
Waar leg  
jij de lat?
Hoe leerdoelen kunnen 
helpen om leerlingen 
optimale kansen te bieden
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Bas is gymleraar in het basison-
derwijs. Vandaag staat hoog-
springen op het programma. 
Bas weet dat kinderen bij dit 
onderdeel vrij goed hun eigen 
niveau kunnen vaststellen en 

dat de meesten geneigd zijn zichzelf uit te 
dagen ‘de lat’ steeds iets hoger te leggen. 
Daarom mogen ze zelf het touwtje hangen 
op de door hen gewenste hoogte. Bas loopt 
rond, geeft technische tips, feedback en 
observeert. Het valt hem op dat Yara steeds 
met gemak over het touw springt, maar 
dat ze het vervolgens niet hoger hangt. 
Hij vraagt Yara hoe het gaat en wat ze van 
haar springen vindt. Ze blijkt bang om te 
vallen. Ze bespreken dat Yara meer durft als 
iemand haar kan opvangen. Bas en Yara’s 
vriendinnetje gaan op de mat staan; Yara 
hangt het touw een stukje hoger. Dat werkt 
goed. Yara straalt.

Grenzen verkennen
“In deze gymles kunnen kinderen een 
uitdaging aangaan die past bij hun moge-
lijkheden”, analyseert Anneke Noteboom, 
leerplantontwikkelaar bij SLO, met als speci-
alisatie rekenen/wiskunde. “Door leerlingen 
invloed te geven op het ‘leggen van de lat’ 
op de hoogte die past bij hun mogelijkhe-
den, zorgt Bas dat ze hun grenzen verken-
nen en oprekken.” Ze vervolgt: “Leerlingen 
hebben optimale ontwikkelingskansen als 
de lat op een uitdagende hoogte ligt. Met 
andere woorden: als ze werken aan een 
leerdoel dat niet te moeilijk is en niet te 
makkelijk, maar kansen biedt om te leren. 
Dat kan bij Bas. Belangrijk is ook dat hij de 
nadruk legt op het verbeteren van eigen 
vaardigheden. Het draait er niet om dat Yara 
leert net zo hoog te springen als de rest, of 
hoger, maar dat ze zichzelf verbetert. Als 
leerlingen leren voor zichzelf – en niet voor 

Ieder kind heeft recht op goed (vervolg)onderwijs, op 

gelijke kansen in onze democratische samenleving en – 

later - op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Maar 

gelijke kansen bieden is in het onderwijs niet hetzelfde 

als voor iedereen dezelfde doelen stellen. Het is niet: voor 

iedereen de lat even hoog leggen. Als je leerlingen gelijke 

kansen wilt geven, wil je vooral dat ieder kind zijn eigen 

talenten zoveel mogelijk kan ontplooien.
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bijvoorbeeld een cijfer of de 
leerkracht – bevordert dat 
hun motivatie, omdat ze hun 
eigen ontwikkeling zien.” 

Eigenaarschap en 
formatief evalueren
Bas maakt leerlingen meer 
‘baas over hun eigen leerproces’ 
en heeft daardoor meer tijd over om 
hen te begeleiden. Zo’n aanpak is niet bij 
alle vakken en lessen gemeengoed, signa-
leert Gerdineke van Silfhout, leerplanontwik-
kelaar taal en toetsexpert bij SLO. “Anders 
dan bij gym of kunstvakken zijn er voor taal 
en rekenen minimale einddoelen: ‘de hoogte 
van de lat’ is wettelijk vastgesteld met de 
referentieniveaus. Dat wil niet zeggen dat in 
het toewerken naar deze niveaus leerlingen 
niet betrokken kunnen worden bij de invulling 
van hun eigen leerdoelen, juist wel!” 
Het valt echter niet mee om kinderen meer 
‘eigenaarschap’ te geven in een groep van 
25-30 leerlingen. Noteboom: “Leraren ervaren 
dikwijls dat ze tijd, ogen, handen tekort 
komen. De vraag is hoe je leerlingen in de 
dagelijkse hectiek en binnen je eigen moge-
lijkheden toch wat meer verantwoordelijkheid 
geeft voor hun leren. Een groter accent op 
‘formatief evalueren’ kan hierbij behulpzaam 
zijn.” Kortgezegd is formatief evalueren: alle 
(in)formele activiteiten die leerlingen en leer-
kracht tijdens de les uitvoeren om het leren 
van leerlingen in kaart te brengen, te interpre-
teren en te gebruiken om betere beslissingen 
te nemen voor vervolgstappen.

