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Samenvatting 

Inleiding 

Al enige jaren heerst er ontevredenheid over de rekenprestaties van Nederlandse 

basisschoolleerlingen. Hoewel Nederland internationaal gezien nog steeds tot de betere 

landen behoort qua rekenvaardigheid, heeft er, vergeleken met de prestaties rond de 

eeuwwisseling, een lichte, significante daling in de rekenvaardigheid plaatsgevonden 

(Meelissen & Drent, 2008; Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), 

2009; Scheltens, Hemker, & Vermeulen, 2013). Bovendien blijkt uit de internationale 

TIMSS-studies dat er weinig spreiding zit tussen de niveaus van de zwakke en goede 

rekenaars en dat het aantal excellent presterende leerlingen laag is (Meelissen & Drent, 

2008; Meelissen et al., 2012). Het is daarom de vraag of de rekenlessen voldoende bij het 

niveau van alle leerlingen aansluiten en of de goede leerlingen genoeg worden 

uitgedaagd. Dit heeft geleid tot nationale initiatieven die erop gericht zijn de 

rekenprestaties van alle leerlingen te verhogen. 

Binnen dergelijke initiatieven speelt OpbrengstGericht Werken (OGW) vaak een 

belangrijke rol, net als in diverse westerse landen waar OGW ook een speerpunt van 

onderwijsbeleid is (Carlson, Borman, & Robinson, 2011; Downey & Kelly, 2013; Dunn, 

Jaafar, Earl, & Katz, 2013; Lai, McNaughton, Amituanai-Toloa, Turner, & Hsiao, 2009; 

Schildkamp, Karbautzki, & Vanhoof, 2014). OGW kan worden gedefinieerd als het 

systematisch analyseren van bestaande databronnen binnen de school, het aanwenden 

van de uitkomsten van deze analyses om het lesgeven, het curriculum en schoolprestaties 

te verbeteren, en het implementeren (…) en evalueren van deze innovaties (Schildkamp & 

Kuiper, 2010, p. 482). Binnen deze definitie worden data systematisch en welbewust 

ingezet bij het nemen van beslissingen, opdat het onderwijs beter aansluit bij de 

behoeften van de leerlingen. Op deze manier is er sprake van een formatief gebruik van 

data. Naast dit brede perspectief bestaat er een smaller perspectief waarin data vooral 

worden gebruikt voor het afleggen van verantwoording. De brede opvatting van 

Schildkamp en Kuiper wordt in dit proefschrift aangehouden. 

Om data effectief te kunnen inzetten worden leerkrachten, maar ook schoolleiders 

en IB’ers, geacht onderlegd te zijn in datagebruik (data-literacy). Voor een formatief 

gebruik van data is het nodig dat data daadwerkelijk tot acties leiden. Leerkrachten 

dienen de data te vertalen naar weloverwogen beslissingen en bijbehorende acties in de 

klas (pedagogical data-literacy, ofwel de vakdidactische data-geletterdheid). Tot op 

heden blijken leerkrachten er moeite mee te hebben data systematisch en doelmatig te 
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hanteren (Goertz, Oláh, & Riggan, 2009; Hellrung & Hartig, 2013; Hubbard, Datnow, & 

Pruyn, 2014; Mandinach, 2012). In Nederland blijkt bijvoorbeeld het correct 

interpreteren van data-analyses uit het (Cito) leerlingvolgsysteem lastig te zijn voor 

leerkrachten (Van der Kleij & Eggen, 2013). Daarnaast wordt er in geringe mate gebruik 

gemaakt van expliciete doelen om het gewenste vaardigheidsniveau van de leerlingen 

weer te geven, één van de kernelementen van OGW (Inspectie van het Onderwijs, 2010; 

Schildkamp, Rekers-Mombarg, & Harms, 2012; Schildkamp, Vanhoof, van Petegem, & 

Visscher, 2012). Bovendien wordt er nog onvoldoende aan de daadwerkelijke 

leerlingbehoeften voldaan (Inspectie van het Onderwijs, 2010; 2013; 2014): veel 

leerkrachten houden wel rekening met verschillen tussen leerlingen door gebruik te 

maken van verlengde instructie en van op niveau afgestemde verwerkingsopdrachten, 

maar het aanpassen van instructie aan onderwijsbehoeften komt minder vaak voor. 

