme. Vanuit het 
constructivisme wordt daarom gesteld dat 
het belangrijk voor leerkrachten is om de 
ontwikkeling van die eigen constructen 

van leerlingen te begeleiden. De manieren 
waarop die eigen bouwsels van leerlingen 
tot stand komen kunnen verschillen. De 
ontwikkelingspsycholoog Piaget maakt een 
onderscheid tussen assimileren en accom-
moderen.

Assimileren en accommoderen

De vis mist de kennis en ervaringen om 
datgene wat de kikker beschrijft op de 
juiste wijze betekenis te geven. De infor-
matie van de kikker wordt daarom door de 
vis op een bijzondere manier aangepast en 
bewerkt. Op die manier kan hij zich er toch 
iets bij voorstellen. Vogels worden vissen 
met vleugels, mensen worden vissen met 
armen en benen. Op deze wijze past het 
wel binnen zijn referentiekader. 
Piaget noemt dit proces assimileren. As-
similatie vindt plaats als nieuwe informatie 
en ervaringen dusdanig bewerkt worden 
dat ze een plek kunnen krijgen in de men-
tale schema’s die een leerling al heeft. As-
similatie is een proces waarbij bestaande 
kennisstructuren zich steeds meer uitbrei-
den, verfijnen of anders georganiseerd 
worden. Als dat goed gaat, leer je op deze 
wijze steeds meer over een onderwerp en 
krijg je er een steeds beter begrip van. 

Het is echter ook mogelijk dat nieuwe 
informatie en ervaringen zo haaks staan op 
de bestaande schema’s van een lerende, 
dat deze schema’s niet meer voldoen. 
Er zijn dan nieuwe interpretaties nodig. 
Het aanpassen van de eigen persoonlijke 
schema’s om nieuwe kennis en ervaringen 
betekenis te kunnen geven, noemt Piaget 
accommoderen. De nieuwe informatie 
wordt dan niet aangepast, maar de eigen 
opvattingen en denkbeelden worden ver-
anderd.

Een bekend voorbeeld van accommoda-
tie is het moment dat kinderen te weten 
komen dat Sinterklaas niet bestaat. Dan 
kan accommodatie zelfs worden ervaren 
als een schok en de nodige emoties oproe-
pen: het bestaande wereldbeeld voldoet 
niet meer. Maar accommodatie kan ook in 
kleinere en subtielere leerervaringen aan-
wezig zijn. Als je bijvoorbeeld door nieuwe 
informatie opeens begrijpt hoe iets werkt 
of hoe iets in elkaar zit: als een ‘aha-
belevenis’. Accommodatie geeft dan juist 
vleugels. In het sinterklaasvoorbeeld kan 
een kind (na de eerste schok) tot het besef 
komen dat hij een overgang heeft doorge-
maakt: hij hoort nu niet meer bij de kleine 
kinderen, hij is ingewijd in een geheim en 
wordt deelgenoot van dat geheim.
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Assimilatie en accommodatie maken duide-
lijk dat de leerling geen passieve ontvan-
ger is van de leerstof die hij aangeboden 
krijgt. De leerling geeft op actieve wijze 
betekenis en probeert deze te verbinden 
aan wat hij al kent en aan ervaringen 
heeft opgedaan. Onderwijs zou volgens 
het constructivisme die actieve houding 
van de leerlingen moeten stimuleren en 
begeleiden. Belangrijke voorwaarde daarbij 
is dat leerlingen zich persoonlijk verbinden 
aan de leerstof die aangeboden wordt. 
Bij leerlinggericht onderwijs zijn daarom 
verschillende manieren voorgesteld om 
leerlingen meer actief bij het onderwijs te 
betrekken.  Bijvoorbeeld door als leer-
kracht de leerstof niet uit te leggen, maar 
de leerlingen deze zelf te laten ontdekken 
en te laten onderzoeken. De betrokkenheid 
van leerlingen bij het leren wordt verder 
gestimuleerd door interesses van leerlin-
gen aan te spreken en leerlingen meer 
controle te geven over wat en hoe ze leren 
(eigenaarschap). En omdat voorkennis zo’n 
belangrijke rol speelt bij kennisconstructie 
krijgen eigen ervaringen en concepten die 
leerlingen al hebben een belangrijke plek 
in het onderwijs. 

