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Wat zijn evidence-based onderwijsstrategieën? 
     “duidelijk omschreven onderwijsstrategieën die op grond 

van onderzoek waarin condities gecontroleerd zijn, 
effectief zijn gebleken (gewenste outcomes) bij een vooraf 
beschreven groep leerlingen.” 
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Wat bedoelen we met “evidence” (bewijs)? 
1. Betrouwbaarheid van de interventie 

2. Gedragsresultaten zijn helder beschreven 

3. Kenmerken van leerlingen zijn helder beschreven 

4. Controle over variabelen 

5. Vrij van ruis 

6. Acceptabele neveneffecten 

7. Theorie als basis 

8. Adequate follow-up 

9. Onderzoekssituatie versus natuurlijke omstandigheden 

10. Peer review (collegiale toetsing) 

11. Herhaling van onderzoek 

12. Kosteneffectiviteit van de interventie 

13. Toegankelijkheid van onderzoek 
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Wat bedoelen we met “evidence”? 

Meta-analyses 

-synthese resultaten verschillende gelijkaardige onderzoeken 

 

Effectgrootte 

**** Overtuigend: 0.7 of meer 

 percentielscores verhogen van 50 tot 76+ 

 

*** Goed: 0.31-0.69 

  percentielscores verhogen van 50 tot 62-75 

 

* Gemiddeld: 0.2-0.3 

  percentielscores verhogen van 50 to 58-61  
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Wat bedoelen we met “evidence” (“bewijs”)? 

Effectgrootte = 0.7 

 

6 

6 

50%ile 76%ile 
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Strategy Rating 

✔Coöperatief leren in groepen **** 



 

1. Coöperatief leren in groepen 
‘Help leerlingen te leren van elkaar’ 

 

 Bij coöperatief leren in groepen, ook wel samenwerkend leren 
genoemd, worden de leerlingen van de klas in groepjes verdeeld, 
waarin ze elkaar helpen bij het uitvoeren van individuele en 
groepsopdrachten. 
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1. Coöperatief leren in groepen 
‘Help leerlingen te leren van elkaar’ 

 

 Bij coöperatief leren in groepen, ook wel samenwerkend leren 
genoemd, worden de leerlingen van de klas in groepjes verdeeld, 
waarin ze elkaar helpen bij het uitvoeren van individuele en 
groepsopdrachten. 

 

 Twee types van groepen: 
* ‘wederzijdse-hulpgroepen’ 

* coöperatieve groepen (jig-saw puzzle) 
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1. Coöperatief leren in groepen 
‘Help leerlingen te leren van elkaar’ 

 

 Bij coöperatief leren in groepen, ook wel samenwerkend leren 
genoemd, worden de leerlingen van de klas in groepjes verdeeld, 
waarin ze elkaar helpen bij het uitvoeren van individuele en 
groepsopdrachten. 

 

 Twee types van groepen: 
* ‘wederzijdse-hulpgroepen’ 

* coöperatieve groepen (jig-saw puzzle) 

 

 Wat zijn rollen van de leerkracht bij coöperatief leren in groepen? 

* Ontwikkel geschikte groepsopdrachten 

* Leer de leerlingen de vaardigheden van het groepsproces 

* Los problemen effectief op 
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1. Coöperatief leren in groepen 
‘Help leerlingen te leren van elkaar’ 

 

 Bij coöperatief leren in groepen, ook wel samenwerkend leren 
genoemd, worden de leerlingen van de klas in groepjes verdeeld, 
waarin ze elkaar helpen bij het uitvoeren van individuele en 
groepsopdrachten. 

 

 Twee types van groepen: 
* ‘wederzijdse-hulpgroepen’ 

* coöperatieve groepen (jig-saw puzzle) 
 

 Wat zijn rollen van de leerkracht bij coöperatief leren in groepen? 

* Ontwikkel geschikte groepsopdrachten 

* Leer de leerlingen de vaardigheden van het groepsproces 

* Los problemen effectief op 
 

Heterogene versus homogene groepen 
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1. Coöperatief leren in groepen 
Het bewijs 

Hattie: Effectgrootte voor alle leerlingen: 0.59 

1987 US study:  

 - lagere school 

 - leerlingen met leerproblemen 

 - 22 klassen 3de en 4de leerjaar:  

 * 9 groepen gebruikten ‘Cooperative Reading and 
Composition’ in heterogene groepen   

 * 13 klassen: controlegroep 

 - Leerlingen in coöperatieve groepen behalen de beste 
resultaten wat betreft lezen en schrijven 
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Strategy Rating 

✔Coöperatief leren in groepen **** 

✔Peer-tutoring en de invloed van groepsgenoten **** 



 

2. Peer-tutoring en de invloed van 
groepsgenoten 

 

‘Zet klasgenoten in om elkaar te ondersteunen en te onderwijzen’ 
 

De ene leerling (‘tutor’) ondersteunt een andere leerling (‘tutee’) bij 
een taak. 
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2. Peer-tutoring en de invloed van 
groepsgenoten 

 

‘Zet klasgenoten in om elkaar te ondersteunen en te onderwijzen’ 
 

De ene leerling (‘tutor’) ondersteunt een andere leerling (‘tutee’) bij 
een taak. 

