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Onderwijsonderzoek 
en onderwijspraktijk

De Engelse emeritus hoogleraar in de onderwijskunde Dylan William 
heeft met zijn boekje ‘Cijfers geven helpt niet’ de nadruk gevestigd op de 
waarde van formatief toetsen en oordelen op school. Bij formatief toet-
sen geeft de docent geen punt, maar probeert op basis van een product 
de leerling op weg te helpen naar verbetering. Hetzelfde denkt William 
over onderwijsonderzoek; dat moet je niet gebruiken als de basis van on-
derwijs, maar wel om de onderzoekspraktijk te verbeteren. Hij geeft de 
voorkeur aan de term ‘evidence-informed’ onderwijs. Dat betekent dat we 
ervaren docenten nodig hebben die in staat zijn om onderwijsonderzoek 
op waarde te schatten zodat het werkelijk ondersteunt in het geven van 
onderwijs.

In dit nummer van Zorgbreed treffen we meerdere artikelen aan die het 
resultaat zijn van onderzoek. Helma de Keijzer deed onderzoek onder 
leerkrachten die – meestal naast hun werk – een masteropleiding volgen. 
Praktijkmensen die uiteraard met een kritische houding staan tegenover 
allerlei onderzoek. Dat geldt ook voor het onderzoek naar mediawijs on-
derwijs. De projectgroep Media Didactica ging te rade bij de ervarings-
deskundigen bij uitstek: de leerlingen zelf. Verder beleefde de redactie 
een productief proces bij de totstandkoming van het artikel van Maura 
Vervliet. Zij deed praktijkgericht onderzoek naar de mogelijkheden om 
leerlingen met ASS te laten meedoen in de schoolklas. 

Ophélie Desmet werkt in Amerika aan haar doctoraatsstudie. Dat hoog-
begaafdheid zou betekenen dat alles vanzelfsprekend gaat, is een misvat-
ting. Zij brengt twee ogenschijnlijk tegenstrijdige zaken in beeld. 

In de onderwijspraktijk blijkt pas of bepaalde zaken ‘overleven’. Dat geldt 
voor de visie van Carol Dweck over Fixed en growth mindset. Jennika de 
Graaf plaatst beide termen nog eens in een praktisch kader. Goed om te 
weten en vooral goed om nog eens te lezen dat de leraar bij leren een be-
langrijke rol speelt. Dat geldt in dezelfde mate voor het artikel van Dan-
ny Verlinden en Koen Vanoverstraeten. Expliciete Directe Instructie 
(EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zor-
gen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. De 
vrouw of man voor de klas is daarbij de sleutel tot succes.

Jan van Balkom
hoofdredacteur Zorgbreed
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