Leerstof kan volgens het constructivisme 
niet rechtstreeks worden overgedragen 
aan de leerlingen. Daarom worden bij de 
leerkracht, naast de rol van expert, andere 

rollen in het leerproces benadrukt. Bijvoor-
beeld die van facilitator. Dat wil zeggen 
dat de leerkracht interessante activiteiten 
voor de leerlingen bedenkt en organiseert 
waardoor deze worden uitgelokt tot ken-
nisconstructie. Een andere belangrijke rol 
van de leerkracht ligt bij het zorgvuldig 
begeleiden van de kennisconstructie van 
de leerlingen. De leerkracht moet goed de 
vinger aan de pols houden en controleren 
of de kennisconstructies van de leerlingen 
van goede kwaliteit zijn. Bijvoorbeeld door 
aan leerlingen te vragen of zij het geleerde 
in eigen woorden kunnen vertellen.

Sociaal constructivisme 

In tegenstelling tot individueel construc-
tivisme, dat zich bezighoudt met hoe 
individuele leerlingen nieuwe kennis en 
vaardigheden ontwikkelen, benadrukt 
het sociaal constructivisme de rol van de 
sociale context bij kennisconstructie. Het 
sociaal-constructivisme stelt dat leren 
altijd plaatsvindt met anderen. Op de ba-
sisschool, in de klas, zijn dat bijvoorbeeld 
de leerkracht en de medeleerlingen. En die 
gezamenlijke kennisconstructie is belang-
rijk en waardevol en dient gestimuleerd 
te worden. Juist door de interactie met 
anderen kan begrip vergroot worden, kun-
nen opvattingen verduidelijkt en geordend 
worden, leren leerlingen gebreken in hun 
eigen kennis ontdekken, horen zij andere 
perspectieven en kunnen zij tot inzichten 
komen die misschien zelfstandig niet goed 
mogelijk zouden zijn. 

Bij leerlinggericht onderwijs wordt dit prin-
cipe vaak uitgewerkt als samenwerkend 
leren of coöperatief leren. Met elkaar leren 
kent tevens belangrijke doelen als het 
ontwikkelen van interpersoonlijke vaardig-
heden. Samen leren kan ook stimulerend 
werken voor de motivatie van leerlingen. 
De rol van de leerkracht is om sociale 
interacties te stimuleren zodat gezamenlijk 
kennisconstructie mogelijk wordt en soci-
ale vaardigheden bevorderd worden.

Naast dit sociale aspect van leren stelt 
het sociaal-constructivisme dat leren 
verbonden is met de situatie waarin het 
plaatsvindt. Dit noemt men gesitueerd 
leren. Zo is er een beroemde studie naar 
Braziliaanse straatkinderen die niet in staat 
bleken om eenvoudige rekenproblemen 
op te lossen in een wiskundetest. Maar als 
diezelfde rekenproblemen werden verbon-
den aan het verkopen van kokosnoten op 
straat, dan bleken deze straatkinderen 
dat succesvol te kunnen. Vanuit dit soort 
bevindingen stellen de sociaal-constructi-
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visten dat leerlingen taken moeten krijgen 
in realistische contexten waarin ze bete-
kenisvolle problemen moeten oplossen. 
Leerlingen zijn minder geneigd om datgene 
wat ze hebben geleerd toe te passen in 
het echte leven als ze de relatie tussen de 
twee niet zien.
 
Kenmerken van het (sociaal) 
constructivisme

Er zijn verschillende pogingen gedaan om 
de opvattingen van het (sociaal) construc-
tivisme over leren kernachtig samen te 
vatten. In de volgende omschrijving zijn 
een aantal belangrijk kenmerken terug te 
vinden: “Leren is een actief, constructief, 
cumulatief, zelfregulerend en doelgericht 
proces, waarin de lerende zelf de centrale 
rol speelt” (Van der Veen & Van der Wal,  
2011, p. 79). 

De verschillende begrippen uit deze om-
schrijving worden hieronder toegelicht.