 

Wie heeft voordeel van peer-tutoring? 
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2. Peer-tutoring en de invloed van 
groepsgenoten 

 

‘Zet klasgenoten in om elkaar te ondersteunen en te onderwijzen’ 
 

De ene leerling (‘tutor’) ondersteunt een andere leerling (‘tutee’) bij 
een taak. 

 

Wie heeft voordeel van peer-tutoring? 
 

 

Hoe werkt peer-tutoring? 
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2. Peer-tutoring en de invloed van 
groepsgenoten 

 

‘Zet klasgenoten in om elkaar te ondersteunen en te onderwijzen’ 
 

De ene leerling (‘tutor’) ondersteunt een andere leerling (‘tutee’) bij 
een taak. 

 

Wie heeft voordeel van peer-tutoring? 

‘To teach is to learn twice.’ -Joseph Joubert 
 

Hoe werkt peer-tutoring? 

 

Hoe kunnen we risico’s van peer-tutoring beperken? 
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2. Peer-Tutoring 
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2. Peer-Tutoring 

Het bewijs 

Hattie: Effectgrootte voor alle lerenden: 0.55 

Nieuw-Zeeland:  

 * 11-jarigen ingezet als tutor bij 6-jarigen 

 * 10 weken: 4 sessies van 20-minuten / week 

 * Responsieve feedback benadrukt 

 * Zowel tutees als tutors haalden winst bij 
schrijven en nauwkeurigheid 
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Strategy Rating 

✔Coöperatief leren in groepen **** 

✔Peer-tutoring en de invloed van groepsgenoten **** 

✔Ouderbetrokkenheid en steun aan ouders **** 



 

3. Ouderbetrokkenheid en steun aan ouders 
 

‘respecteer de rechten, vaardigheden en  
behoeften van ouders’ 

 

Ouders spelen een erg belangrijke rol bij het onderwijzen en 
ondersteunen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

 

  

  

21 

21 



 

3. Ouderbetrokkenheid en steun aan ouders 
 

‘respecteer de rechten, vaardigheden en  
behoeften van ouders’ 

 

Ouders spelen een erg belangrijke rol bij het onderwijzen en 
ondersteunen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

 

Ze zouden betrokken moeten worden in het ontwikkelen van 
individuele programma’s en ze moeten een belangrijke stem hebben 
met betrekking tot de plaats waar hun kinderen terechtkomen. 
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3. Ouderbetrokkenheid en steun aan ouders 
 

‘respecteer de rechten, vaardigheden en  
behoeften van ouders’ 

 

Ouders spelen een erg belangrijke rol bij het onderwijzen en 
ondersteunen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

 

Ze zouden betrokken moeten worden in het ontwikkelen van 
individuele programma’s en ze moeten een belangrijke stem hebben 
met betrekking tot de plaats waar hun kinderen terechtkomen. 

 

Sommigen zullen hierbij ondersteuning nodig hebben.  
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3. Ouderbetrokkenheid en steun aan ouders 

Het bewijs 
 Hattie: verwachtingen van  ouders: Effectgrootte 0.80 

 Incredible Years programma: Nieuw-Zeeland 

 - 214 ouders 

 - minstens 9 sessies, videotape modelling + discussie  

 - significante verbeteringen in gedrag van kinderen 
(effectgrootte 0.50-0.77) 

 - zowel Maori als niet-Maori ouders tevreden 

 

24 

24 



 
 

 

25 

25 

Strategy Rating 

✔1. Coöperatief leren in groepen **** 

✔2. Peer-tutoring en de invloed van groepsgenoten **** 

✔3. Ouderbetrokkenheid en steun aan ouders **** 

✔4. Cognitieve-strategie-instructie ***1/2 

 



 

4. Cognitieve-strategie-instructie 
‘leer leerlingen denkstrategieën aan’ 

 

Help leerlingen zowel bij hoe ze leren als bij wat ze leren. 
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4. Cognitieve-strategie-instructie 
‘leer leerlingen denkstrategieën aan’ 

 

Help leerlingen zowel bij hoe ze leren als bij wat ze leren. 
 

