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Thema: Onderwijsvernieuwingen
in opleidingen tandheelkunde

Onderwijswetenschap, ‘de allermoeilijkste
wetenschap’
Onderwijsonderzoek heeft niet alleen laten zien dat kenmerken
van leerlingen en studenten grote betekenis hebben voor studiesucces, maar ook dat de inrichting van het onderwijs verschil
maakt. In essentie gaat het erom leerlingen en studenten te
stimuleren tijd in leren te investeren en die tijd zo effectief mogelijk te gebruiken. Toetsing, doelgericht werken en feedback zijn
daarbij van groot belang en docenten zijn de sleutelﬁguren.
Om onderwijs en leren beter te begrijpen, maken onderwijsonderzoekers steeds vaker gebruik van inzichten uit andere
wetenschapsgebieden. Een valkuil dreigt als de resultaten van
onderwijsonderzoek worden toegepast in de praktijk van het
onderwijs zonder rekening te houden met de context en de speciﬁeke eigenschappen van leerlingen, studenten en docenten.
Vanwege het grote aantal factoren dat invloed heeft op het
resultaat van onderwijs wordt onderwijswetenschap wel ‘de allermoeilijkste wetenschap’ genoemd.
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Inleiding
Op 2 oktober 2010 verscheen een column van de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen met als titel ‘De vloek van de toepassing’
(Dijkgraaf, 2010). De columnist schetste hierin het beeld
van de beklagenswaardige fundamentele wetenschappers
van wie in toenemende mate wordt verwacht dat ze op
basis van hun theoriegestuurde onderzoek een bijdrage
leveren aan het oplossen van allerlei praktische problemen. Als voorbeeld noemde hij de klimaatwetenschap,
een vakgebied waarin fundamenteel onderzoek wordt
gedaan naar de processen die het klimaat bepalen, maar
dat in een sterk gepolitiseerd krachtenveld dreigt te worden platgewalst. Tegenover de ‘bleke studiehoofden van
de onderzoekers die zich bezighouden met fundamentele wetenschappen’ zet de columnist de beoefenaars van
toegepaste wetenschappen zoals informatici, ingenieurs,
tandartsen en onderwijskundigen. Hun probleem is minder bekend, maar even schrijnend. Ze hebben zelden tijd
om eens adem te halen en een diepe gedachte te koesteren.
Hij noemt hen de ‘straatschoffies’ van de wetenschap die
je altijd buiten ziet rondhangen, maar die eigenlijk niets
liever willen dan ook eens in de bibliotheek rondneuzen.
Die periodieke bezoeken aan de bibliotheek zijn inderdaad
van groot belang. In de tandheelkunde én in de onderwijskunde heeft toepassing een centrale plaats, maar voor het
succes van die toepassing is de kwaliteit van de toegepaste
kennis cruciaal.
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De laatste decennia is door onderzoek de kennis van factoren die de effectiviteit van onderwijs beïnvloeden sterk toegenomen (Marzano, 2007; Hattie, 2009). In deze bijdrage
wordt ingegaan op de resultaten van dat onderzoek. Ook
worden voorbeelden besproken van onderzoek uit andere
wetenschapsgebieden waarmee de relatie tussen onderwijs en leren beter kan worden begrepen. Tot slot wordt
ingegaan op de contextuele factoren die onderwijsonderzoek zo complex maken. Juist vanwege het grote aantal
factoren dat invloed heeft op het resultaat van onderwijs
noemde Berliner (2002) onderwijswetenschap ‘the hardest
science of all’.

De invloed van onderwijs
Uit onderzoek naar factoren die studiesucces beïnvloeden,
komt steevast naar voren dat kenmerken van lerenden,
zoals intelligentie, sekse, ontwikkelingsfase, persoonlijkheid, sociaaleconomische status en voorschoolse ervaringen, de belangrijkste voorspellers zijn van studiesucces.
Van de verschillen in leeropbrengsten in het voortgezet
onderwijs kan 80% worden verklaard met behulp van dergelijke kenmerken van leerlingen (Marzano, 2007). Ook
onderzoek in het hoger onderwijs laat zien dat kenmerken
van studenten, zoals examencijfers op de middelbare
school, de beste voorspellers zijn van in ieder geval prestaties op het cognitieve vlak (Jansen en Bruinsma, 2005;
Cohen-Schotanus et al, 2006).
Twee opmerkingen moeten hierbij worden gemaakt.
De eerste opmerking is dat onderwijs bepalend blijkt voor
gemiddeld 20% van de leeropbrengst en dat juist voor de
kwetsbare leerlingen en studenten hier het verschil kan
worden gemaakt. Ten tweede geldt dat wanneer het allerbeste en het allerslechtste onderwijs worden vergeleken
de effecten van dat onderwijs voor lerenden in juist die
extreme situaties heel groot zijn.
Geïnvesteerde tijd