Leren is een actief proces

Het constructivisme stelt dat effectieve 
verwerking van leerstof tot persoonlijke 
kennis alleen mogelijk is door activiteiten 
die de leerling zelf moet ondernemen. Ken-
nis ontstaat pas wanneer de leerling zelf 
betekenis geeft aan de nieuwe informatie. 
Het constructivisme ziet een onderwijs-
model als directe instructie, waarbij de 
leerkracht uitlegt en de leerling luistert 
als minder wenselijk, omdat de leerling 
volgens het constructivisme bij dit model 
in een te passieve rol wordt geduwd (luis-
teren en informatie opnemen) en zelf geen 

zeggenschap heeft over het geleerde (de 
leerkracht bepaalt doelen en inhouden). 
Om leren mogelijk te maken moet de leer-
ling volgens het constructivisme door mid-
del van activiteiten veel directer betrokken 
worden bij het leren. 

Leren is een constructief proces

Leren kun je omschrijven als de transfor-
matie van informatie tot kennis. Informatie 
is datgene wat je in boeken en op internet 
kunt vinden of wat een leerkracht vertelt. 
Als een leerling zich die informatie eigen 
heeft gemaakt en er op een goede manier 
betekenis aan heeft gegeven, is er sprake 
van kennis. Kennis is volgens het construc-
tivisme altijd een persoonlijke neerslag van 
wat een leerling begrepen heeft van de 
leerstof: een persoonlijke constructie. 

Leren is een cumulatief proces

De constructie bij leren vindt niet in het 
luchtledige plaats maar leerlingen bouwen 
voort op wat zij al aan kennis en vaardig-
heden beschikbaar hebben (cumulatief 
= voortbouwen op). Wat er uiteindelijk 
geleerd wordt of kan worden is zelfs in 
sterke mate afhankelijk van de kwaliteit 
en kwantiteit van de voorkennis die een 
leerling heeft (denk aan het verhaal van de 
vis). Dat kan ertoe leiden dat leerlingen die 
van huis uit al veel hebben meegekregen, 
gemakkelijker de leerstof van school een 
plekje kunnen geven en kunnen voortbou-
wen op wat ze al weten. Hoe meer voor-
kennis de lerende bezit en hoe beter deze 
gestructureerd is, des te gemakkelijker is 
het om kennis te verwerven. Als een leer-
ling niet voldoende voorkennis heeft zal 

Een vis is een vis (Lionni, 1970)



5

M
ichiel Janssens (2022)

de nieuwe leerstof voor de leerling weinig 
betekenis hebben en zal de transformatie 
naar kennis waarschijnlijk gebrekkig zijn.

Het is daarom voor de leerkracht van groot 
belang om bij het leren heel gericht rele-
vante voorkennis van leerlingen te active-
ren en deze eventueel aan te vullen of te 
corrigeren. De aanwezige voorkennis van 
leerlingen is namelijk niet altijd compleet 
en kan ook misconcepties bevatten. Er is 
sprake van misconcepties als leerlingen 
ideeën hebben die niet kloppen met de 
werkelijkheid. In figuur 1 vind je een voor-
beeld van een misconceptie. Het is een 
tekening van een leerling die de opdracht 
kreeg om de zon, de maan en de aarde te 
tekenen en hoe deze rond elkaar bewegen. 

Figuur 1: Voorbeeld misconceptie

De rol van het onderwijs is om verkeerd 
begrepen ideeën en concepten bij leerlin-
gen op te merken en te corrigeren. 
Naast voorkennis spelen uiteraard ook 
motivatie, emotionele factoren en de beel-
den die leerlingen van zichzelf hebben als 
lerende een belangrijke rol bij het verwer-
ven van kennis. 

Leren is een zelfregulerend proces

Zelfregulering gaat over de mate waarop 
een leerling zelf controle heeft over het 
eigen leren. Weet een leerling bijvoorbeeld 
hoe hij zichzelf moet motiveren voor een 
taak, kan een leerling zijn aandacht bij een 
taak houden, denkt de leerling regelmatig 
na over hoe hij een bepaalde taak heeft 
uitgevoerd, heeft de leerling de discipline 
en de wilskracht om door te zetten als het 
moeilijk gaat? Zelfsturing, zelfstandig leren 
en eigenaarschap staan hoog in het vaan-
del bij constructivistische opvattingen over 
leren. De rol van de leerkracht is volgens 
het constructivisme om steeds meer de 
sturing van het leerproces over te dragen 
aan de leerling. Door leerlingen bijvoor-
beeld zelf doelen te laten stellen of door de 
leerlingen na te laten denken over wat zij 

willen leren en op welke manieren.

