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Samenvatting voor een breed publiek (Dutch summary) 

 

Introductie 

In Nederland volgen bijna één miljoen leerlingen voortgezet onderwijs (VO). Hiervan 

gaan er ongeveer 30.000 naar het praktijkonderwijs (PrO). Het betreft jongeren tussen 12 

en 18 jaar met een lage intelligentie - IQ tussen 55 en 80 - en een leerachterstand van 

minimaal drie jaar ten opzichte van hun leeftijdsgenoten. We noemen deze leerlingen met 

een intellectuele beperking in dit proefschrift ‘ID Students’ (Intellectually Disabled 

Students).  

In Nederland is het praktijkonderwijs ondergebracht in zelfstandige scholen of in 

deelscholen binnen scholengemeenschappen voor VO. In het buitenland is dat vaak niet het 

geval en zijn leerlingen met een intellectuele beperking ondergebracht in het reguliere 

onderwijs (vergelijkbaar met het Nederlandse vmbo). Deze leerlingen volgen, met behulp 

van onderwijsassistenten en andere individuele ondersteuners, lessen en doen 

praktijkstages. Zowel in Nederland als in het buitenland bestaat het onderwijs aan 

leerlingen met intellectuele beperkingen voor een groot deel uit het aanleren van 

praktische vaardigheden die nodig zijn voor een eenvoudig beroep en voor het zelfstandig 

kunnen wonen en leven. Zo kent het Nederlandse PrO naast algemeen vormende vakken 

(lezen, taal, rekenen en burgerschap) ook beroepsrichtingen zoals: zorg en welzijn, 

dienstverlening, winkelpraktijk, groen, techniek (hout en metaal) en horeca. 

 

Instructie aan leerlingen met een intellectuele beperking 

Het proefschrift begint met de veronderstelling, opgedaan tijdens eerdere 

lesobservaties in verschillende praktijkrichtingen, dat het praktijkonderwijs vaak individueel 

gericht is. De instructie bestaat meestal uit voordoen door de docenten en na laten doen 

door de leerlingen. Dit is een beperkte vorm van instructie waarin leerlingen zelf weinig 

kans krijgen om mee te denken over hoe praktische taken kunnen worden uitgevoerd. Als 

deze indruk juist is zal het bestaande onderwijs de zelfstandigheid van de leerlingen bij het 

uitvoeren van taken niet erg bevorderen. Er zijn dan andere manieren van instructie nodig. 
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Het eerste uitgevoerde onderzoek had dan ook als doel vast te stellen hoe het onderwijs 

aan Nederlandse leerlingen met intellectuele beperkingen wordt gegeven. 

 

Stand van zaken van de manieren van lesgeven in het Praktijkonderwijs 

Het eerste onderzoek laat zien hoe docenten lesgeven: het merendeel van de 38 

onderzochte techniekdocenten in het PrO (58%) maakte gebruik van individuele 

begeleiding. De leerlingen gingen direct aan het werk met een constructietekening en 

materialen. Ze kregen één voor één een korte demonstratie (de docent deed voor) hoe de 

opdracht uit te voeren. De docent probeerde zo alle leerlingen individueel te begeleiden. 

De klas als geheel werkte echter niet goed door en de leerlingen wachtten vaak op hun 

beurt om door de docent geholpen te worden. Als de leerlingen bij elkaar keken namen ze 

vaak een verkeerde werkwijze over. De leerlingen bleven, door de korte demonstraties van 

de taak, vaak afhankelijk van de hulp van de docent. Ze werden te weinig actief bij de uitleg 

betrokken.  

Daarentegen gaf 42% van de docenten groepsinstructie. Dit was meer dan 

aanvankelijk verwacht. De leerlingen van deze docenten kregen van te voren uitgelegd hoe 

een taak kon worden uitgevoerd en ze kregen vragen van de docent om na te gaan of ze de 

uitleg hadden begrepen. Deze aanpak wordt vaak ‘directe instructie’ genoemd: de docent 

demonstreert, legt uit en stelt vragen. De leerlingen waren daarna beter in staat zelfstandig 

de taak uit te voeren. Ze hadden minder vragen voor de docent en waren actiever tijdens 

de uitvoering van de taak dan leerlingen die individueel werden begeleid. Het leek er dus 

op dat groepsinstructie tot meer zelfstandigheid in het verwerken van taken leidde dan 

individuele begeleiding.  

Tegen de verwachting van veel docenten in is het mogelijk leerlingen met 

intellectuele beperkingen vragen te laten beantwoorden en na te laten denken over 

werkopdrachten voordat ze die gaan uitvoeren. Kennelijk is het niet nodig om instructie per 

afzonderlijke leerling te geven, maar kunnen leerlingen met intellectuele beperkingen ook 

tijdens groepsinstructie veel opsteken.  

In de hierop volgende onderzoeken is gekeken of beide vormen van instructie 

(groepsinstructie en individuele begeleiding) verbeterd konden worden.  
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Verbetering van groepsgewijs georganiseerde instructie 

In het tweede onderzoek is nagegaan in hoeverre de directe instructie aan een groep 

leerlingen nog kon worden verbeterd. Als tegenhanger van directe instructie is gekozen 

voor strategie instructie.  