Een eerste factor die studiesucces voorspelt, is de tijd die
lerenden geconcentreerd aan een bepaalde taak besteden
(Berliner, 1990). Vanuit dit perspectief zijn de resultaten
van onderwijsonderzoek goed te plaatsen. Westhoff (2009)
hanteert in dit verband de beeldspraak van de ‘didactiek van
de ﬂipperkast’. Bij ﬂipperen moet je de bal in het spel houden. Alleen als de bal in het spel is, kun je punten scoren.
Onderzoek waaruit blijkt dat er een sterk verband bestaat tussen leeropbrengsten en de manier waarop docenten met lerenden omgaan, kan het best worden begrepen
op basis van de in de taak geïnvesteerde tijd. Leerlingen in
het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld besteden meer tijd
aan het vak van een leraar die ze waarderen en werken
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Studiesucces is afhankelijk van meerdere factoren.

minder hard bij leraren die geen orde kunnen houden (Den
Brok et al, 2010). In het hoger onderwijs is iets vergelijkbaars geconstateerd. Tinto (1997) onderzocht het belang
van betrokkenheid van studenten bij hun opleiding: “Hoe
groter de betrokkenheid van studenten bij hun opleiding was,
in het bijzonder een academische opleiding, hoe meer kennis
en vaardigheden zij verwierven.” Betrokkenheid hangt samen met bereidheid om tijd te investeren: wanneer studenten veel bijbaantjes hebben, besteden ze minder tijd
aan hun studie en kunnen ze daardoor studievertraging
oplopen. Juist in de eerste maanden in het hoger onderwijs
is het daarom belangrijk de toon te zetten en studenten
niet alleen via bijvoorbeeld introducties te binden aan hun
opleiding en medestudenten, maar hen ook duidelijk te
maken dat er werk aan de winkel is en dat bijbaantjes de
kans op studiesucces verkleinen.
De impact die toetsen heeft op het leren ten slotte, kan
ten minste deels worden verklaard vanuit in onderwijs
geïnvesteerde tijd. In het onderwijs bestaat een sterke
samenhang tussen toetsing en studie-inspanning. Vanuit
het perspectief van de leerling of student wordt studiesucces immers bepaald door het vermogen toetsen te halen
(Van der Vleuten et al, 2000). De tijd en energie die wordt
geïnvesteerd in studie hangt dan ook sterk samen met de
nabijheid van de (dreigende) toetsen (Cilliers et al, 2012).
Neuropsychologisch onderzoek heeft aangetoond dat het
planningsvermogen van pubers nog slecht was ontwikkeld
(Crone, 2008). Veel toetsen is dan een goede manier om adolescenten aan het werk te krijgen en te houden. De ervaringen
van de Universiteit Utrecht leerden eveneens dat bij (oudere)
studenten, die in hun studie veel tussentijdse toetsen hebben gehad, betere studierendementen werden gezien.

tig mogelijk besteden. Soms levert onderzoek daarnaar
verrassende resultaten op. Over het algemeen wordt
gedacht dat vooral de contacttijd – de tijd die een lerende in
een klas, werkgroep, onderwijsgroep of college doorbrengt
– samenhangt met studierendement. Dat blijkt maar deels
zo te zijn: contacttijd is belangrijk, maar tot een bepaald
optimum. Er moet ook voldoende tijd voor zelfstudie overblijven. Als studenten meer dan circa 12 uur contacttijd
per week hebben, heeft dat vaak negatieve effecten op de
tijd die ze kunnen besteden aan zelfstudie en dat kan ten
koste gaan van de studieresultaten (Vos, 1998; Schmidt
et al, 2010). Om de zelfstudietijd nuttig en effectief te
besteden moet de student wel door de docent in de contacttijd goed worden aangestuurd (Schmidt et al, 2010).
Een grote tijdsinvestering is voorwaarde voor de ontwikkeling van expertise. Maar wanneer iemand in de beschikbare
tijd gericht oefent op onderdelen van relevante taken waar
nog verbetering nodig is, gaat de ontwikkeling van expertise sneller en wordt uiteindelijk een hoger niveau bereikt
(Ericsson, 2006). Veel schaken kan iemand tot een goede
schaker maken, maar voor het grootmeesterschap moet de
schaker voortdurend eigen partijen analyseren, gericht oefenen en studeren op bijvoorbeeld openingszetten die nog niet
zo goed gaan. Metacognitieve kennis en vaardigheden om het
eigen functioneren en het leerproces te kunnen analyseren
en te kunnen organiseren zijn dus belangrijk om expertise op
een hoger niveau te brengen (Vermunt, 2007).
Feedback