Sterker nog, het is de vraag in hoeverre leerkrachten informatie over het actuele 

begripsniveau van leerlingen inzetten bij hun aanpassingen in de instructie (Inspectie 

van het Onderwijs, 2010; Harskamp, 2010). Professionalisering van leerkrachten op het 

gebied van OGW lijkt daarom gewenst. 

 

Het hoofddoel van dit proefschrift is om een leerkrachtentraining op het gebied 

van OGW te evalueren. Er wordt antwoord gegeven op de volgende centrale 

onderzoeksvraag: In hoeverre kan een leerkrachtentraining op het gebied van 

opbrengstgericht werken, bestaande uit de drie aan elkaar gerelateerde, effectief 

gebleken componenten prestatiedoelen, data-analyse en instructie, veranderingen in 

leerkrachtgedrag en in de rekenprestaties van leerlingen bevorderen? 

Er wordt gekeken of en in hoeverre er via de training verandering bij leerkrachten 

en leerlingen teweeggebracht kan worden. Gezien het belang dat daarbij wordt gehecht 

aan ecologische validiteit, is de training uitgevoerd in een realistische setting, in de 

reguliere basisschoolcontext. 
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De leerkrachtentraining 

De leerkrachtentraining had tot doel leerkrachten te leren hoe zij hun onderwijs 

en instructie bij rekenen kunnen verbeteren door gebruik te maken van data. De training 

bevatte drie componenten die gezamenlijk de kernelementen van OGW vormen (Black & 

William, 2009; Visscher & Ehren, 2011): 1. het vaststellen van het gewenste 

vaardigheidsniveau, 2. het vaststellen van het huidige vaardigheidsniveau en 3. een 

aanpassing van de instructie zodat het gat tussen gewenst en huidig niveau gedicht kan 

worden. Ten behoeve van het professionaliseringsprogramma zijn deze drie 

kernelementen geoperationaliseerd in drie aan elkaar gerelateerde componenten, die 

volgens eerdere studies empirisch gerelateerd zijn aan betere leerlingprestaties (Fuchs, 

Fuchs, & Deno, 1985; Locke & Latham, 2002; Carlson et al., 2011; Lai et al., 2009; 

McNaughton, Lai, & Hsiao, 2012; d'Agostino, 2000; Van Gog, 2013). Leerkrachten 

hebben het gewenste vaardigheidsniveau vastgesteld (kenmerk 1) door algemene 

leerstandaarden (zogenaamde referentieniveaus) te definiëren en door voor iedere 

leerling een prestatiedoel te bepalen. Om het huidige vaardigheidsniveau vast te stellen, 

kenmerk 2, hebben leerkrachten simpele en complexe analyses in het leerlingvolgsysteem 

leren uitvoeren en interpreteren voor hun eigen leerlingen. Daarnaast zijn 

rekengesprekken geïntroduceerd, door de leerkrachten uitgevoerd en besproken. Met 

behulp van dergelijke rekengesprekken kunnen leerkrachten meer zicht krijgen op 

onderliggende rekenproblemen en misconcepties van leerlingen, waardoor de instructie 

beter kan aansluiten bij hun behoeften. Het gebruik van dergelijke data, naast toetsdata, 

sluit aan bij de bredere opvatting van OGW. De derde component, instructie, richtte zich 

primair op twee effectieve instructie-strategieën, het directe instructiemodel en 

modelleren, aangevuld met een vakspecifiek gedeelte. De leerkrachtentraining bestond 

uit 9 naschoolse bijeenkomsten van 1,5 à 2,5 uur en was gericht op professionele 

leergemeenschappen in de school, bestaande uit leerkrachten van groep 4 en 5, de IB’er 

en de schooldirectie.  

Het bovenstaande programma voor rekenen maakte deel uit van een gezamenlijke 

leerkrachtentraining die zowel betrekking had op rekenen als op begrijpend lezen en die 

was gericht op dezelfde leerkrachten. Dit had tot gevolg dat de inhoud van het 

programma voor rekenen en begrijpend lezen grotendeels hetzelfde was, alleen de 

specifieke vakinhoudelijke invulling van de instructiecomponent verschilde. Bij rekenen 

was deze deels gericht op nadere analyses van de rekenvaardigheid en het begripsniveau 

van de leerlingen en deels op vakspecifieke instructie (met name gericht op een 
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gestructureerde aanpak van contextopgaven). Bij begrijpend lezen kwamen zowel 

instructie als het curriculum aan bod. Voor meer informatie over het 

professionaliseringsprogramma wordt verwezen naar Appendix 1. 