Leer vaardigheden als: 

 - visualiseren 

 - plannen 

 - zelfregulatie 

 - herinneren 

 - analyseren 

 - voorspellen 

 - nadenken over hun denken (metacognitie) 
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4. Cognitieve-strategie-instructie 
‘leer leerlingen denkstrategieën aan’ 

 

Help leerlingen zowel bij hoe ze leren als bij wat ze leren. 
 

Leer vaardigheden als: 

 - visualiseren 

 - plannen 

 - zelfregulatie 

 - herinneren 

 - analyseren 

 - voorspellen 

 - nadenken over hun denken (metacognitie) 
 

Algemene cognitieve-strategie-instructie (CSI): denk vooruit (bereid je 
voor op het leren), denk tijdens, denk terug 
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4. Cognitieve-strategie-instructie 
‘leer leerlingen denkstrategieën aan’ 

 

Help leerlingen zowel bij hoe ze leren als bij wat ze leren. 
 

Leer vaardigheden als: 

 - visualiseren 

 - plannen 

 - zelfregulatie 

 - herinneren 

 - analyseren 

 - voorspellen 

 - nadenken over hun denken (metacognitie) 
 

Algemene cognitieve-strategie-instructie (CSI): denk vooruit (bereid je 
voor op het leren), denk tijdens, denk terug 

 

Domein-specifieke CSI, bv. story-writing, W W W Wat=2, Hoe=2 
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4. Cognitieve-strategie-instructie 

Het bewijs 
 

Hattie: impact onderwijzen van metacognitieve 
strategieën: Effectgrootte = 0.69 

US review van verschillende onderzoeken naar 
wiskundeonderwijs op middelbare school aan 
leerlingen met leerproblemen : 

- - studenten werd aangeleerd om te LEZEN, 
PARAFRASEREN, VISUALISEREN, 
HYPOTHETISEREN, SCHATTEN, UITREKENEN 
EN CONTROLEREN 

- -Resultaten: verbeterde probleemoplossende 
vaardigheden bij wiskunde 
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Wat bedoelen we met “bewijs”? 

Effectgrootte = 0.7 
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50%ile 76%ile 



 
 

 

32 

32 

Strategy Rating 

✔1. Coöperatief leren in groepen **** 

✔2. Peer-tutoring en de invloed van groepsgenoten **** 

✔3. Ouderbetrokkenheid en steun aan ouders **** 

✔4. Cognitieve-strategie-instructie ***1/2 

 

✔5. Geheugenstrategieën **** 
 



 

5. Geheugenstrategieën 
‘help leerlingen belangrijke informatie te onthouden’ 
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5. Geheugenstrategieën 
‘help leerlingen belangrijke informatie te onthouden’ 

 

Leer korte termijn en lange termijn strategieën 
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5. Geheugenstrategieën 
‘help leerlingen belangrijke informatie te onthouden’ 

 

Leer korte termijn en lange termijn strategieën 

 

Enkele methodes: 

 - sleutelwoord- / kapstok- / letterstrategie 

 - mnemoniek / beeldstrategie 

 - aandacht voor belangrijke kenmerken van een taak 

 - herhaling 

 - visuele representaties 

 - chunking (opdelen) 
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5. Geheugenstrategieën 

Het bewijs 

 

Mnemonische strategieën: 

bv. een recente meta-analyse over het gebruik van 
mnemotechniek bij leerlingen met matige 
beperkingen: effectgrootte = 1-38 
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Strategy Rating 

✔1. Coöperatief leren in groepen **** 

✔2. Peer-tutoring en de invloed van groepsgenoten **** 

✔3. Ouderbetrokkenheid en steun aan ouders **** 

✔4. Cognitieve-strategie-instructie ***1/2 

 

✔5. Geheugenstrategieën **** 
 

✔6. Oefen en herhaal **** 
 



 

6. Oefen en herhaal 
‘oefening baart kunst’ 
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6. Oefen en herhaal 
‘oefening baart kunst’ 

Drie kernideeën: 

bied voldoende kansen om bezig te zijn met 
dezelfde stof bij verschillende gelegenheden 
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6. Oefen en herhaal 
‘oefening baart kunst’ 

Drie kernideeën: 

bied voldoende kansen om bezig te zijn met 
dezelfde stof bij verschillende gelegenheden 

 

bied voldoende kansen om nieuwe vaardigheden 
te oefenen in verschillende contexten 
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6. Oefen en herhaal 
‘oefening baart kunst’ 