Tijdens directe instructie geeft de docent uitleg over een nieuwe taak en stelt 

daarover zo nu en dan vragen aan de leerlingen (zie voorgaand onderzoek). Tijdens strategie 

instructie wordt er vooral vragenderwijs uitleg gegeven. De docent laat de leerlingen eerst 

zelf bedenken hoe ze een nieuwe taak kunnen aanpakken en geeft daarna feedback op de 

antwoorden.  

Uit het onderzoek bleek dat de leerlingen van twee klassen in het praktijkonderwijs 

die strategie instructie kregen inderdaad actiever bij de uitleg werden betrokken. Deze 

leerlingen werkten ook zelfstandiger bij het uitvoeren van hun werkopdrachten. De twee 

klassen met leerlingen die directe instructie kregen waren minder betrokken bij de 

instructie. Ze keken meer toe en hadden minder eigen inbreng. Bovendien waren ze ook 

minder zelfstandig tijdens de verwerking van de opdrachten. De leerlingen maakten toetsen 

waarin ze zelfstandig een taak moesten uitvoeren. Het bleek dat leerlingen die strategie 

instructie hadden gehad beter in staat waren om helemaal zelfstandig een toets te maken 

dan leerlingen die directe instructie hadden gekregen. Bovendien waren de leerlingen die 

strategie instructie kregen beter in staat onder woorden te brengen (te verbaliseren) in 

welke stappen ze de toets hadden gemaakt.  

Deze resultaten van dit kleinschalige onderzoek geven de indicatie dat strategie 

instructie waarbij leerlingen actief uitleg moeten geven effectiever is dan directe instructie 

waarbij leerlingen toekijken naar wat de docent voordoet en af en toe een vraag 

beantwoorden.  

Dit onderzoek laat verder zien dat docenten getraind kunnen worden om, middels 

strategie instructie, ook op een meer interactieve manier les te geven. Het is dan wel nodig 

om het lesmateriaal aan te vullen met opdrachtkaarten. Met behulp van een opdrachtkaart 

kunnen leerlingen zelf vooraf nadenken hoe een taak kan worden uitgevoerd en tijdens de 

zelfstandige taakuitvoering kunnen ze er op teruggrijpen. 
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Verbetering van de individuele begeleiding met behulp van video instructie 

In het derde onderzoek is geprobeerd de individuele begeleiding van leerlingen met een 

intellectuele beperking te verbeteren. Tijdens de individuele begeleiding doen de docenten 

een taak aan een leerling voor. Daarna wordt er door de docent directe hulp geven bij de 

uitvoering als de leerling niet verder kan. Een praktisch probleem van deze individuele 

begeleiding is dat docenten vaak te weinig tijd hebben om alle leerlingen één voor één 

instructie te geven. Vooral als taken complexer worden is er meer instructietijd nodig. Er 

wordt daarom in de praktijk soms gebruik gemaakt van video instructie. Deze vorm van 

instructie wordt ingezet omdat de leerlingen er zelfstandig gebruik van kunnen maken. 

In het onderzoek is nagegaan of leerlingen met intellectuele beperkingen misschien 

door middel van het actief uitleggen van video instructie aan een andere persoon meer 

kunnen leren dan van het alleen passief kijken naar de video instructie.  

In een experiment met 41 leerlingen is eerst uitgezocht bij welke complexiteit van 

taken het uitleggen aan een ander tot betere uitvoering van de taken leidt. Het bleek dat 

bij taken die 5 of meer stappen bevatten, waarbij een aantal stappen die uit meerdere 

onderdelen bestaan, beter worden uitgevoerd als de leerling ze eerst moest uitleggen.  

Daarna is met complexe taken onderzoek gedaan bij twee groepen van 29 leerlingen 

uit het praktijkonderwijs. Uit dit onderzoek bleek inderdaad dat leerlingen die video 

instructies over praktische taken uitlegden aan een ander hun taken beter uitvoerden dan 

hun klasgenoten die herhaald (twee keer) de video bekeken. Het bleek verder dat de 

leerlingen die een taak aan een ander uitlegden achteraf de stappen van de video instructie 

vollediger weer konden geven. Deze leerlingen konden ook iets beter inschatten hoe goed 

zij een taak hadden gemaakt. De resultaten wijzen er op dat de leerlingen die een video 

instructie aan een ander uitlegden de taken beter begrepen en onthielden.  

Het onderzoek laat, net als het vorige onderzoek, zien dat leerlingen met 

intellectuele beperkingen wel degelijk in staat zijn om hun gedachten onder woorden te 

brengen. Ze zijn er zich ook beter van bewust hoe een werkopdracht kan worden uitgevoerd 

voordat ze aan de slag gaan.  