Op voorhand werd verwacht dat de leerkrachtentraining zowel de rekenprestaties 

van de leerlingen als het denken en het gedrag van de leerkrachten positief zou 

beïnvloeden. Naast de empirische onderbouwing voor de effectiviteit van de drie 

componenten voldeed de leerkrachtentraining aan de vijf programmakenmerken 

waarvoor consensus bestaat dat zij effectief zijn voor professionele ontwikkeling 

(Desimone, 2009). Deze vijf programmakenmerken zijn een focus op inhoud, actief en 

onderzoeksgericht leren, een goede aansluiting bij onderwijs-/schoolbeleid, een 

voldoende tijdsinvestering en de gebruikmaking van samenwerking. Daarnaast kwam de 

training tegemoet aan een ander professionaliseringsaspect dat gekoppeld is aan betere 

leerlingprestaties. Zo maakten de leerkrachten in de training gebruik van data over de 

leerlingen uit hun eigen klas en probeerden zij hun eigen onderwijs in die klas te 

verbeteren, oftewel de training was ingebed in hun eigen werkomgeving (Timperley, 

Wilson, Barrar, & Fung, 2007).  

De vier empirische studies 

Aan de hand van vier empirische studies is antwoord gegeven op de centrale 

onderzoeksvraag. Binnen de eerste studie is de relatie tussen prestatiedoelen, ambities 

van de leerkracht en de rekenprestaties van leerlingen onderzocht. De tweede studie is 

gericht op het gebruik van differentiatie tijdens zowel de lessen rekenen als begrijpend 

lezen. In de derde studie staat de vraag centraal in hoeverre de leerkrachtentraining de 

rekenprestaties van de leerlingen beïnvloedde, terwijl in de vierde studie is bestudeerd of 

de mate van implementatie van het programma samenhing met de effecten op 

leerlingprestaties.  

De relatie tussen prestatiedoelen, leerkrachtambitie en rekenprestaties 

In de eerste studie is getracht empirische evidentie voor de effectiviteit van de 

prestatiedoelen te vinden om daarmee de rol van deze doelen in de leerkrachtentraining 

te valideren. Prestatiedoelen zijn in eerdere studies gerelateerd aan betere prestaties 

(Fuchs et al., 1985; Fuchs, Fuchs, & Hamlett, 1989; Locke & Latham, 1990; Locke & 

Latham, 2002) en datzelfde geldt voor hoge leerkrachtverwachtingen (Scheerens & 

Bosker, 1997). Allereerst is gekeken naar de algemene relatie tussen (hoge) doelen en 

leerlingprestaties. Deze relatie bleek sterk te zijn (d=.80). Omdat de prestatiedoelen een 

belangrijke rol speelden binnen de training, was het essentieel dat zij weloverwogen 
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vastgesteld waren. Om dit te stimuleren is gebruik gemaakt van een stappenplan, 

bestaande uit 4 onderdelen: 1. een oorspronkelijke inschatting, 2. data-gebruik, 3. input 

van collega’s en 4. het uiteindelijke doel. Door het doorlopen van het stappenplan werd 

verwacht dat leerkracht hun doelen vast zouden stellen op basis van een genuanceerder 

en preciezer beeld van de leerling (Good & Brophy, 2003; Hattie, 2009). Er werd ook 

verwacht dat leerkrachten allerlei kenmerken, zoals motivatie en werkhouding, mee 

zouden nemen in hun oorspronkelijke inschatting (Martínez, Stecher, & Borko, 2009; 

Slavin, 1987). Afwijkingen van de oorspronkelijke inschatting werden geacht informatie 

over de ambitie van de leerkrachten te geven. Een positieve afwijking, waarbij het 

uiteindelijke doel hoger is dan de oorspronkelijke inschatting, kan enerzijds uitdrukken 

dat leerkrachten hun oorspronkelijk te lage verwachting bijstellen tot een meer accurate 

inschatting, anderzijds dat leerkrachten door de aanpassing “onjuiste”, te hoge 

verwachtingen voor de leerling hebben vastgesteld. Deze verwachtingen zijn te hoog 

vergeleken met wat verwacht kan worden van leerlingen op basis van voorgaande 

prestaties. Dergelijke te hoge verwachtingen zijn echter wel effectief gebleken voor 