Leren is een doelgericht proces

Leerprocessen op school kunnen toeval-
lig of onbedoeld plaatsvinden. Leerlingen 
leren op informele wijze veel in de omgang 
met elkaar in de groep en met de leer-
kracht. De leerkracht kan tijdens een les 
een anekdote vertellen die maar zijdelings 
met de leerstof te maken heeft, maar 
die veel leerlingen misschien beter zullen 
onthouden dan de leerstof die op dat mo-
ment aangeboden wordt. Bij leren waarbij 
kennisverwerving centraal staat, blijkt het 
leerproces echter succesvoller te verlopen 
als de leerling een duidelijk doel voor ogen 
heeft. Als de leerlingen die doelen zelf 
gaan stellen kunnen deze tevens een be-
langrijke bron voor leermotivatie vormen. 

Leren is een interactief proces

Ten slotte legt het constructivisme sterk de 
nadruk op de interactie tussen leerkracht 
en leerling en lerenden onderling. Het 
sociaal-constructivisme stelt dat kennis 
een product is dat door samen werken en 
leren, door ideeën met anderen te delen 
en door discussie tot stand komt. Binnen 
het constructivisme wordt daarom gespro-
ken over leergemeenschappen. Binnen 
zo’n leergemeenschap kunnen leerlingen 
ook onder elkaar de rol van leerkracht ver-
vullen. Men spreekt dan van peer tutoring 
of elkaar onderwijzen. Dat kan in de groep 
zelf plaatsvinden, maar ook de school kan 
als een leergemeenschap worden be-
schouwd. Zo kunnen leerlingen uit groep 
8 bijvoorbeeld ingezet worden als tutor bij 
het leren lezen van leerlingen in de lagere 
groepen.

De omschrijving over wat leren is vol-
gens het constructivisme, besluit met de 
opmerking dat de lerende zelf bij het leren 
de centrale rol speelt. Dat geeft de kern 
weer van meer leerlinggericht onderwijs. 
Hoe goed je uitleg als leerkracht ook is, 
hoe zorgvuldig je hebt nagedacht over je 
werkvormen in de les, het is uiteindelijk 
de leerling die van de leerstof persoonlijke 
kennis moet maken. Vanuit het con-
structivisme zijn er daarom verschillende 
voorstellen gedaan op welke manieren het 
onderwijs leerlingen kan ondersteunen bij 
dat proces. 

Onderwijsmodellen

De achtergronden en perspectieven van 
het (sociaal)-constructivisme hebben 
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geleid tot verschillende onderwijsmodellen 
zoals begeleid ontdekkend leren, onder-
zoekend leren, ontwerpend leren, coöpera-
tief leren en peer tutoring. Gedurende de 
opleiding ga je kennis verwerven en erva-
ringen opdoen met verschillende van deze 
modellen. Het semester Kennimaken met 
lesgeven is een eerste oriëntatie waarin je 
de basis leert om onderwijsactiviteiten te 
ontwerpen, uit te voeren en te evalueren 
vanuit meer leerlinggericht onderwijs. In 
de volgende semesters ga je jezelf steeds 
verder bekwamen in de onderwijsmodellen 
die hiertoe behoren. Het begrip actief leren 
speelt bij deze onderwijsmodellen een 
belangrijke rol.

Actief leren

Het constructivisme wil leerlingen op 
directe manieren bij het onderwijs betrek-
ken en het legt de nadruk op “actief leren” 
(Ebbens & Ettekhoven, 2017). Het begrip 
actief leren is echter een pleonasme; het is 
net zoiets als witte sneeuw of een zwarte 
raaf. Leren veronderstelt namelijk altijd 
een activiteit. Bij instructievormen waarbij 
leerkrachtsturing een belangrijke rol speelt 
zijn luisteren, nadenken, informatie ver-
werken, belangrijke leeractiviteiten voor de 
leerlingen. Het constructivisme beschouwt 
deze activiteiten echter als onvoldoende, 
als te passief. De leerling wordt te veel in 
de rol van ontvanger geduwd. Vanuit het 
constructivisme zijn daarom voorstellen 
gedaan om leerlingen directer in de les te 

betrekken m.b.v. activiteiten die persoon-
lijk betekenisvol voor ze zijn. In de bijlage 
bij dit artikel vind je een aantal basisactivi-
teiten die je kunt inzetten in leerlinggericht 
onderwijs: maken, onderzoeken, ontdek-
ken, oplossen, ervaren, doen, spreken en 
spelen.

