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Inspirerende inzichten en praktische tips
voor docenten
Heb jij leerlingen (vo) of studenten (mbo) in je klas die maar niet aan het werk
gaan? Die niet gemotiveerd lijken voor jouw vak of überhaupt voor school?
Dan weet je dat er werk aan de winkel is. Het is immers jouw primaire taak als
docent om jouw leerlingen te prikkelen, te raken, nieuwsgierig te maken. Om
ze uit te dagen en uit te nodigen tot leren. Maar soms lukt dit gewoonweg
niet. In de praktijk zie ik docenten hier vaak mee worstelen.

In deze publicatie laat ik je zien hoe uitdagend onderwijs een antwoord kan
zijn op de vraag hoe leerlingen te motiveren en te activeren. Ik doe dit vanuit
mijn achtergrond als docentenbegeleider, docentenopleider en trainer. 
Ook neem ik je in dit artikel mee in relevante onderzoeken.

Deze publicatie is opgebouwd uit drie delen. Allereerst sta ik stil bij de  
ken merken van uitdagend onderwijs. Daarna bespreek ik het belang van
samen werken. In het derde een laatste deel belicht ik waarom reflectie
onmisbaar is voor uitdagend onderwijs. Dit alles doorspekt met praktische 
tips en bondige, toepasbare inzichten.

Door: Liane van de Braak

Uitdagend onderwijs
in vo en mbo
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DEEL 1:

Uitdagend onderwijs: grip krijgen 
op een complex begrip 
Uitdagend onderwijs. Wat is dat eigenlijk? 

Luie leerlingen bestaan niet!

Aan de basis van uitdagend onderwijs liggen professionele en persoonlijke overtuigingen
van docenten. Deze overtuigingen beïnvloeden voor een groot deel jouw handelen. Of het
je lukt om daadwerkelijk uitdagend onderwijs te ontwikkelen en te verzorgen? Ook daarin
spelen jouw overtuigingen een sleutelrol. Als trainer, begeleider van docenten en leraren-
opleider voer ik veel gesprekken met docenten. Wat me opvalt en sterk verbaast: veel te
vaak vertellen docenten me dat sommige leerlingen lui zijn, ongeïnteresseerd en  ongemo -
tiveerd. Met zo’n overtuiging gaat het je niet lukken om er te zijn voor al je leerlingen.

Wees reëel: als docent heb je te maken met pubers en jongvolwassenen. Het is toch niet
gek dat een leerling niet geïnteresseerd lijkt in de mistral als hij niet zo veel met de natuur
heeft? Of dat een student niet wil leren hoe hij een luier moet verschonen als hij graag met
jongeren wil werken? Het belang van kennis van de mistral vervolgens toelichten aan de
hand van het belang van algemene ontwikkeling of (nog erger!) het examen, is natuurlijk de
grootste dooddoener die er is. Laten we ons ook realiseren dat motivatie voor school een
complex fenomeen is waar veel factoren een rol in spelen. Denk aan thuissituaties, onder-
linge relaties in de klas, eerdere (school)ervaringen en noem maar op. Een leerling framen
als “ongemotiveerd” en het daarbij laten zitten, is in mijn optiek nooit okay.

In essentie heeft namelijk iedere leerling of student (lees: ieder individu) wel degelijk de
 behoefte zichzelf te ontwikkelen, om te ontdekken, nieuwe dingen te leren. En iedere
leerling, ongeacht leeftijd of niveau, is in staat om dit eigen leren te sturen. Om daar
 richting aan te geven en om daarin keuzes te maken. Ryan en Deci (2018) beschrijven dit
in hun zelfdeterminatietheorie. Zij geven onder andere aan dat het voldoen aan de  basis -
behoeften (autonomie, competentie en relatie) een voorwaarde is voor leren. (Ryan &
Deci, 2018) Dit geldt dus ook voor die leerling die op geen enkele manier gemotiveerd
lijkt te kunnen worden. Deze inzichten zie ik (gelukkig) steeds meer terugkomen in
 onderwijs visies van scholen.
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Wat de cijfers zeggen over motivatie

Er is al veel onderzoek gedaan naar en geschreven over motivatie. Met name over welke
 interventies bijdragen aan het vergroten van de motivatie van leerlingen en studenten.
Deze zoektocht wordt met name gevoed vanuit het feit dat we tegenwoordig steeds meer
doordrongen zijn van het besef dat motivatie een positieve invloed heeft op de  leerresul -
taten én dat docenten in de praktijk toch regelmatig moeilijkheden ervaren t.a.v. het
 motiveren van leerlingen.