leerlingprestaties (De Boer, Bosker, & van der Werf, 2010), waarschijnlijk omdat de 

leerkracht hierdoor een uitdagender leeromgeving voor de leerling creëert. De assumptie 

was dat, in ieder geval voor sommige leerlingen, de stappenprocedure een bijstelling van 

te lage verwachtingen ofwel een vaststelling van te hoge verwachtingen zou stimuleren, 

uitgedrukt in een positieve afwijking. Voor de meeste leerlingen waren de oorspronkelijke 

inschatting en het uiteindelijke doel gelijk (72%), maar voor 25% van de leerlingen werd 

een positieve afwijking waargenomen. Er bleek geen algemene relatie te bestaan tussen 

de positieve afwijking en de rekenprestaties. Wel bleken de zwakke leerlingen met een 

positieve afwijking beter te presteren dan vergelijkbare zwakke leerlingen waarvoor 

verwachting en doel hetzelfde waren, terwijl de goede leerlingen met een positieve 

afwijking minder goed bleken te presteren dan vergelijkbare controleleerlingen. De 

zwakke leerlingen leken dus te profiteren van ofwel een bijgestelde te lage 

leerkrachtverwachting ofwel een te hoge verwachting, terwijl de betere leerlingen dat niet 

deden. Het is daarom de vraag of positieve afwijkingen voor de betere leerlingen tot 

acties van de leerkracht hebben geleid, die waren ingegeven door deze hogere doelen. 
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Het gebruik van differentiatie tijdens de lessen rekenen en begrijpend lezen 

Op het moment dat we leerkrachten vragen (prestatie)doelen voor elke leerling 

vast te stellen en deze doelen aan hun huidige niveau te koppelen, dan komen verschillen 

tussen leerlingen en hun onderwijsbehoeften naar voren. Leerkrachten zouden rekening 

met deze verschillen moeten houden: het gebruik van doelen en data vraagt (meestal) om 

differentiatie. De variatie tussen leerkrachten in het gebruik van differentiatie is 

bestudeerd in de tweede studie. Met behulp van een observatie-instrument is gekeken 

hoe drieënveertig leerkrachten die de training hadden gevolgd onderscheid maakten 

tussen leerlingen in hun lessen rekenen en begrijpend lezen. Voorwaarden voor 

differentiatie, de organisatie van de les en het gebruik van verlengde instructie zijn 

bestudeerd, daarbij de relatie met contextfactoren in ogenschouw nemend. Deze 

contextfactoren - het vak, het type klas (homogeen of combinatieklas) en de 

heterogeniteit van de prestaties in de klas – bleken inderdaad een rol te spelen bij de 

inzet van differentiatie. Tevens bleek dat er in een substantieel aantal klassen geen extra 

instructiemoment voor bepaalde groepen leerlingen plaats had. Een meer gedetailleerde 

studie naar hoe leerkrachten leerlingen van vier verschillende rekenniveaus benaderden, 

liet zien dat de leerkracht zich het meeste richtte tot de zeer zwakke leerlingen, vooral 

door iets uit te leggen of door inhoudelijke vragen aan ze te stellen. De goede leerlingen 

kregen geen extra instructiemoment en de klassikale fase werd voor hen niet verkort. 

Het effect van de leerkrachtentraining op de rekenprestaties van leerlingen 

In de derde studie staat de effectiviteit van de leerkrachtentraining voor het 

verbeteren van de rekenprestaties centraal. Hiertoe zijn de rekenprestaties van leerlingen 

die les hadden van leerkrachten die deelnamen aan de training vergeleken met de 

rekenprestaties van vergelijkbare leerlingen die les hadden van leerkrachten die niet aan 

deze training hadden deelgenomen. Om de effect-analyses te optimaliseren zijn twee 

matchingsprocedures uitgevoerd met behulp van propensity score matching. De eerste 

procedure was primair gericht op het behouden van een zo groot mogelijke steekproef. 

Leerlingen zijn aan elkaar gekoppeld op basis van zowel leerling- als klaskenmerken. 