Doelen stellen
Hoe doe je dat? “Het begint ermee dat je 
concrete doelen stelt voor/met leerlin-

gen”, vertelt Van Silfhout, “zodat leerlingen 
weten waar ze naartoe ‘moeten’ werken. Dit 
inzicht vergroot hun betrokkenheid bij hun 
leren en maakt het geven van feedback een 
krachtiger middel.”
Veel leerkrachten ontlenen doelen aan 
methoden “maar als je meer leerlinggestuurd 
wilt werken, zal je de lessen van de methode 
misschien wat meer willen loslaten”, zegt 
Noteboom. 
Van Silfhout: “Leerkrachten kunnen doelen 
uit de lesmethode, het referentiekader taal en 
rekenen of de kerndoelen – samen met hun 
leerlingen – concretiseren en met de leerlin-
gen nagaan wat/wie ze nodig hebben om de 
doelen te bereiken.” Noteboom: “De kerndoe-
len en doelen van het referentiekader zijn 
echter alleen geformuleerd voor het einde 
van het primair onderwijs, niet voor de weg 
ernaartoe. Dat is een van de redenen waarom 
SLO voor het vak rekenen tussendoelen heeft 
geformuleerd voor de verschillende leerjaren, 
op weg naar de referentieniveaus. Ze zijn ver-
woord in ‘leerkrachttaal’, maar worden straks 
eveneens in ‘leerlingtaal’ geformuleerd, zodat 
leerlingen zelf ook doelen kunnen interprete-
ren. Het is immers hún leerproces, dus is het 
eigenlijk vanzelfsprekend dat zij betrokken 
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worden bij de (invulling van) leerdoelen. Ze 
krijgen zo meer zicht op wat er te leren valt 
en kunnen ze er ook verantwoordelijkheid 
voor nemen.” Van Silfhout: “Tegelijkertijd 
zijn leerlingen het (nog) niet gewend om 
vanuit leerdoelen te werken en is zelfsturing 
iets dat je moet leren.” 

Waar staat de leerling? 
Als leerkracht wil je weten in hoeverre 
gestelde doelen haalbaar zijn. Om inzicht 
te krijgen in waar de leerling staat en wat 
de zone van naaste ontwikkeling is, kunnen 
leerkrachten verschillende strategieën en 
werkvormen toepassen. Van Silfhout: “Uit 
onderzoek van Sluijsmans en collega’s 
(NRO 2013) blijkt dat effectieve vragen stel-
len, observeren, feedback geven, klassen-
gesprekken, groepsdiscussies, self- en peer 
feedback en reflectieve lessen prima vormen 
van formatieve evaluatie zijn.”
Hoe pas je zo’n strategie concreet toe? No-
teboom geeft een voorbeeld uit het reken-
onderwijs: “Met specifieke rekenspellen kun 
je de rekenontwikkeling van leerlingen goed 
peilen en stimuleren. Deze spellen bieden 
in een aantrekkelijke context de mogelijk-
heid om niet alleen te zien wat kinderen 
kennen, kunnen en begrijpen, maar ook hoe 
ze denken en redeneren. En dát geeft veel 
informatie over het leren. Op basis hiervan 
kan de leerkracht zijn handelen nog beter 
afstemmen op wat leerlingen nodig hebben 
om te leren. Leerlingen kunnen met diezelf-
de spellen ook weer zelfstandig en samen 
aan de slag om verder te leren.” 

Feedback geven
Om te bepalen of een doel is behaald, 
worden vaak summatieve, formele toet-

sen gebruikt, zoals methodetoetsen en 
lvs-toetsen. Leerlingen krijgen dan een 
cijfer (van 1 tot en met 10) of een vaardig-
heidsscore. “Maar cijfers/scores geven en 
kinderen laten groeien horen eigenlijk niet 
bij elkaar”, zegt Van Silfhout. “Bij zo’n toets 
is er meestal een vaste lat, die alle leerlin-
gen moeten halen. Dat kan impact hebben 
op hun betrokkenheid. Denk maar aan de 
Engelse uitdrukking: ‘If you judge a fish by its 
ability to climb a tree, it will spend its whole 
life thinking it is stupid.’ Leerlingen willen 
graag leren, zolang ze niet voortdurend 
worden ‘afgerekend’. De feedback zou zich 
daarom niet moeten focussen op hoe goed/
slecht de leerling presteerde, maar op mo-
gelijke vervolgstappen. Wat kan de leerling 
leren van gemaakte fouten? Hoe bereikt hij 
de gewenste situatie?” 

Deze bijdrage is geschreven door Femke van 
den Berg.

Meer informatie over:
• formatieve evaluatie: http://cur-

riculumvandetoekomst.slo.nl/
projecten/formatieve-evaluatie 

• formatief in te zetten rekenspel-
len: http://rekenspel.slo.nl 

• formatieve evaluatie in het 
taalonderwijs: http://nederlands.
slo.nl/themas/formatief-evalu-
eren 

• tussendoelen rekenen-wiskunde: 
http://www.slo.nl/organisatie/
recentepublicaties/ 

 15///////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////// /TAFEL VAN 10 // 2017 // GELIJKE KANSEN///////////////////////////////////////////////////////////////// /