Maar over hoe het nou daadwerkelijk is gesteld met de motivatie van onze leerlingen in
 Nederland, daar is minder over bekend. Verschillende internationale onderzoeken van de
 onderwijsinspectie en Oeso laten zien dat de motivatie voor school onder Nederlandse leer-
lingen aanmerkelijk lager ligt in vergelijking met andere rijke landen. In het voortgezet onder-
wijs, zo blijkt, beginnen leerlingen in het eerste jaar gemotiveerd aan de middelbare school,
maar in de loop van de jaren daalt de motivatie. Verklaringen die hiervoor gegeven worden
zijn o.a. dat leerlingen vooral worden gedreven door het diploma, pubergedrag, dat ze wei-
nig worden uitgedaagd en dat ze weinig autonomie ervaren. (Onderwijsinspectie, 2015)

Het benchmarkonderzoek 2017-2021 van de Motivatiespiegel laat zien dat ongeveer 35%
van de leerlingen en studenten in het vo en mbo niet het onderwijs krijgt om gemotiveerd
te blijven. Daar plaatst de motivatiespiegel tegenover dat 65% dat dus wel krijgt, waarbij
de motivatie in het mbo duidelijk hoger ligt dan in het vo. (Van der Valk, 2022)

De druk van opbrengstgericht onderwijs

Dat werken vanuit de autonomie bijdraagt aan de motivatie en daarmee de leeropbreng-
sten, dat geloof je waarschijnlijk wel. Maar jouw realiteit is dat het soms echt een uitdaging
is (een deel van) je leerlingen te motiveren. Ik ken jouw realiteit en ik kan me voorstellen
dat je het op een gegeven moment gewoon echt even niet meer weet. Je hebt immers ook
te maken met doelen waaraan gewerkt moet worden en examens die behaald moeten
 worden. Je ervaart de druk van een PTA, teamafspraken die er gemaakt zijn, ouders die
verwachtingen hebben en wellicht wil jij niet die ene docent zijn waar het gemiddelde het
laagst ligt. Hoeveel ruimte ervaar je dan nog om tegemoet te komen aan de autonomie
van je leerlingen?

Ik zie de spagaat waarmee veel docenten worstelen.

Enerzijds ontwikkelen steeds meer scholen een onderwijsvisie waarin de autonomie van de
leerling nadrukkelijker centraal gesteld wordt. Met als gevolg dat er op steeds meer scho-
len aandacht is voor meer leerlinggericht onderwijs (niet per se uitdagend onderwijs!). Het
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projectonderwijs en probleemgestuurd onderwijs zijn hiervan twee voorbeelden en natuur-
lijk concepten als gepersonaliseerd leren of het agoraonderwijs. Dit betekent ook een
 andere invulling van jouw taak als docent.

Anderzijds blijken in de praktijk deze vernieuwde onderwijsvisies lang niet altijd de oplos-
sing voor de zogenaamde ongemotiveerde leerlingen of leerlingen die maar niet in actie
willen komen. Inmiddels kennen we allemaal wel verhalen van bijvoorbeeld leerpleinen
waar studenten meer met Netflix bezig zijn dan met het aantonen van de werkprocessen.

De valkuil van autonomie-ondersteunend lesgeven

De kans dat je dan als docent terugvalt op een controlerende onderwijsstijl is best reëel.
Je bent daarin niet de enige. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht et al. (2016) blijkt 
dat veel docenten in de praktijk neigen naar een controlerende stijl van lesgeven. Dit
 ondanks het feit dat veel docenten weten dat autonomie-ondersteunend lesgeven
 motiverend werkt voor leerlingen.

Hiervoor zijn twee redenen.

Reden 1: controle wordt verward met structuur. Structuur aanbieden omdat je je
 leerlingen graag wilt ondersteunen bij het leren kan onbedoeld controlerend en
 dwingend gebeuren. Terwijl autonomie-ondersteuning en structuur bieden juist heel
goed samen kunnen gaan. Het vraagt echter iets anders van jou als docent dan
 bijvoorbeeld alle stappen voor je leerlingen voorkauwen.

Reden 2: een controlerende stijl is vaak heel effectief. Maar wel op de korte termijn.
Door sturend (lees: dwingend) te zijn gaat een leerling immers vaak aan de slag. Doel
bereikt, toch? Dit levert echter een oppervlakkig leren op en draagt zeker niet bij 
aan hun motivatie. (Universiteit Utrecht et al., 2016)

De vele gezichten van uitdagend onderwijs

Om een antwoord te kunnen geven op de vraag hoe uitdagend onderwijs kan 
bijdragen aan het motiveren en activeren van je leerlingen sta ik eerst stil bij wat ik
onder  uitdagend onderwijs versta. Uitdagend onderwijs komt, net als goed onderwijs, 
in  allerlei kleuren en maten voor. Uiteindelijk bepaalt de leerling of het onderwijs hem
 uitdaagt of niet. Ook de visie van jouw school is hierin belangrijk. Daarmee is de 
wijze waarop je invulling geeft aan uitdagend onderwijs per definitie contextgebonden.
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Er zijn wel verschillende kenmerken van uitdagend onderwijs te onderscheiden. Maar 
zo complex als het onderwijs is, zo staan ook deze kenmerken nooit op zichzelf. Andere
 aspecten als veiligheid, gezondheid, thuissituatie, enzovoorts bepalen mede het succes
van jouw onderwijs. Wil je jouw onderwijs verbeteren dan zul je dus ook aandacht 
moeten hebben voor dit soort aspecten.