Daarna is een robuustheidscheck uitgevoerd door óók leerkrachtvariabelen in de 

matchingsprocedure mee te nemen. Op deze manier werd gecontroleerd voor potentiële, 

reeds bestaande systematische verschillen tussen leerkrachten. Beide procedures leidden 

tot dezelfde conclusie: De leerkrachtentraining had geen effect op de rekenprestaties van 

de leerlingen. Tevens zijn er geen differentiële effecten van de training gevonden.  
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Implementatie van het programma: veranderingen in de attitudes en het gedrag 

van de leerkrachten 

Om het uitblijven van een effect op leerlingprestaties beter te kunnen begrijpen is 

in de vierde studie op exploratieve wijze onderzocht in hoeverre de leerkrachten de 

training hadden geïmplementeerd. Allereerst zijn de attitudes en het zelf-gerapporteerde 

handelen van 33 leerkrachten die hadden deelgenomen aan de training vergeleken met 

die van leerkrachten die niet aan deze training hadden deelgenomen. Alleen op het 

gebied van doelgerichtheid en aandacht voor opbrengsten hadden de getrainde 

leerkrachten positievere scores. Daarna is getracht leerkrachtprofielen vast te stellen. Dit 

leidde tot twee profielen, een profiel voor leerkrachten die meer datagericht waren en een 

profiel voor leerkrachten die dat in mindere mate waren. Een vergelijking van zowel 

survey- als observatieresultaten vóór de start van de training liet zien dat de groep 

leerkrachten die meer datagericht was reeds op voorhand meer gericht was op 

opbrengsten en meer differentieerde tijdens de rekenles. Gedurende de training bleken 

de leerkrachten in beide profielen nauwelijks te veranderen, behalve dat de leerkrachten 

met beide profielen meer bekend waren geworden met leerstandaarden. De leerkrachten 

met het datagerichte profiel rapporteerden bovendien dat zij vaker gebruik maakten van 

expliciete doelen en hun geobserveerde lessen aan het eind van de training bleken een 

hogere algehele kwaliteit te hebben dan hun lessen aan het begin van de training. 

Tenslotte zijn de profielen aan de rekenprestaties van de leerlingen gerelateerd. Een 

hogere datagerichtheid bleek niet samen te hangen met betere rekenprestaties van de 

leerlingen. Samengevat bleek de mate van implementatie gering en verschillen in 

datagerichtheid van leerkrachten bleken niet samen te hangen met leerlingprestaties. 

Interpretatie 

Het uitblijven van effecten van de leerkrachtentraining op zowel het 

leerkrachthandelen als de rekenprestaties is zowel in termen van de opzet en inhoud van 

het programma als van haar tijdsbestek besproken. Met betrekking tot het tijdsbestek 

rapporteerden diverse onderzoekers dat effecten op leerlingprestaties niet snel verwacht 

kunnen worden (bijvoorbeeld Borko, 2004; Desimone, 2009; Shaw & Wayman, 2012) en 

ook de implementatie verloopt niet voor iedere deelnemer even snel (Borko, 2004). Het 

uitblijven van effecten kan wellicht ook worden verklaard doordat de opzet en de inhoud 

onvoldoende aansloten bij de behoeften die leerkrachten hadden om hun rekenonderwijs 

te verbeteren. Hiertoe is een vergelijking met de onderzoeksuitkomsten van de 

leerkrachtentraining op het gebied van begrijpend lezen op zijn plaats. De training had op 
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het gebied van begrijpend lezen namelijk wel een zwak tot middelgroot positief effect 

(d=.37, Van Kuijk et al., 2015). Het vermoeden is dat de invulling van het 

domeinspecifieke deel bij lezen beter aansloot bij wat de leerkrachten nodig hadden. 

Leerkrachten vinden het geven van begrijpend lezen over het algemeen moeilijk 

(Stoeldraijer & Vernooy, 2007) en de lesmethoden zijn vaak overvol en weinig 

gestructureerd (Houtveen & Van de Grift, 2012). Hoewel de vakspecifieke component 

slechts een gering onderdeel was van het totale programma-aanbod, lijken de drie 

componenten van het programma, met daarin een onderdeel dat gericht was op het 

verbeteren van vakinhoudelijke en vakdidactische kennis op het gebied van lezen, 

effectief te zijn geweest voor het verbeteren van de leesprestaties van de leerlingen.  