Drie kernideeën: 

bied voldoende kansen om bezig te zijn met 
dezelfde stof bij verschillende gelegenheden 

 

bied voldoende kansen om nieuwe vaardigheden 
te oefenen in verschillende contexten 

 

geef passend huiswerk 
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6. Oefen en herhaal 
Het bewijs 

Hattie: gespreide herhaling: Effectgrootte = 0.71 

Een meta-analyse in 2001 van 93 onderzoeken naar 
adolescenten met leerstoornissen:  

- expliciet oefenen 
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Strategy Rating 

✔7. Behavioristische benaderingen 
 

**** 



 

7. Behavioristische benaderingen 
‘beheers de antecedenten en consequenties om gedrag te veranderen’ 
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7. Behavioristische benaderingen 
‘beheers de antecedenten en consequenties om gedrag te veranderen’ 
 

Focus op gebeurtenissen die optreden voor of na 
kinderen iets doen. 
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7. Behavioristische benaderingen 
‘beheers de antecedenten en consequenties om gedrag te veranderen’ 
 

Focus op gebeurtenissen die optreden voor of na 
kinderen iets doen. 

 

Positieve bekrachtiging is het belangrijkst. 
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7. Behavioristische benaderingen 
‘beheers de antecedenten en consequenties om gedrag te veranderen’ 
 

Focus op gebeurtenissen die optreden voor of na 
kinderen iets doen. 

 

Positieve bekrachtiging is het belangrijkst. 
 

Functionele gedragsbenadering 

- - Analyseer doelen bij ongewenst gedrag 

- - Ontwerp een passend gedragsinterventie-
programma om het ongewenste gedrag te 
vervangen door meer aanvaardbaar gedrag en om 
het ongewenste gedrag te laten uitdoven. 
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7. Behavioristische benaderingen 
Het bewijs 

Uitgebreid overzicht van meta-analyses van 20 
verschillende interventiestrategieën: 

- Gedragsmodificatie:  

- Sociale uitkomsten: Effectgrootte = 0.69 

- Leerprestaties: Effectgrootte = 1.57 
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Strategy Rating 

✔6. Oefen en herhaal **** 

✔7. Behavioristische benaderingen **** 

✔8. Formatieve toetsing &  feedback **** 



 

8. Formatieve toetsing &  feedback 
‘check regelmatig en informeer je leerlingen over hun vooruitgang’ 
 

Ga geregeld kennis en begrip na tijdens de lessen 
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8. Formatieve toetsing &  feedback 
‘check regelmatig en informeer je leerlingen over hun vooruitgang’ 
 

Ga geregeld kennis en begrip na tijdens de lessen 
 

Pas onderwijsleermethoden aan 
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8. Formatieve toetsing &  feedback 
‘check regelmatig en informeer je leerlingen over hun vooruitgang’ 
 

Ga geregeld kennis en begrip na tijdens de lessen 
 

Pas onderwijsleermethoden aan 

 

Feedback is (zou moeten): 

 - op tijd 

 - expliciet 

 - gericht op gebruik van een strategie 

 - bruikbaar voor de leerlingen 
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8. Formatieve toetsing &  feedback 
Het bewijs 

Hattie: formatieve evaluatie: Effectgrootte = 0.90 

       feedback: Effectgrootte = 0.73 
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Strategy Rating 

✔6. Oefen en herhaal **** 

✔7. Behavioristische benaderingen **** 

✔8. Formatieve toetsing &  feedback **** 
 

✔9. Inrichting van het klaslokaal **** 



 

9. Inrichting van het klaslokaal 
‘bied een ruimte die leren mogelijk maakt’ 
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9. Inrichting van het klaslokaal 
‘bied een ruimte die leren mogelijk maakt’ 

 

Schenk aandacht aan  

* het ontwerp en de plaatsing van meubilair 
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9. Inrichting van het klaslokaal 
‘bied een ruimte die leren mogelijk maakt’ 

 

Schenk aandacht aan  

* het ontwerp en de plaatsing van meubilair 

* akoestiek 
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9. Inrichting van het klaslokaal 
‘bied een ruimte die leren mogelijk maakt’ 

 

Schenk aandacht aan  

* het ontwerp en de plaatsing van meubilair 

* akoestiek 

* verlichting 
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9. Inrichting van het klaslokaal 
‘bied een ruimte die leren mogelijk maakt’ 

 

Schenk aandacht aan  

* het ontwerp en de plaatsing van meubilair 

* akoestiek 

* verlichting 

* temperatuur 
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9. Inrichting van het klaslokaal 
‘bied een ruimte die leren mogelijk maakt’ 

 