Andere kenmerken van 
leerlinggericht onderwijs

Naast de nadruk die er gelegd wordt op 
het actief betrekken van leerlingen in het 
onderwijs door middel van activiteiten, zijn 
er nog andere kenmerken die in meer of 
mindere mate bij leerlinggericht onderwijs 
terug te vinden (Arends, 2014; Joyce et 
al.,2017; Valcke, 2000): 

• Keuzevrijheid
Leerlingen hebben enige mate van keuze-
vrijheid. Ze mogen bijvoorbeeld kiezen uit 
werkvormen, manieren van leren, leerstof-
onderdelen of de doelen waar ze aan willen 
werken. 
• Eigen interesses
Leerlingen worden aangesproken op eigen 
interesses. Ze onderzoeken bijvoorbeeld 
een onderwerp dat zij zelf interessant 
vinden.
• Eigen werk 
Eigen teksten, beelden en andere produc-
ties van leerlingen worden centraal gesteld 
en de leerstof wordt daaraan verbonden.
• Samenwerken
Leerlingen werken met elkaar samen, de-
len hun ervaringen en de betekenis die ze 
aan die ervaringen geven. 
• Meerdere perspectieven
Bij de leerstof worden vaak verschillende 
zienswijzen bewust gezocht en bena-
drukt. Er is dan niet sprake van één goed 
antwoord, maar er zijn meerdere perspec-
tieven, visies, verklaringen, benaderingen 
en oplossingen waarover leerlingen kunnen 
discussiëren.
• Rolwisselend onderwijzen
Leerlingen kunnen ook de leerkrachtrol ne-
men en elkaar lesgeven. Bijvoorbeeld door 
een spreekbeurt te houden over een on-
derwerp waar ze zich in verdiept hebben. 
Of door als tutor te fungeren bij het leren 
lezen. Of doordat leerlingen ingeschakeld 
worden om elkaar te helpen bij het leren.
• Context
Leertaken hebben een relatie met de echte 
wereld en zijn persoonlijk betekenisvol 
voor de leerlingen.
• Belevingswereld
Meningen, ideeën, waarderingen, concep-
ten en voorkennis van de leerlingen krijgen 
een belangrijke plek in de les.

Een vis is een vis (Lionni, 1970)
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Fasen van de les

Meer leerlinggericht onderwijs bestaat uit 
diverse onderwijsmodellen die onderling 
sterk van elkaar kunnen verschillen. Er is 
ook minder sprake van een strakke vaste 
volgorde van fasen zoals bij het directe 
instructiemodel. In figuur 2 vind je een 
basismodel voor meer leerlinggericht on-
derwijs. In het kader hieronder vind je een 
voorbeeld van een spellingles waarbij je de 
verschillende fasen van het onderwijsmo-
del kunt terugzien. 

Kader 2: Een spellingles 
De leerkracht leest een korte tekst voor, 
vertelt wat de leerlingen gaan doen en stelt 
in samenspraak met de leerlingen de doelen 
van de les vast. Aan de hand van verschil-
lende kaartjes met stelopdrachten maken de 
leerlingen een keuze en schrijven een kort 
verhaal. Die verhalen worden onderling 
gedeeld tussen de leerlingen in groepjes 
en klassikaal besproken. Aan de hand van 
die eigen teksten van de leerlingen stelt de 
leerkracht een spellingregel centraal. De 
leerkracht legt de regel uit en de leerlingen 
gaan na in hun eigen tekst en die van hun 
medeleerlingen waar ze de regel hebben 
toegepast en of ze dat op de juiste manier 
hebben gedaan. De regel wordt daarna 
geoefend en er wordt verwezen naar een 
volgende les waar het geleerde opnieuw in 
een eigen tekst toegepast gaat worden.