Met feedback krijgen lerenden informatie over hoe goed ze
een taak hebben uitgevoerd en waar verbetering nodig is.
Feedback staat zeer hoog op de lijsten van effectieve strategieën die docenten tot hun beschikking hebben (Hattie,
2009). Het moment waarop dit gebeurt, is daarbij belangrijk. Wanneer feedback na een toets plaatsvindt, komt
deze vanuit het perspectief van de studenten te laat om
hen te helpen een betere prestatie te leveren. Feedback
moet dus niet alleen informatie geven over wat anders
moet, maar moet studenten ook op het goede spoor zetten
om vervolgens beter te presteren (Hattie en Timperley,
2007). De meest gebruikte vorm van feedback, cijfers, is
daarom tegelijk een van de zwakste vormen (Shute, 2008).
Docent

Bij leren en studeren gaat het er echter niet alleen om dat
lerenden aan het werk zijn, maar ook dat ze die tijd zo nut-

Een docent zet de lerenden aan het werk. Nye et al (2004)
vonden dat de effecten van een docent op lerenden 2 tot 3
keer zo groot waren als die van de school. De effecten waren
vooral groot op scholen in achterstandswijken en ze waren
groter voor wiskunde dan voor taalvakken. Scholen met een
goed studierendement onderscheiden zich omdat docenten
vaker op vergelijkbare manieren werken, en omdat zij geen
docenten met minder effectieve onderwijsstrategieën tolereren (Teddlie, 2009). Effectieve docenten scoren niet alleen
relatief hoog op variabelen als duidelijkheid, uitdagen van
studenten en het hebben van hoge verwachtingen, maar ook
op de kwaliteit van de relatie met leerlingen of studenten
(Hattie, 2009). Docenten hebben dus een sleutelrol bij de
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effectiviteit van onderwijs. Pogingen om de kwaliteit van het
onderwijs te verbeteren waarbij de docenten wordt genegeerd, zijn dan ook niet erg kansrijk (Fullan, 2007).