Kenmerken van uitdagend onderwijs

Ik neem je mee in een aantal belangrijke kenmerken van uitdagend onderwijs. Dit over-
zicht is zeker niet compleet en deze lijst heb ik samengesteld op basis van wat er bekend
is uit onderzoek én vanuit mijn eigen ervaringen en waarnemingen als docent en leraren-
opleider.

Uitdagend onderwijs:

1. Komt tegemoet aan verschillen
Eigenlijk is het heel simpel. Wat de ene leerling wel uitdaagt, daagt de andere leerling
niet uit. De groep bestaat uit allemaal individuen met verschillende kenmerken en
 behoeften. Bij uitdagend onderwijs sluit je aan bij deze verschillen én maak je gebruik
van deze verschillen. Differentiatie is een cruciale sleutel. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het bieden van de juiste begeleiding. De ene leerling kan direct zelfstandig aan
de slag met de taak en de andere heeft eerst wat meer begeleiding van jou als docent
nodig. Met de juiste taak en begeleiding begeven leerlingen zich in de zone van
naaste ontwikkeling en komen zij tot leren.

2. Is relevant voor de leerling
In uitdagend onderwijs is het onderwijs (de inhoud maar óók het proces) van betekenis
voor de leerling. De ervaring leert dat dit niet altijd vanzelfsprekend is. Ook niet wan-
neer studenten leren voor een specifiek beroep waarvoor ze ogenschijnlijk bewust heb-
ben  gekozen. Aan jou de taak om de relevantie zoveel mogelijk duidelijk te maken,
wanneer dit nodig is. Door bijvoorbeeld aan te sluiten bij het beroep of de belevings-
wereld van de leerling. Neem leerlingen hierin mee, ben creatief en innovatief.

3. Gaat over hele taken
Uitdagend onderwijs doet een beroep op het hogere orde denken van leerlingen en
gaat daarbij over complexe taken waarbij leerlingen worden uitgedaagd, verbanden
moeten kunnen leggen, een mening moeten kunnen vormen etc. (Dit neemt overigens
niet weg dat er ook aandacht is voor het lagere orde denken.) Complexe taken geven
leerlingen  tevens de ruimte te experimenteren en te ontdekken.
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4. Wordt gedragen door enthousiaste en bevlogen docenten
Als docent heb je een voorbeeldfunctie. Jij maakt of kraakt het onderwijs. Leerlingen
 worden geprikkeld door enthousiaste docenten die vol passie kunnen vertellen over
hun vak. Die hun enthousiasme op zo’n aanstekelijke manier kunnen overbrengen dat
het  leerlingen per definitie uitnodigt om te gaan leren.

5. Geeft de leerling inzicht in zijn ontwikkeling
Bij uitdagend onderwijs heeft de leerling inzicht in wat hij heeft geleerd én krijgt hij
 gerichte feedback op zowel inhoud als proces. Zoals reeds aangegeven heeft iedere
 leerling behoefte om zichzelf te ontwikkelen. Daarom is inzicht verkrijgen in deze  ont -
wikkeling van groot belang. Uiteraard gaat dat inzicht verder dan alleen een cijfer.

6. Laat de leerling zich verbazen over zichzelf
Leerlingen hebben nog van alles te ontdekken over zichzelf. Ze hebben allemaal
 verborgen talenten. Uitdagend onderwijs is gevarieerd, flexibel en geeft de leerling
ruimte om fouten te maken. Het laat leerlingen dingen doen die ze anders misschien
niet zouden doen. Maak als docent dus ook hier de opbrengst inzichtelijk zodat een
leerling trots op zichzelf (en medeleerlingen) kan zijn.

7. Heeft hoge verwachtingen van alle leerlingen
Hoge verwachtingen zijn een van de beste voorspellers voor leerprestaties. Waarmee 
ik niet wil zeggen dat het onderwijs alleen om het leveren van prestaties gaat. Wél dat
het hebben van hoge verwachtingen belangrijk is voor hoe een leerling een taak of
school in het algemeen ervaart en hoe een leerling zichzelf (zelfbeeld, zelfvertrouwen)
ontwikkelt.