In het voorbeeld komen een aantal ken-
merken van meer leerlinggericht onderwijs 
terug en zie je verschillen met bijvoor-
beeld een directe instructieles. Zo kent de 
les een andere volgorde. Bij een directe 
instructieles benoemt de leerkracht de 
doelen, legt uit, doet voor, oefent samen 
met de leerlingen en daarna gaan de 
leerlingen zelfstandig de leerstof verwer-
ken. Bij een meer leerlinggerichte kunnen 
de activiteiten in een andere volgorde en 
op een andere manier vorm krijgen in de 
les. In het voorbeeld start de les met een 
keuzeopdracht voor het schrijven van een 
korte tekst. Deze teksten worden met 
elkaar gedeeld en besproken. Pas verderop 
in de les, na de eigen activiteiten van de 
leerlingen, biedt de leerkracht leerstof aan 
(een spellingregel). Die leerstof wordt ver-
bonden aan het eigen werk van de leerlin-
gen zodat deze meer betekenis krijgt. Ten 
slotte wordt het geleerde verder geoefend 
en is er een reflectie over het geleerde.

Leerlinggericht onderwijs: 
Voorstanders en critici

Aanhangers van meer leerlinggericht 
onderwijs hebben vaak hoge idealen en 
verwachtingen van de onderwijsmodellen 
die zij voorstellen (Claxton 2021; Pollard, 
2014). Zo veronderstellen zij dat deze 
vorm van onderwijs leidt tot beter veran-
kerde kennis. Ze gaan er vanuit dat je iets 
beter zult onthouden als je het zelf hebt 
ontdekt. Of dat je beter begrijpt hoe iets in 
elkaar zit als je het zelf hebt gemaakt. 

Figuur 2: Fasen en stappen van meer leerlinggericht onderwijs.
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Ook zijn de leerlingen volgens de voorstan-
ders meer betrokken en gemotiveerd bij 
meer leerlinggericht onderwijs. Een andere 
veronderstelling is dat door de nadruk op 
betekenis en betrokkenheid een betere 
transfer ontstaat van het geleerde. Trans-
fer wil zeggen dat het geleerde in nieuwe 
en afwijkende contexten gemakkelijker 
toegepast kan worden. Bijvoorbeeld als 
leerlingen een eerder geleerde regel over 
het berekenen van de omtrek herkennen 
en kunnen toepassen in een verhaaltjes-
som over een boer en zijn weiland. 

Een belangrijk argument dat de voorstan-
ders van deze onderwijsmodellen hanteren 
is dat kennis en vaardigheden die geoefend 
worden met dit model belangrijk zijn voor 
het functioneren in onze moderne samen-
leving. Een kritische en onderzoekende 
houding, zelfsturing en eigenaarschap zijn 
volgens hen essentiële onderdelen voor 
toekomstbestendig onderwijs en voor het 
kunnen deelnemen aan onze complexe en 
dynamische samenleving.

Critici van de meer leerlinggerichte onder-
wijsmodellen wijzen op onderzoeksresul-
taten die niet altijd gunstig uitpakken met 
betrekking tot leeropbrengsten als kennis-
opbouw en transfer. Door middel van vele 
studies is duidelijk gemaakt dat vormen 
van directe instructie qua effectiviteit vaak 
hoger scoren dan meer leerlinggerichte 
onderwijsmodellen. Bij meer leerlingge-
richte onderwijsmodellen is bijvoorbeeld de 
kans groter dat er misconcepties ontstaan 
bij leerlingen. Als kinderen zelfstandig en 
samen met medeleerlingen gaan onder-
zoeken en ontdekken, kunnen zij ook 
verkeerde conclusies trekken over datgene 
wat zij zien en ervaren. Het is vaak erg 
lastig om al die persoonlijke constructen 
die leerlingen ontwikkelen nauwlettend in 
de gaten te houden als leerkracht. Ook 
is het lang niet vanzelfsprekend dat deze 
vorm van onderwijs leidt tot een hogere 
motivatie. Leerlingen moeten al de nodige 
kennis en vaardigheden hebben om op een 
zinvolle manier volgens deze modellen te 
kunnen werken. Ten slotte zijn volgens de 

critici deze onderwijsmodellen maar voor 
een beperkt aantal leerstofonderdelen 
bruikbaar en zinvol.

