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Gedachten?
Neem 2 minuten de tijd om dit voor jezelf  op te schrijven.



Intelligentie correleert met…

Ritchie, S. (2015) Intelligence: 

All That Matters

Consciëntieusheid – 0.4 – 0.6
Afname van gewelddadige criminaliteit– 0.5 - 0.6
Geluk– 0.5
Geestelijke gezondheid– 0.7
Levensduur – 0.7
Onderwijsuitkomsten– 0.81
Brildragend– 0.4



Intelligentie en het Flynn effect

1910: Gemiddeld 8 jaar onderwijs

2010: Gemiddeld 14 jaar onderwijs

After 1950  gemiddeld IQ +3 elke tien jaar

Verbeterd onderwijs(curriculum)

What Teachers Need to Know about IQ
By Richard E. Nisbett



Hoe ziet kansenongelijkheid 
eruit?



Fukkink, Ruben & Otterloo, Sandra & Cohen, Lotje & Wouden, Merel & Zijlstra, Bonne. (2016). LEERLINGEN IN HET 
AMSTERDAMSE ONDERWIJS: VERSCHILLENDE STADSDELEN, VERSCHILLENDE SCHOOLLOOPBANEN?. 

Schooladviezen in Amsterdam



Het Amsterdamse Noodplan





Opleidingsniveau en schooladvies



De verschillen in resultaten tussen scholen
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https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/peil-onderwijs/documenten/rapporten/2018/04/11/taal-en-rekenen-aan-het-einde-van-de-basisschool-2016-2017

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/peil-onderwijs/documenten/rapporten/2018/04/11/taal-en-rekenen-aan-het-einde-van-de-basisschool-2016-2017


TIMSS, PIRLS, PISA

Wat valt je op?



“Leesvaardigheid is het begrijpen van, gebruiken van, evalueren van, 
reflecteren op en omgaan met teksten om je doelen te bereiken, je 

kennis en potentieel te verruimen en deel te nemen aan de 
maatschappij.” (OECD, 2019, p. 28).

Niveau 2 
407-480 

• Eén of meer stukken informatie 
vinden. 

• Hoofdgedachte in de tekst 
bepalen en relaties begrijpen. 

• Betekenis geven aan een deel van 
de tekst door simpele conclusies 
te trekken. 

• Vergelijking maken met of relaties 
leggen tussen de tekst en 
alledaagse kennis



Diploma vs uurloon



De effecten van de eerste schoolsluiting



Hoe ontstaan verschillen?



Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA-NC

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA-NC

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-NC

http://wilwheaton.net/2016/12/help-me-obi-wan-kenobi-youre-my-only-hope/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://pensieroerealta.blogspot.com/2020/12/ma-siamo-davvero-tutti-uguali.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://journals.bdu.edu.et/index.php/eejrif4/article/view/329/420
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Kennis stapelt zich op

https://bendlearningcenter.com/The-Matthew-Effect.htm?m=99&s=726&id=3

https://bendlearningcenter.com/The-Matthew-Effect.htm?m=99&s=726&id=3




Why knowledge matters

Zet de ketel waarop?  

Wat zit er in de ketel? 

Wat is het verband tussen de ketel en thee 
drinken? 

Wat betekent het dat we ‘thee gaan
drinken’? 

Waarom moeten we allemaal thee 
drinken?



De taalgemeenschap & 
een kennisrijk curriculum

Een taalgemeenschap wordt gedefinieerd als een 
groep die voldoende gemeenschappelijke 
taalconventies en relevante achtergrondkennis bezit 
om elkaar te begrijpen.

Nature & nurture
Iedere vorm van kennis en gedrag kan aangeleerd 
worden 

‘Het grootste deel van ons brein is een schone lei en 
het is aan de samenleving en de mens zelf te bepalen 
wat we daar op schrijven.’





Poëzie



Hoe kunnen we onderwijs 
ontwikkelen die de 
leeruitkomsten veranderen?



Hoe kunnen we kansenongelijkheid 
verkleinen?



https://www.cpb.nl/publicatie/effectieve-interventies-leerachterstanden-in-het-primair-onderwijs

Wat werkt in Nederland volgens het CPB?