Schenk aandacht aan  

* het ontwerp en de plaatsing van meubilair 

* akoestiek 

* verlichting 

* temperatuur 

* ventilatie 

60 

60 



 

9. Inrichting van het klaslokaal 
Het bewijs 

* onderzoek New York City: leerlingen in overvolle scholen 
presteerden aanmerkelijk slechter bij zowel rekenen als lezen 

 

* Zweeds onderzoek: verbeterde luchtkwaliteit leidde tot minder 
schoolverzuim van 8.3% to 3.7% 

 

* onderzoek Nieuw-Zeeland: soundfield-systeem versterkte stem 
van leerkracht / leerlingen met syndroom van  Down 
verwierven meer taal 

 

* onderzoek VS in school die vlakbij een treinspoor gelegen was 

61 

61 



 
 

 

62 

62 

Strategy Rating 

✔6. Oefen en herhaal **** 

✔7. Behavioristische benaderingen **** 

✔8. Formatieve toetsing &  feedback **** 
 

✔9. Inrichting van het klaslokaal **** 

✔ 10. Veilig klasklimaat **** 



 

10. Veilig klasklimaat 
‘schep een veilige, positieve en motiverende klasomgeving’ 
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10. Veilig klasklimaat 
‘schep een veilige, positieve en motiverende klasomgeving’ 
 

Ga voor een sterke betrokkenheid van leerlingen 
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10. Veilig klasklimaat 
‘schep een veilige, positieve en motiverende klasomgeving’ 
 

Ga voor een sterke betrokkenheid van leerlingen 
 

Schep een emotioneel veilige omgeving die door 
leerlingen vertrouwd kan worden 
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10. Veilig klasklimaat 
‘schep een veilige, positieve en motiverende klasomgeving’ 
 

Ga voor een sterke betrokkenheid van leerlingen 
 

Schep een emotioneel veilige omgeving die door 
leerlingen vertrouwd kan worden 

 

Help leerlingen gepaste doelen stellen 
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10. Veilig klasklimaat 
‘schep een veilige, positieve en motiverende klasomgeving’ 
 

Ga voor een sterke betrokkenheid van leerlingen 
 

Schep een emotioneel veilige omgeving die door 
leerlingen vertrouwd kan worden 

 

Help leerlingen gepaste doelen stellen 
 

Voorzie een motiverende leeromgeving 
 

Stel duidelijke regels en grenzen 
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10. Veilig klasklimaat 
Het bewijs 

 

Nederlandse meta-analyse van 99 studies naar de invloed van 
affectieve relaties leraar-leerling (ARLL) op taakgerichtheid en 
prestaties:  

- * ARLLs hadden een gemiddelde tot grote invloed op 
taakgerichtheid van de leerlingen en een kleine tot 
gemiddelde invloed op leerlingprestaties 

 

- * ARLLs zijn belangrijker voor risicoleerlingen en leerlingen 
met leermoeilijkheden 
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Criterium Indicatoren Evaluatie 
De leerkracht maakt 

regelmatig gebruik van 

coöperatief leren in 

groepen waarbij alle 

leerlingen samenwerken in 

kleine groepen van 6-8, en 

waarbij ze elkaar helpen 

om individuele en 

collectieve taken uit te 

voeren. 

De groepen zijn meestal 

heterogeen samengesteld. 

De leerkracht leert 

vaardigheden mbt 

groepswerk aan en houdt 

zorgvuldig toezicht bij de 

groepsinteractie. 

1. In de meeste lessen hanteert 

de leerkracht coöperatieve 

werkvormen. 

2. De leerkracht hanteert een 

combinatie van (a) groepen die 

elkaar wederzijdse helpen en 

(b) die coöperatief zijn. 

3. Meestal bevatten de groepen 

leerlingen met verschillende 

mogelijkheden. 

4. De leerkracht leert de groep 

vaardigheden mbt groepswerk 

aan en houdt zorgvuldig 

toezicht bij groepsinteractie. 

A. Er wordt regelmatig 

aan alle indicatoren 

voldaan. 

B. De leerkracht gebruikt 

af en toe beide vormen van 

coöperatieve 

groepsactiviteiten met 

homogene en heterogene 

groepen. 

C. De leerkracht hanteert 

af en toe groepen die 

elkaar wederzijds helpen. 

D. Er is aan geen enkele 

indicator voldaan. 

 



 

Referentie 
 

Mitchell, D. (2014). What really works in special and 
inclusive education: Using evidence-based teaching 
strategies. Second edition. Abingdon Oxon: 
Routledge. 

 

 Wat écht werkt. 27 evidence based strategieën 
voor het onderwijs, Pica. 
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