Discussie 

Drie belangrijke aspecten beperken de interpretatie van het onderzoek. De eerste 

beperking betreft het ontbreken van onderzoek naar de geschiktheid van het programma 

zelf en het achterliggende model. Op voorhand was er zowel een theoretische als 

empirische onderbouwing voor de drie componenten in de OGW-training: de drie 

componenten kunnen worden beschouwd als de kernelementen van OGW en alle drie 

blijken volgens eerdere studies gerelateerd aan verbeterde leerlingprestaties. Er is echter 

niet onderzocht of de verwachte relaties tussen de verschillende componenten en de 

veranderingen in kennis en kunde van de leerkracht wel bestonden.  

Een tweede beperking heeft betrekking op de manier waarop OGW in deze studie 

is gemeten. Het uitgangspunt, dat we ons wilden focussen op acties die leerkrachten 

ondernamen op basis van data, zodat we konden begrijpen wat leerlingen ervan merkten, 

leidde tot een gebruik van indirecte maten voor het meten van OGW. Meer directe maten, 

zoals het correct kunnen interpreteren van analyses uit het leerlingvolgsysteem, zouden 

meer informatie hebben opgeleverd over het daadwerkelijke kennis- en 

vaardigheidsniveau van leerkrachten. Maar in dat geval zou onbekend zijn of de data ook 

daadwerkelijk tot instructionele beslissingen en acties zouden hebben geleid, hetgeen 

cruciaal is voor een formatief gebruik van data (Bennett, 2011). De huidige studie heeft 

laten zien dat het niet eenduidig is hoe OGW het beste gemeten kan worden. De 

breedheid van OGW bemoeilijkt een adequate meting van alle manieren waarop 

leerkrachten gebruik maken van data (en de kwaliteit daarvan) tijdens hun 

lesvoorbereiding en tijdens de lessen zelf. Een verdiepende studie, bestaande uit diverse 

meetinstrumenten zoals bijvoorbeeld leerkrachtlogboeken, interviews en diverse 

observatie-instrumenten zou gebruikt kunnen worden om meer zicht te krijgen op hoe 
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leerkrachten data gebruiken. Daaraan gekoppeld is dat het ook niet vanzelfsprekend is 

welke uitkomstmaten op leerlingniveau het beste uitdrukking kunnen geven aan een 

opbrengstgerichte manier van werken. Er wordt gepleit voor een veelzijdig beeld: naast 

(genormeerde) toetsen zouden ook maten moeten worden gebruikt waarmee in kaart 

wordt gebracht hoe de acties van de leerkracht in de klas het begrip van de leerling 

beïnvloeden. 

Als derde beperking wordt aangevoerd dat er op voorhand een onvoldoende 

uitgekristalliseerd beeld bestond van hoe leerkrachten op basis van de geboden 

ondersteuning de vertaling zouden maken naar het daadwerkelijk inzetten van data in 

concreet aangepaste handelingen in de klas. De ondersteuning in de leerkrachtentraining 

bestond uit het doelmatig werken, het samenbrengen, analyseren en interpreteren van 

verschillende data, het aanbieden, oefenen en geven van feedback op het gebied van 

algemene effectieve instructiemethodieken en het leren van elkaar in een professionele 

leergemeenschap. Uitgaande van de eigen professionaliteit van de leerkracht werd 

verwacht dat leerkrachten de data zouden kunnen omzetten in gepaste en weloverwogen 

(differentiatie)acties. Dit bleek niet zo eenvoudig te zijn, zoals ook in andere onderzoeken 

wordt bevestigd (Goertz et al., 2009; Heritage, Kim, Vendlinski, & Herman, 2009; 

Timperley & Parr, 2009). Leerkrachten lijken concrete suggesties en een grote 

vakinhoudelijke en vakdidactische kennis nodig te hebben om de juiste keuzes te kunnen 

maken. Een meer adaptieve aanpak waarbij het programma veeleer tot stand zou komen 

in samenspraak met de leerkrachten zou wellicht tot een betere aansluiting van aanbod 

naar actie kunnen leiden. Het gebrek aan conceptuele duidelijkheid over wat 

onderzoekers, beleidsmakers en mensen in de praktijk verstaan onder het construct data-

geletterdheid en daarmee over haar operationalisatie (Mandinach, 2012) bemoeilijkt 

daarbij de interpretatie van evaluaties van professionaliseringsprogramma’s die gericht 

zijn op OGW en daarmee op een formatief gebruik van toetsgegevens (Bennett, 2011). Er 

is nog geen eensgezindheid omtrent dé kernelementen van dergelijke 

professionaliseringsprogramma’s, hun implementatie en evaluatie (Schildkamp et al., 

2014). Deze conceptuele problematiek bemoeilijkt niet alleen professionaliseringsstudies, 

maar ook de evaluatie van beleid op het gebied van OGW. 