8. Is er niet alleen voor hoogbegaafde leerlingen
Een simpele zoekterm in Google laat al snel zien dat uitdagend onderwijs vaak in
 relatie wordt gebracht met leerlingen die een extra uitdaging nodig hebben. Vaak
wordt er in deze context gesproken over hoogbegaafde leerlingen. Maar iedere leer-
ling heeft recht op onderwijs dat hem prikkelt, dat aansluit bij zijn behoefte aan bege-
leiding etc. Uitdagend onderwijs gaat uit van verschillen en is er dus voor iedereen.
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De balans tussen inhoud, docent en leerling

Afstemming op de leerling loopt als een rode draad door uitdagend onderwijs heen. 
Maar uitdagend onderwijs is meer dan alleen leerlinggericht onderwijs. Wanneer je op
zoek bent naar hoe je je onderwijs anders kunt inrichten om je leerlingen meer te  moti -
veren en te activeren dan hoef je dus niet je hele onderwijs om te gooien. Uitdagend
 onderwijs is er zoals eerder opgemerkt in alle kleuren en maten. De kern is de balans
 tussen jou als  docent, de leerling en de inhoud. Ook wel de didactische driehoek
 genoemd. (Janssen et al., 2016)

Daarom daag ik je uit om voor jezelf de balans op te maken.

• Als je vanuit de acht genoemde kenmerken naar jouw eigen onderwijs kijkt, waar 
ben je dan trots op?

• Waar zie je ruimte voor ontwikkeling?
• Waar ligt jouw ontwikkelbehoefte op dit moment?
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DEEL 2:

Uitdagend onderwijs: samenwerken 
als onmisbaar ingrediënt 
Waarom samenwerking tussen docent 
en leerling cruciaal is  

Eerst een vraag. Ervaar ook jij dat jouw leerlingen (vo) of studenten (mbo) na twee jaar
 corona en verschillende lockdowns anders zijn? Regelmatig hoor ik docenten klagen dat
leerlingen niet vooruit te branden zijn, dat ze een korte uitleg niet kunnen volgen en dat 
ze zoveel afwezig en/of niet gemotiveerd zijn. Wat je als docent vóór corona deed én 
effect had, lijkt nu opeens niet meer te werken. Ook bij docenten die al tientallen jaren
 ervaring hebben.

Dé hamvraag in menig lerarenkamer is dan ook: hoe dagen we onze leerlingen of
 studenten (opnieuw) uit tot leren?   

In mijn optiek is samenwerken essentieel om een goede relatie op te bouwen én om de
veiligheid in de klas te waarborgen. Je kunt als docent didactisch nog zo goed zijn, maar
als je onvoldoende in staat bent om een relatie op te bouwen en om voor veiligheid te zor-
gen in je les dan ben je mijns inziens ook niet in staat uitdagend onderwijs te verzorgen. 

Ik maak een onderscheid tussen twee manieren van samenwerken.

1. Het samenwerken tussen jou als docent en je leerlingen.
2. Het samenwerken van de leerlingen onderling. In dit kader spreek ik over samen-

werkend leren zoals dit door Ebbens en Ettekoven (2014) wordt gehanteerd (en
dus niet over vrijblijvend samenwerken).

Samenwerken is meer dan interesse tonen

Laten we met het eerste beginnen: het belang van een constructieve samenwerking
 tussen jou als docent en je leerlingen. Mijn visie is dat lesgeven altijd betekent dat je rela-
ties aangaat met leerlingen. Ongeacht de doelgroep waar je mee (samen)werkt. Ros en
Castelijns (2020) omschrijven het zelfs als een manier van zijn en het verbinden met
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 anderen. Ik durf de stelling aan dat de meeste docenten dit in enige mate met mij eens
zijn. ‘Zonder relatie geen prestatie’ is dan ook een veelgehoorde uitspraak. Maar uitda-
gend onderwijs vraagt meer dan alleen een relatie aangaan. Uitdagend onderwijs vraagt
meer dan alleen interesse tonen in je leerlingen, ze bij naam kennen, weten wat hun
 hobby’s zijn en op de hoogte zijn van hun sterke en minder sterke kanten. Het vraagt
 samenwerken: een team vormen, leerlingen serieus nemen, laten zien dat je iets met 
hun opmerkingen doet.

In mijn vorige bijdrage kon je lezen dat uitdagend onderwijs veelal uitgaat van de auto-
nomie van de leerling. In dat kader refereerde ik kort aan de zelfdeterminatietheorie van
Ryan en Deci (2018). Uitgaan van de autonomie van de leerling is een kernvoorwaarde
voor uitdagend onderwijs (Van de Braak, 2022). Wanneer je samenwerkt met je leerlingen
dan ondersteun je deze behoefte. Samenwerking vereist immers dat je elkaar respec-
teert, serieus neemt, naar elkaar luistert, de ander zijn mening vraagt, iets doet met de
 feedback die je ontvangt enzovoort. Wanneer jij samen met je een leerlingen een team
vormt, kom je tegemoet aan hun behoefte aan autonomie.

Samenwerken en relatie als communicerende vaten

Betekent dit dan dat je je op gelijke voet begeeft als de leerling? Nee, zeker niet. Als
 docent ben je altijd de eindverantwoordelijke en heb jij uiteindelijk altijd de leiding. In 
dit licht is het zinvol om een andere basisbehoefte (Ryan en Deci, 2014) in ogenschouw 
te nemen: de behoefte aan een gevoel van competentie.