Toepassing van kennis uit andere wetenschapsgebieden
Om de mechanismen die de kwaliteit van onderwijs bepalen beter te begrijpen, maken onderwijswetenschappers
steeds vaker gebruik van inzichten die zijn ontwikkeld in
bijvoorbeeld de psychologie, de pedagogiek, de sociologie
en de neurowetenschappen.
Kennis uit de cognitieve psychologie wordt al langer
gebruikt om leerprocessen beter te begrijpen en beter
onderwijs te kunnen ontwerpen (Bransford et al, 2000).
Kirschner et al (2006) pleitten bijvoorbeeld voor onderwijs
waarbij docenten kennis aanreiken in plaats van onderwijs
met strategieën zoals ontdekkend leren, wanneer lerenden
nog niet over een kennisbasis beschikken. Ze baseren zich
op onderzoek dat liet zien dat de capaciteit van het menselijk werkgeheugen beperkt is en dat informatie hier na
circa 30 seconden weer uit verdwijnt. De capaciteit van het
langetermijngeheugen daarentegen is enorm. Door nieuwe
informatie in het werkgeheugen te verbinden met informatie die is opgeslagen in het langetermijngeheugen kan
die informatie wel worden bewaard. Op die manier ‘construeren’ leerlingen en studenten kennis. Wanneer lerenden echter nog geen basiskennis over een onderwerp
hebben opgeslagen in hun langetermijngeheugen komt dat
proces niet op gang. Bovendien vraagt onderzoekend leren
capaciteit van het werkgeheugen die dan niet kan worden
ingezet om nieuwe informatie te onthouden. Leren bestaat
echter niet alleen uit het opslaan van nieuwe informatie in
het langetermijngeheugen, maar ook uit het verbeteren
van de manier waarop kennis in het langetermijngeheugen
is georganiseerd. In dat geval zijn strategieën als ontdekkend leren wel effectief (Jonassen, 2009).
Recent is in de onderwijswetenschappen veel belangstelling ontstaan voor onderzoek in de cognitieve neurowetenschappen dat inzicht geeft in het brein als de
‘hardware’ voor leerprocessen. Zo bleek uit onderzoek dat
zich richt op de ontwikkeling van het brein tijdens de
pubertijd, dat delen van het brein waarin planning is gelokaliseerd relatief laat tot ontwikkeling komen (Crone,
2008). Uiteraard heeft dit consequenties voor het ontwerpen van onderwijs in het voortgezet onderwijs, maar ook
voor het hoger onderwijs omdat de ontwikkeling van het
brein bij 18-jarigen nog niet is voltooid. Verder bleek uit
onderzoek naar informatieverwerking dat bij het verwerken van verbale en niet-verbale informatie in het brein verschillende gebieden een rol spelen. Dit sluit aan bij
theorieën uit de cognitieve psychologie waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen 2 componenten in het werkgeheugen, waarvan er 1 is gericht op de verwerking van
talige informatie en 1 op de verwerking van niet-verbale
informatie. De capaciteit van beide systemen is beperkt,
maar door tijdens instructie of leertaken beide typen informatie aan te bieden, bijvoorbeeld door naast gesproken
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tekst vooral visuele informatie aan te bieden, wordt optimaal gebruikgemaakt van de beschikbare capaciteit van
het werkgeheugen (Jong et al, 2009).
Een derde voorbeeld van de toepassing van inzichten
uit andere wetenschapsgebieden is onderzoek naar de
communicatie tussen docent en leerlingen waarbij wordt
gebruikgemaakt van onderzoeksresultaten uit de sociale
en persoonlijkheidspsychologie en de pedagogiek. Een van
die inzichten is dat wanneer mensen met elkaar communiceren, de indruk die ze van de ander hebben kan worden samengevat als de mate waarin ze de ander dominant
vinden en de mate waarin ze de ander interpersoonlijk
‘nabij’ vinden (Leary, 1957; Kiesler, 1983). Leary (1957)
ontwikkelde op basis van dit inzicht een model waarmee
de interpersoonlijke betekenis van gedrag kan worden
beschreven. Dit model vormde het startpunt voor onderzoek dat een boekenkast vol theorie opleverde over hoe
mensen met elkaar communiceren en hoe daarin patronen ontstaan die deze communicatie weer sturen. Créton
en Wubbels (1984) pasten dit model toe in de context van
het onderwijs, waarbij het beeld dat leerlingen hebben van
hun docent als dominant en nabij in de communicatie met
de klas graﬁsch werd weergegeven. De toepassing van dit
model en de achterliggende psychologische theorie in het
onderwijs heeft geleid tot een beter begrip van de communicatie tussen docent en leerlingen en heeft ook zijn weg
gevonden naar de praktijk. De door Créton en Wubbels
ontwikkelde Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag,
waarmee het model is geoperationaliseerd, is in Nederland
door al meer dan 400.000 leerlingen in het voortgezet
onderwijs ingevuld. Dit omdat de informatie over het beeld
dat leerlingen van hun docent hebben door zowel leraren
en door lerarenopleiders erg belangrijk wordt gevonden. De
lijst wordt inmiddels ook in het hoger onderwijs gebruikt.

Tot slot
In een voor onderwijsonderzoekers troostrijk betoog noemde Berliner (2002) onderzoek naar onderwijs ‘the hardest
science of all’ en veel moeilijker dan bijvoorbeeld onderzoek naar hoe men bruggen bouwt of raketten naar de maan
stuurt. Hij stelde dat onderwijsonderzoekers hun werk moeten doen onder voorwaarden die veel andere wetenschappers
ondragelijk zouden vinden. Daarbij doelde hij vooral op het
enorme aantal factoren dat uiteindelijk het effect van onderwijs bepaalt. Om er een aantal te noemen: verschillen tussen
leerlingen en studenten in beginniveau, thuiscultuur, sekse
en sociaaleconomische status, verschillen tussen docenten,
verschillen tussen vakken, verschillen in onderwijstraditie en
-modellen, verschillen in de omvang van een leerlingen- of
studentengroep, beschikbare ruimten, beschikbare faciliteiten. Door de invloed van al die verschillen op de uitkomsten
van onderwijsexperimenten is het heel moeilijk op basis
van alleen die experimenten algemeen geldende conclusies
te trekken. De grote valkuil is de resultaten van dergelijke
experimenten toe te passen in het onderwijs zonder rekening te houden met de beperkingen van de context en de
speciﬁeke eigenschappen van de betrokkenen.
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