Aanbevelingen voor verder onderzoek en praktische implicaties 

De resultaten in dit proefschrift leiden tot suggesties voor de praktijk, onderwijs 

en onderzoek. Het huidige programma zou op drie gebieden kunnen worden verbeterd. 

Allereerst wordt gepleit voor een sterkere focus op vakdidactische kennis, en dan met 



 

214 

 

name op concrete handreikingen hoe de verschillende data kunnen worden vertaald naar 

specifieke instructiebeslissingen en acties in de klas (Bennett, 2011; Faber & Visscher, 

2014; Means, Padilla, & Gallagher, 2010; Shaw & Wayman, 2012; Timperley & Parr, 

2009, Heritage, et al., 2009). Ten tweede zou een langere duur van het programma 

(minimaal twee jaar) ruimte bieden om vanuit daadwerkelijke problemen in de school te 

werken (Schildkamp et al., 2014) en om voldoende tijd te besteden aan sense-making 

(Hubbard et al., 2014; Jimerson, 2014; Wayman & Jimerson, 2014), dat wil zeggen het 

volledig kunnen doorgronden van doelen en implicaties van de nieuwe manier van 

werken – beide bevorderend voor het verhelderen van het programma en het vergroten 

van de motivatie van leerkrachten om de nieuwe manier van werken te implementeren. 

De derde programmaverbetering is gelegen in het gebruik van coaching bij de 

implementatie van het programma. Door leerkrachten zowel in de lesvoorbereiding als 

ook in de lesuitvoering te ondersteunen wordt verwacht dat hun handelingsrepertoire 

zowel in de diepte als in de breedte kan worden verbeterd. 

Op basis van de resultaten worden twee suggesties voor de lerarenopleiding 

geformuleerd. Ten eerste zouden lerarenopleidingen voldoende aandacht moeten 

besteden aan OGW. Daarbij is het belangrijk om OGW vanuit de brede visie te 

benaderen. Niet alleen zouden aanstaande leerkrachten voldoende moeten kunnen 

oefenen in het uitvoeren en interpreteren van analyses, maar ook in het samenbrengen 

van verschillende data, het op basis daarvan komen tot instructiebeslissingen en het 

voeren van datagesprekken met medestudenten. Dit veronderstelt dat zowel de 

vakinhoudelijke als de vakdidactische kennis van de studenten van een goed niveau zijn. 

Daarnaast wordt aangeraden om studenten te leren om doelen vast te stellen en hiernaar 

te handelen. 

Suggesties voor nader onderzoek richten zich ten eerste op de aard van het 

programma. Aangeraden wordt om, in studies naar OGW, proces-georiënteerde 

interventies uit te voeren die een gedeeltelijke aanpassing van het programma aan de 

context van de scholen toestaan (McNaughton, Lai, & Hsiao, 2012). Een tweede suggestie 

betreft de behoefte aan een duidelijke, algemeen geaccepteerde definitie van het 

construct data-literacy. Hierbij wordt tevens gewezen op de potentiële problemen die 

steeds ruimere opvattingen van data use (Hubbard et al., 2014; Jimerson, 2014) met zich 

meebrengen als het gaat om een uniforme definitie en vergelijkingen van 

studiebevindingen. 
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De studie heeft laten zien dat professionalisering van leerkrachten op het gebied 

van OGW niet eenvoudig is. De combinatie van a. door de leerkracht vastgestelde, 

inhoudelijk onderbouwde prestatiedoelen, b. door leerkrachten aangeleerde 

vaardigheden om data te analyseren en interpreteren en c. de introductie en/of 

versterking van algemene effectieve instructiestrategieën, leidde niet of nauwelijks tot 

aanpassingen in leerkrachtattitudes en handelen in de klas en, als gevolg daarvan, ook 

niet tot verbeteringen van de rekenprestaties van leerlingen. De studie illustreert 

daarmee de onduidelijkheid die momenteel nog heerst met betrekking tot de gewenste 

inhoud, implementatie en evaluatie van leerkrachtentrainingen die gericht zijn op een 

formatief gebruik van data. Beleidsmakers zouden zich hiervan bewust moeten zijn en 

zouden voorzichtigheid moeten betrachten bij het interpreteren van beleidsresultaten.  
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