Uitdagend onderwijs betekent onder meer dat je hele en uitdagende taken aanbiedt. 
De leerling moet hierbij wel het gevoel hebben dat hij de taak aankan. De taak mag niet
te makkelijk zijn maar ook niet te moeilijk. Beide situaties dagen immers niet uit. De leer-
ling moet het gevoel hebben dat hij moeite voor de taak moet doen maar dat hij deze,
met de juiste begeleiding, kan afronden. Om hieraan tegemoet te komen is het belang-
rijk dat jij als docent, in de samenwerking die jullie zijn aangegaan,  competentieonder -
steuning biedt. Dit doe je bijvoorbeeld door passende hulp te geven, verwachtingen 
uit te spreken en door duidelijke structuur en kaders te geven waarbinnen de leerlingen
de taak kunnen uitvoeren. (Ros en Castelijns, 2020)

Relatieondersteunend leraargedrag

Om een constructieve samenwerking aan te kunnen gaan met je leerlingen is een goede
relatie met hen onmisbaar. Het werkt wat dat betreft als communicerende vaten twee
kanten op. Enerzijds draag je met een betekenisvolle samenwerking tussen jou en de
leerlingen bij aan een goede (werk)relatie. Anderzijds is een goede relatie een voor-
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waarde om uitdagend onderwijs te kunnen verzorgen. Daarom wil ik benadrukken dat je
als docent veel invloed hebt op deze relatie. Als docent heb je allerlei manieren tot je
 beschikking om aan deze relatie te werken. Ros en Castelijns (2020) omschrijven relatie-
ondersteunend leraargedrag als oprechte interesse tonen, je warm en empathisch  op -
 stellen, begripvol zijn en acceptie uitstralen, beschikbaar zijn en vertrouwen in leerlingen
hebben. Dit gedrag legt het fundament voor constructieve samenwerking tussen docent
en leerlingen.

Het collectief en het individu

Naast het samenwerken tussen docent en leerling speelt ook het samenwerken tussen
leerlingen onderling een belangrijke rol bij uitdagend onderwijs.

Uitdagend onderwijs is in mijn ogen niet synoniem voor individueel onderwijs.

Mogelijk een gewaagde uitspraak in een tijdsgewricht waarin de leerling als individu
steeds vaker centraal wordt gesteld. Het idee hierachter is dat hoe meer het onderwijs
aansluit op de behoeften, kenmerken etc. van de individuele leerling, hoe groter de kans
is dat de leerling intrinsiek gemotiveerd is. Deze uitgangspunten zijn gemeengoed in het
gepersonaliseerd onderwijs (wat overigens niet hetzelfde is als individueel onderwijs!) en
in meerdere mate in het adaptieve onderwijs. Voor alle duidelijkheid: ik heb  volledig be-
grip voor het uitgangspunt van adaptief onderwijs. Tegelijkertijd vind ik het een gruwel
om leerlingen te zien die iedere rekenles alleen achter hun computer kruipen en zo hun
sommetjes maken.

In uitdagend onderwijs is het een kwestie van én én

Er is sprake van samenwerkend leren maar er is óók de gelegenheid voor leerlingen 
om individueel te werken. Met als hamvraag: wanneer doe je wat met het oog op de
 gewenste uitkomsten? De effecten van samenwerkend leren reiken overigens verder dan
alleen de prestatie.

Samenwerkend leren bevordert de vriendschap en relaties tussen leerlingen. Daarnaast
blijkt dat samenwerkend leren volgens de meeste onderzoeksresultaten positieve effec-
ten heeft op het zelfvertrouwen van leerlingen op het gebied van het leren, het leuker
vinden van de klas, het aardiger vinden van medeleerlingen en het aardiger gevonden
worden. Met andere woorden: samenwerkend leren bevordert de onderlinge empathie
en sociale samenwerking. (Ebbens & Ettekoven, 2016).
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Samenwerkend leren zorgt er óók voor dat leerlingen in aanraking komen met andere
meningen en inzichten. Dat ze worden uitgedaagd hun eigen visie te verantwoorden of
om iets in andere woorden te zeggen wanneer een andere leerling hem of haar niet
 begrijpt. Het nodigt hen uit om een andere aanpak te gebruiken dan de eigen, omdat
niet iedereen uit de groep dezelfde aanpak hanteert. Het daagt hen uit om met conflic-
ten om te gaan, om geen genoegen te nemen met het eerste antwoord, tot creatief
 denken. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Ruimte om de juiste begeleiding te bieden

Er is nog een reden waarom samenwerkend leren bijdraagt aan uitdagend onderwijs. Als
je het samenwerkend leren goed organiseert, zorgt dit er tegelijkertijd voor dat je als
 docent meer je handen vrij hebt (Ebbens & Ettekoven, 2016). Als docent heb je hierdoor
de mogelijkheid om gerichte begeleiding aan te bieden aan leerlingen bij de taak die
hen te doen staat en die hen uitdaagt.