• Goede docent

• Extra lessen voor kleuters

• Assistenten voor onderwijsinhoudelijke taken

• Verklein de klas

• Daag kinderen uit

• Zomerschool met veel lezen

• Thuis lezen in de zomervakantie stimuleren

• Ouders stimuleren en ondersteunen om samen met het kind te leren

https://www.cpb.nl/publicatie/effectieve-interventies-leerachterstanden-in-het-primair-onderwijs




Ouders



In en om school

• Schoolmaatschappelijk werk

• Oudercontactfunctionaris

• Logopedie

• Schooltandarts

• Fysiotherapie

• Taalcursussen

• ZBO

• Verteltassen

• Ouderbijeenkomsten

• Schoolzwemmen

• Schooltuinen

• Leerorkest

• Zomerschool

• Day a Week School

• Naschoolse activiteiten (stuif)

• Schoolfruit

• Jeugd Educatiefonds

• Riki Stichting



They took a group of 50 teachers and found:Students taught by the most 
effective teacher in that group of 50 learn in six months what those taught
by the average teacher learn in a full year.

• Students taught by the least effective teacher in that group of 50 will take 
two years to achieve the same learning.

• In the classrooms of the most effective teachers, students from
disadvantaged backgrounds learn at the same rate as those from
advantaged backgrounds.

Hanushek, Eric A., and Steven G. Rivkin. 2010. “Generalizations about Using 
Value-Added Measures of Teacher Quality.” American Economic Review, 100 
(2): 267-71.



Leerkrachtverwachtingen

https://theeducationhub.org.nz/wp-content/uploads/2018/06/How-to-develop-high-expectations-teaching.pdf

“When we expect certain
behaviors of others, we are 

likely to act in ways that
make the expected behavior

more likely to occur.” 
(Rosenthal and Babad, 1985)

https://theeducationhub.org.nz/wp-content/uploads/2018/06/How-to-develop-high-expectations-teaching.pdf


Welke factoren hebben invloed op de 
totstandkoming van verwachtingen 
van een docent t.o.v. een leerling?
Rubie-Davies 2014



Low expectation teachers High expectation teachers

Constantly remind students of procedures and routines. Have procedures in place that students manage themselves.

Make more procedural and directional statements focused 
on students’ activities and behaviours, rather than on 
learning. For example, “Here is your reading book and 
worksheet for today. Off you go and read it and then do 
your worksheet.”

Make more statements focusing students’ attention on 
learning, or teaching new concepts, or relating current 
learning to prior activities and knowledge, or explaining and 
exploring concepts with students. For example, “This story is 
called ... With that title, what do you think it is going to be 
about?

Communicate details of the activities students have to
complete.

Communicate learning intentions and success criteria with 
the class.

Link achievement to ability. Link achievement to motivation, effort, and goal setting. 

Use ability groupings and design different learning 
activities for each achievement group.

Encourage students to work with a variety of peers for 
positive peer modelling

Provide lots of repetition in lower-level activities for low 
ability children, and advanced activities for high-ability 
learners.

Provide less differentiation and allow all learners to engage
in advanced activities.

Spend more time with low-achievers and give high
achievers time to work independently

Work with all students equally.

Break learning down into incremental steps and organise
learning in a linear fashion.

Undertake more assessment and monitoring so that
students’ learning strategies can be adjusted when
necessary



Wat kan je doen in je eigen lespraktijk?

Klimaat in de klas

Doelstellingen

Differentiatie

Overdenk je eigen overtuigingen



Een boek vol verhalen







Mastery learning
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D
o

el
Herhaling

Dagelijkse herhaling

Wekelijks/ maandelijks

Vragen

Denkvragen

Check voor begrip

Opvolgende concepten 
& modellen

Nieuwe lesstof in kleine 
stapjes

Geef modellen

Bied scaffolds voor 
moeilijke taken

Vormen van oefening

Begeleid het oefenen

Zorg voor 
succeservaringen

Zelfstandig oefenen



Beginner naar expert

Voorkennis

Vaardigheden

Procedures

Beginner
Ik weet 

……….wat optellen is

Ik kan

………optellen door door te tellen.

………..optellen tot 

Beheers

…. Kennis

…..Procedures

Automatiseren/ memoriseren

Flexibel toepassen

Complexe sommen met 
combinatie handelingen

Verhaalsommen

Expert
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Rekentaal

• Poster rekentaal

• Onthoudschrift/Herformuleren

• Voorbeeldsommen

• Voorbeelden uit de werkelijkheid
• koken> heet= temperatuur is 

hoog=graden en wat is dan heet bij 
koken?

• Rekenmateriaal labelen
• Wat is de functie? rekenbegrippen

• Praten over rekenen
• Hardop verwoorden

Water kookt de 
temperatuur is 100℃

Temperatuur neemt toe> 
het wordt heet.
Temperatuur neemt af>
Het wordt koud.



School, leraar, leerling

• Hoge ambities op schoolniveau en in de klas.

• Verbetercultuur

• Een kennisrijk curriculum (veel lezen)

• Goede leraren

• Samenwerking met de omgeving:
It takes a village to raise a child



Gratis leestips