Ook het grondidee van het constructi-
visme, namelijk dat kennis niet letterlijk 
overgedragen kan worden en altijd een 
persoonlijke constructie is, kan genuan-
ceerd worden. Er zijn leerstofonderdelen, 
algemene principes en procedures die door 
middel van instructie op een duidelijke 
manier kunnen worden aangeboden en 
waarbij weinig interpretatie nodig is van 
de lerende. Zo kan bijvoorbeeld de formule 
voor het berekenen van de oppervlakte 
(lengte keer breedte) vrij letterlijk en met 
weinig bewerkingen door leerlingen wor-
den overgenomen, geoefend en toegepast. 
Dat zal waarschijnlijk niet leiden tot grote 
verschillen in de persoonlijke constructen 
van leerlingen. Ook de cartoon hieronder 
laat zien dat de persoonlijke interpretaties 
van leerlingen met betrekking tot de leer-
stof niet per definitie tot leerlinggerichte 
onderwijsmodellen hoeft te leiden. 

Cartoon - (Den Dulk, 2009)

Voorstanders van leerlinggericht onderwijs 
geven aan dat de kritische kanttekeningen 
niet zozeer te maken hebben met de 
modellen zelf, maar met een slechte 
hantering van de modellen waarbij het 
leren van leerlingen niet goed begeleid 
wordt. En onderzoek laat zien dat als aan 
specifieke voorwaarden wordt voldaan, ook 
meer leerlinggerichte onderwijsmodellen 
effectief kunnen zijn met betrekking tot 

Figuur 3: Spanningsveld
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M
ichiel Janssens (2022)

het leren van leerlingen (Moreno, 2010; 
Ormrod, 2012). Voorwaarden die met 
name te maken hebben met een goede 
begeleiding van de leerkracht en het geven 
van voldoende structuur aan de leerlingen.

Spanningsveld

Leerlinggericht en leerkrachtgestuurd 
onderwijs worden soms tegenover elkaar 
gezet als twee uitersten in een spannings-
veld (zie Figuur 3). Het gaat dan om de 
vraag wat goed onderwijs is, waarbij het 
ene model als beter wordt gezien dan het 
andere model (Claxton, 2021; Jalongo 
1999; Pollard, 2014). Beide modellen heb-
ben voorstanders en critici. Onze stelling is 
dat leerkrachten de kennis en vaardighe-
den moeten bezitten om beide modellen op 
een goede manier uit te kunnen voeren. Ze 
behoren tot het basisrepertoire van leer-
krachten en hebben beiden hun kwaliteiten 
en beperkingen. Samen laten ze rijke ma-
nieren zien om onderwijs te verzorgen en 
vaak zit de kracht in de verbinding tussen 
de beide zienswijzen. Als je beide modellen 
beheerst, kun je als leerkracht zelf goede 
keuzes maken wanneer je welk model het 
beste kunt inzetten in je onderwijs.

Zo is het belangrijk om onderwijsmodellen 
te kiezen die het beste aansluiten bij de 
leerdoelen. Als het leerdoel bijvoorbeeld is 
om een reeks goed gedefinieerde stap-
pen in een procedure aan te leren, kan het 
effectiever zijn de les te plannen volgens 
directe instructie. Als het doel echter 
onderzoek, betekenisgeving en perspectief 
nemen is, zijn leerlinggerichte onderwijs-
modellen wellicht meer geschikt (Moreno, 
2010; Ormrod, 2012). 

Uiteindelijk is de integratie van leerkracht-
gestuurde en leerlinggerichte onderwijs-
modellen waarschijnlijk de beste manier 
om belangrijke leerdoelen te bereiken 
(Claxton, 2021; Moreno 2010). Het is ech-
ter goed mogelijk dat je een voorkeur gaat 

ontwikkelen voor een van de onderwijsmo-
dellen. Omdat deze bijvoorbeeld goed bij 
je kwaliteiten past of bij jouw visie op wat 
goed onderwijs is. Ook daar laten we je 
over nadenken tijdens het werken aan de 
kernpraktijk.
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In de tabel vind je activiteiten die goede 
mogelijkheden bieden om leerlingen zowel 
handelend (fysiek) als denkend (mentaal) 
bij de leerstof te betrekken. Of deze acti-
viteiten ook daadwerkelijk als betekenisvol 
worden ervaren door de leerlingen hangt 
van verschillende zaken af. Zo moeten 
de leerlingen de kennis en vaardigheden 

hebben om de activiteiten uit te kunnen 
voeren. Ook moeten ze de activiteit als in-
teressant en zinvol beschouwen. Het helpt 
als de leerlingen relaties kunnen leggen 
met de eigen leef- en belevingswerelden. 
En als ze enige keuzevrijheid hebben in 
wat ze gaan doen en hoe ze het doen.