Wanneer jij een team vormt met je leerlingen én actief inzet op een positieve samenwer-
king tussen leerlingen draag je dus bij aan een gevoel van veiligheid en sociale verbon-
denheid. Uit veel onderzoeken weten we inmiddels dat het hebben van een goede relatie
met de docent en andere leerlingen voorwaardelijk is voor het welbevinden van  leer -
lingen (o.a. Ros en Castelijns, 2020). De relatie – ook de derde basisbehoefte van Ryan 
en Deci (2018) – speelt een cruciale rol bij het leren en onderwijzen. Dus ook wanneer je
wilt inzetten op uitdagend onderwijs.

Uitdagend onderwijs gaat dus echt verder dan uitdagende didactiek.

Uitdagend onderwijs begint in mijn ogen bij het vergroten van betrokkenheid. Werken
aan de relatie met je leerlingen maar ook actief werken aan de relaties onderling. Je bent
hierbij als docent continu in dialoog met je leerlingen. Dus aan het samenwerken.

Erken de leerling en ga in gesprek

Terug naar de problemen die veel docenten ervaren sinds de coronatijd. Voor de vermin-
derde motivatie van leerlingen voor school zijn verschillende verklaringen mogelijk. Zo
hangt het welzijn van studenten en leerlingen samen met de motivatie en het  studie -
gedrag. Het welzijn van studenten is door (de gevolgen van)  corona afgenomen. Een
 andere mogelijke verklaring is het ontbreken van een sense of belonging. Studenten
 voelen zich minder verbonden met elkaar en de school en voelen zich minder thuis op
school. Ook hebben zowel leerlingen als studenten ervaren dat het onderwijs ook anders
kan. Namelijk volledig vanuit huis en veelal met behulp van de  laptop. (Castagna, 2022)
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Je kunt je daarom afvragen of een volledige terugkeer naar het oude onderwijs wel kan.
Daarnaast zijn er ongetwijfeld nog vele andere mogelijke factoren te noemen.

Het punt dat ik hiermee wil maken? Je hebt gewoonweg niet meer dezelfde leerlingen in
de klas. Dit betekent inderdaad dat je je onderwijs kritisch moet bekijken maar bovenal
dat je met je studenten en leerlingen samen moet gaan werken om hen uit te dagen tot
leren. Ervaar je op dit moment dat het meer moeite kost om je leerlingen of studenten te
motiveren? Ga dan samen met hen in gesprek. Erken wat corona de afgelopen twee jaar
met je studenten heeft gedaan (en met jou) en ga samen actief aan de slag om dit om te
zetten naar meer betrokkenheid.

Zelfreflectie

Ben jij op zoek naar manieren waarmee je je leerlingen meer kunt uitdagen? Kijk dan niet
alleen naar je didactiek maar ook naar de samenwerking met de leerlingen. Stel jezelf de
volgende vragen:

• Weet jij echt welke hobbels jouw leerlingen op dit moment ervaren?
• Ben jij bereid echt naar je leerlingen te luisteren, om vervolgens kritisch naar je

eigen onderwijs en rol te kijken?
• Durf jij leerlingen beslissingen te laten maken waar jij misschien niet helemaal

 achter staat?
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DEEL 3:

Reflectief vermogen als sleutel
Hoe je als docent tot waardevolle 
reflectie komt   

Of jouw leerlingen succesvol zijn in het leren, wordt grotendeels bepaald door jouw den-
ken en handelen als docent. Als docent zet je een grote stempel op het leren van jouw
 leer lingen of studenten. Sta je hier wel eens bij stil? In dit derde en laatste deel diep ik het
 belang van reflectie door jou als docent uit voor het ontwikkelen en verzorgen van
 uitdagend onderwijs. In mijn optiek is reflectie namelijk onmisbaar voor de professionele
ontwikkeling van iedere docent én is iedere docent het zijn of haar leerlingen verplicht om
kritisch te zijn op het eigen handelen én denken. Want alleen dan kun je er volledig zijn
voor jouw leerlingen.

Je hebt als docent dus een flinke verantwoordelijkheid! Je kunt daarbij super mooie 
successen behalen maar ook een flinke uitglijder maken. Fouten maken hoort bij het vak
van  docent. Maar je wilt dit uiteraard zoveel mogelijk voorkomen. Alles wat je doet heeft
 impact op jouw leerlingen, positief óf negatief. Daarom is het zo belangrijk dat je als
 docent altijd op zoek blijft naar hoe het beter kan, passender, mooier, gemakkelijker 
et  cetera. Die  con tinue zoektocht is onderdeel van jouw professionele identiteit en
 onmisbaar voor het maken en verzorgen van uitdagend onderwijs.

Wat is reflectie?

De term reflectie is je ongetwijfeld niet vreemd. De kans is groot dat je bijvoorbeeld in je
opleiding met enige regelmaat is gevraagd te reflecteren. Daarnaast vraag je wellicht ook
aan je leerlingen of studenten soms te reflecteren. Dit doe je vanuit de overtuiging dat
deze reflectie bijdraagt aan het leerrendement (bijvoorbeeld inzicht in eigen handelen)
van jouw leerlingen.