Dit onderzoek maakt aannemelijk dat het uitleggen aan een ander, leerlingen helpt 

om de uitvoering van een opdracht beter te plannen. Hoe deze resultaten kunnen worden 
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omgezet in een computerprogramma dat leerlingen video instructies laat verwoorden is 

nog niet duidelijk. Daarvoor is verder onderzoek nodig. Voor de onderwijspraktijk lijkt het 

aan te bevelen om leerlingen, bijvoorbeeld in tweetallen, elkaar te laten uitleggen wat ze 

zojuist in een video instructie hebben gezien. Door de ene leerling een stappenkaart te 

geven kan deze de uitleg van de andere controleren en achteraf feedback geven. Individuele 

begeleiding kan waarschijnlijk worden verbeterd door gebruik te maken van video instructie 

die door leerlingen in tweetalen wordt uitgevoerd.  

 

Training en coaching van docenten om meer interactief les te geven 

In het vierde en laatste onderzoek is bestudeerd in hoeverre docenten, van leerlingen met 

intellectuele beperkingen, na training en coaching in staat zouden zijn meer interactief 

instructie te geven.  

Uitgangspunt van dit trainingsonderzoek was dat veranderingen het beste 

georganiseerd kunnen worden binnen een groep van professionals die werkzaam is in 

hetzelfde type onderwijs of die lesgeven in dezelfde schoolvakken. Docenten zullen dan 

sneller in discussie gaan over hun lesgeven en meer geneigd zijn hun onderwijs aan te 

passen.  

Aan het onderzoek namen docenten techniek deel. Ze werden naar eigen voorkeur 

ingedeeld in twee condities: groepsinstructie of individuele begeleiding. Uit de eerste 

effectmeting, na negen weken, bleek dat de training en coaching vooral bij docenten die 

groepsinstructie gaven behoorlijke positieve veranderingen in het lesgeefgedrag teweeg 

brachten. In een nieuwe lessenserie, na de zomervakantie, konden uiteindelijk zowel de 

docenten die groepsinstructie gaven als ook de docenten die individuele begeleiding gaven 

het interactieve lesgeven beter toepassen. Uiteindelijk bleek dat als de docenten bij beide 

vormen van lesorganisatie interactieve uitleg gaven en leerlingen tijdens de instructie om 

uitleg vroegen ze veel zelfstandiger werkten dan voorafgaand aan het interactieve lesgeven. 

Wanneer een trainer/coach samen met docenten komt tot een plan het lesgeven 

meer interactief te maken en samen met hen lesmateriaal aanpast leerlingen zelfstandig te 

laten werken raken ze meer gemotiveerd. Docenten slagen er dan beter in hun lesgedrag 

te veranderen. Dit onderzoek geeft daarvoor de eerste aanwijzingen. Ze hoeven niet per se 
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hun favoriete vorm van lesgeven (individuele begeleiding) los te laten. Ze moeten er wel in 

slagen om leerlingen bij de instructie te betrekken. Meestal betekent het dat docenten de 

leerlingen in tweetallen interactieve uitleg geven en daarna leerlingen aanmoedigen de 

opdracht aan elkaar uit te leggen (zie ook het derde onderzoek naar video instructie).  

 

Afsluitende conclusies en aanbevelingen 

De dissertatie wordt afgesloten met suggesties voor verder onderzoek naar het 

effect van interactieve groepsinstructie op de zelfstandigheid van leerlingen. Er worden 

aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek naar de praktische inzet van interactieve 

video bij individuele begeleiding van leerlingen met intellectuele beperkingen. Er wordt ook 

een suggestie gedaan om het trainingsonderzoek voor docenten grootschaliger en meer 

systematisch op te zetten. De resultaten kunnen daarna worden gerepliceerd in 

vervolgonderzoek. Het proefschrift eindigt met praktische aanwijzingen voor de toepassing 

van interactieve instructie. Meer interactieve instructie kan een positieve bijdrage leveren 

aan de zelfstandige taakplanning en taakuitvoering van leerlingen met een intellectuele 

beperking. Tijdens hun latere beroepsuitoefening zou meer zelfstandigheid ze goed van pas 

kunnen komen.
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leerlingen in tweetallen interactieve uitleg geven en daarna leerlingen aanmoedigen de 

opdracht aan elkaar uit te leggen (zie ook het derde onderzoek naar video instructie).  

 

Afsluitende conclusies en aanbevelingen 

De dissertatie wordt afgesloten met suggesties voor verder onderzoek naar het 

effect van interactieve groepsinstructie op de zelfstandigheid van leerlingen. Er worden 

aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek naar de praktische inzet van interactieve 

video bij individuele begeleiding van leerlingen met intellectuele beperkingen. Er wordt ook 

een suggestie gedaan om het trainingsonderzoek voor docenten grootschaliger en meer 

systematisch op te zetten. De resultaten kunnen daarna worden gerepliceerd in 

vervolgonderzoek. Het proefschrift eindigt met praktische aanwijzingen voor de toepassing 

van interactieve instructie. Meer interactieve instructie kan een positieve bijdrage leveren 

aan de zelfstandige taakplanning en taakuitvoering van leerlingen met een intellectuele 

beperking. Tijdens hun latere beroepsuitoefening zou meer zelfstandigheid ze goed van pas 

kunnen komen.
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