Bijlage 
Tabel: Mogelijke activiteiten bij meer leerlinggericht onderwijs

Leerling-
activiteit 

Uitleg Voorbeelden

Maken
De leerlingen schrijven, ontwer-
pen, tekenen, schilderen, bouwen, 
kleien en deze eigen producties 
staan centraal in de les en de leer-
stof wordt daar aan verbonden.

Eigen teksten van leerlingen worden gebruikt om 
spellingproblemen te behandelen. Tekeningen die 
de leerlingen gemaakt hebben worden ingezet om 
te spreken over vormaspecten. Leerlingen maken 
zelfstandig een maquette van een vulkaan m.b.v. een 
instructiekaart.

Onderzoeken
De leerlingen doen onderzoekjes 
naar verschillende leerstofon-
derdelen vanuit een opdracht of 
vanuit eigen interessegebieden.

Leerlingen kiezen vanuit eigen interesse een onder-
werp (een land, een zeeheld, een dier, o.i.d.) waar 
ze meer over willen weten. Taalonderzoek: Welke 
boeken heeft jouw favoriete kinderboekenauteur nog 
meer geschreven? 

Ontdekken
De leerstof wordt zo gepresen-
teerd dat leerlingen gaan ontdek-
ken hoe iets werkt, hoe iets in 
elkaar zit, wat oorzaak en gevolg 
is, enzovoort.

Leerlingen ontdekken wat er gebeurt als je verschil-
lende primaire kleuren met elkaar mengt. Leerlingen 
ontdekken door herhaald tellen wat de oppervlakte 
regel is. Leerlingen ontdekken hoe een stroomkring 
werkt. Leerlingen ontdekken de verschillen tussen 
bollen en knollen. Leerlingen ontdekken wat blijft 
drijven en wat gaat zinken.

Oplossen
De leerlingen gaan zelfstandig of 
in groepjes een probleem oplossen 
waarbij ze kennis verwerven en 
toepassen.

Hoeveel kost het om alle ramen van de school te laten 
lappen. Hoeveel geld past er in een zwembad? Wat 
zou er gebeuren als de haven van Rotterdam twee 
maanden dicht moet vanwege corona?

Ervaren
De leerlingen doen ervaringen 
op die relevant zijn voor de 
onderwijsdoelen en die een relatie 
hebben met de leerstof. 

Leerlingen bezoeken een museum, een filmhuis, 
een monument. Leerlingen volgen een excursie, een 
natuurpad, een speurtocht. Leerlingen bezoeken de 
bibliotheek. Leerlingen bezoeken een dierentuin of 
een botanische tuin.

Doen
De leerlingen worden op een 
fysieke manier met de leerstof in 
contact gebracht waarbij het licha-
melijk bezig zijn een belangrijk 
doel is.

Leerlingen werken in de schooltuin. Leerlingen 
spelen het geschiedenisverhaal uit in de klas. Bij 
rekenen wordt bewegend leren ingezet. Bij het jonge 
kind wordt het rollenspel gestimuleerd met lees- en 
schrijfactiviteiten. Drama, muziek en zingen wordt 
geintegreerd in de leerstof van de zaakvakken.

Spreken
De leerlingen gaan met elkaar in 
gesprek gaan over de leerstof en 
onderzoeken deze vanuit verschil-
lende perspectieven.

De leerlingen gaan in discussie aan de hand van 
stellingen over de leerstof. De leerlingen formuleren 
hun mening ten aanzien van de leerstof door middel 
van debat of houden een forumdiscussie. Je houdt 
een onderwijsleergesprek met de leerlingen over de 
leerstof. De leerlingen leggen elkaar de leerstof uit. 

Spelen
De leerstof wordt gepresenteerd 
door middel van spelsituaties 
waardoor de leerlingen met 
plezier en uit eigen beweging zich 
deze eigen maken.

Door middel van kwartetspel worden categorieën van 
planten en dieren geoefend. Door het inrichten van 
interessante en uitdagende hoeken worden leerlingen 
uitgenodigd tot speel- en leeractiviteiten. Door mid-
del van een app op de tablet worden de tafels van 
vermenigvuldiging geautomatiseerd.