Toch vind ik het belangrijk om eerst even stil te staan bij wat ik onder reflectie versta.
Mijn ervaring is namelijk dat (ook) volwassenen, docenten in dit geval, regelmatig moeite
hebben met het uitvoeren van een goede reflectie. Reflecteren houdt namelijk echt meer
in dan het schrijven van een reflectieverslag waarin je kijkt naar wat er goed ging in een
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bepaalde situatie, wat er beter kan en waarin je vervolgens handelingsalternatieven formu-
leert. Reflecteren gaat niet alleen om het formuleren van handelingsalternatieven of leer-
voornemens. Reflecteren gaat in mijn optiek veel meer over het inzichtelijk krijgen van
waarom je de dingen doet die je doet. Onder al jouw beslissingen en zichtbare gedrag
(het topje van de ijsberg dat boven het water uitsteekt) gaat een heel arsenaal aan ge-
dachten, emoties en drijfveren schuil. Dit zijn de onderdelen die we vaak niet of minder
waarnemen. Met reflecteren krijg je zicht op deze diepere lagen die jouw denken en
 handelen sturen.

Korthagen en Nuijten (2019) gebruiken in deze context het begrip kernreflectie. Een
 manier van reflecteren waarbij de nadruk ligt op aspecten in de persoon. Daarover later
meer. Allereerst sta ik stil bij de vraag waarom reflecteren belangrijk is voor jou als docent.

Waarom is reflectie belangrijk voor docenten?

Docenten professionaliseren zich op allerlei verschillende manieren, zowel formeel als
 informeel. Voorbeelden van formele manieren zijn volwaardige opleidingen, trainingen of
ander soortige trajecten. Informeel leren betreft bijvoorbeeld samenwerken met collega’s
en experimenten uitvoeren in de onderwijspraktijk. Beide vormen van professionalisering
moeten in mijn optiek altijd gepaard gaan met enige mate van reflectie. Een van de
 kenmerken van effectieve docentenprofessionalisering is immers dat deze gerelateerd 
is aan de eigen werkcontext van de docent. (Hagedoorn, 2020) Reflectie op het eigen
handelen en denken is dan een voorwaarde om de eigen ontwikkeling (lees:  professio -
nalisering)  inzichtelijk én waardevol te maken.

Om jezelf als docent te blijven ontwikkelen is het verstandig om doelen te stellen. Deze
doelen zijn vaak een goede motivator om jezelf bij te scholen of verder te ontwikkelen.
Daarvoor moet je wel inzicht hebben in wie je bent, wat je talenten zijn, wat je drijft als
docent etc. (Van Kralingen & Geerts, 2015) En ook hiervoor is reflectie voor nodig.
In het docentschap zijn wie jij bent als persoon én wie je bent als docent onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Natuurlijk is er een verschil tussen jouw persoonlijke en   pro fes -
sionele identiteit maar jouw persoonlijke identiteit maakt altijd deel uit van jouw  profes -
sionele identiteit. Je brengt jezelf altijd mee in je werk. Het leraarschap is en blijft immers
een sociaal beroep en in veel onderwijssituaties manifesteer jij jezelf als persoon. Bijvoor-
beeld in contact met leerlingen, collega’s en ouders. En dat is een hele mooie kant van 
het vak. Jij bent zelf het belangrijkste instrument in het onderwijs dat je geeft. Juist
daarom is het voor docenten zinvol (of eigenlijk een voorwaarde) om regelmatig stil te
staan bij  zichzelf als persoon in het werk.
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Dat betekent bewust nadenken over vragen als:

• Wat drijft mij als docent in mijn werk?
• Wat zijn mijn kwaliteiten die ik in bepaalde situaties uitstekend kan benutten?
• Welke gewoontepatronen zou ik in bepaalde situaties moeten of willen  door breken?

Waarom (kern)reflectie een voorwaarde is voor uitdagend onderwijs

Wanneer jij je onderwijs uitdagender wilt maken, kun je deze behoefte zien als een    pro -
fessionaliseringsvraag. Je bent immers op zoek naar manieren waarop je uitdagender
 onderwijs kunt realiseren. Je ervaart een gebrek aan kennis en/of ervaring op dit gebied.
Die erkenning hiervan is een hele belangrijke eerste stap. Een noodzakelijke stap die jou
motiveert om met jouw professionalisering aan de slag te gaan.

Maar waarom is kernreflectie een voorwaarde voor uitdagend onderwijs? Waarom
 volstaat het volgen van een training of het lezen van een boek niet? Voordat ik antwoord
geef op deze vraag wil ik eerst even ingaan op een aantal situaties waarin kernreflectie
voor jou als docent nuttig is. Korthagen en Nuijten (2019) geven namelijk een aantal
voorbeelden van situaties waarin het goed is wanneer je als docent reflecteert op de
 persoon (kernreflectie). Ik ben ervan overtuigd dat docenten die op zoek zijn naar
 manieren waarop ze hun onderwijs uitdagender kunnen maken één of meerdere van
deze punten kunnen aanvinken.

Welke situaties gelden voor jou?

Zonder uitputtend te zijn: kernreflectie is nuttig als een docent:

• wil ontdekken welke persoonlijke kwaliteiten ingezet kunnen worden om een
nieuwe aanpak te laten slagen;

• meer zicht wil krijgen op zijn eigen idealen en het handelen daar meer op wil
 afstemmen;

• het gevoel heeft vast te zitten in een steeds terugkerend probleem;
• worstelt met een gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst of een andere belemme-

ring in zichzelf;
• een sterkte-zwakteanalyse van zelfzelf wil maken of zichzelf als docent beter wil

leren kennen;
• de eigen persoonlijke professionele identiteit onder woorden wil brengen;
• wil kunnen bijdragen aan persoonsvorming bij leerlingen en daarom eerst wil

 reflecteren op de eigen persoonlijke ontwikkeling. (Korthagen & Nuijten, 2019)
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Wanneer jij uitdagend(er) onderwijs wilt verzorgen dan is de kans van slagen groter als jij
handelt en denkt vanuit jouw eigen potentieel. Als jij in je kracht staat en jij dus  zoveel
mogelijk werkt vanuit jouw (kern)kwaliteiten, dan ben je als docent immers in staat om te
“shinen”. Daarmee straal je zelfvertrouwen en enthousiasme uit. (Weet je nog? Een van de
kenmerken van uitdagend onderwijs die ik eerder besprak). 

Of wanneer jij denkt dat uitdagend onderwijs een oplossing kan zijn voor de gebrekkige
motivatie die jij bij een deel van je leerlingen ervaart en hiervoor al van alles hebt gepro-
beerd maar niks (op de langere termijn) lijkt te werken. Met andere woorden: wanneer jij
te maken krijgt met een terugkerend probleem. Om maar even twee voorbeelden te
 noemen.

Uitdagend onderwijs is zoals reeds aangehaald altijd contextgebonden. Wat uitdagend
onderwijs is hangt bijvoorbeeld samen met de kenmerken van de leerlingen, de  groeps -
dynamiek, de visie van de school en met jouw eigenschappen. Daarom durf ik de stelling
aan: het ontwikkelen en verzorgen van echt uitdagend onderwijs is niet mogelijk zonder
een docent die in staat is te reflecteren op de persoon.

“Interessant allemaal. Maar hoe pak ik het aan?”

Dit klinkt allemaal mooi en hopelijk ben je inmiddels overtuigd van de noodzaak om op z’n
tijd een kernreflectie uit te voeren. Maar dit wil je natuurlijk naar een hoger plan tillen dan
de reflectieverslagen die je in het verleden hebt geschreven en wellicht niet als zinvol hebt
ervaren. Daarom is het allereerst dus belangrijk om het reflecteren zinvol te maken voor
jezelf. Dit doe je door concrete doelen voor jezelf op te stellen. Wat wil je ten aanzien van
het uitdagend onderwijs bereiken? Word je enthousiast van deze doelen? Dan vormt dit
een mooie basis om mee aan de slag te gaan!

Als leercoach van zij-instromers en begeleider van docenten is mijn ervaring echter dat
een waardevolle reflectie uitvoeren veel docenten niet meteen goed afgaat. Veelal blijven
docenten in eerste instantie hangen op het waarneembare gedrag en de mogelijke oplos-
singen of handelingsalternatieven. Hierbij wordt de onderlaag die ik eerder aanhaalde (het
denken, voelen en willen) vaak overgeslagen. Met name het voelen en willen zijn hierbij
een uitdaging.
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Tips voor een waardevolle reflectie

Hoe voer je als docent een waardevolle kernreflectie uit? Heb je een negatief beeld van
reflectieverslagen? Probeer dit beeld dan te vergeten. Of op z’n minst naast je neer te
leggen en je open te stellen voor een nieuwe manier van reflecteren. Je kunt vervolgens
op internet op zoek gaan naar allerlei manieren die jou kunnen helpen een kernreflectie
uit te voeren. Er zijn tal van opdrachten te vinden. Maar om je alvast een beetje op weg 
te helpen deel ik hier een viertal tips met je.

Voer een opdracht voor je leerlingen/studenten eens zelf uit
Reflectie bij leerlingen en studenten neemt een steeds prominentere plaats in in
het leren. Logisch, want er is steeds meer aandacht voor de zelfregulatie en meta-
cognitie van leerlingen. Daarom geven docenten leerlingen vaak opdrachten waar-
mee leerlingen reflecteren op ervaringen. Ga eens op zoek naar zo’n opdracht
binnen jouw eigen opleiding en voer deze zelf uit voor een eigen ervaring. Dan
snijdt het mes meteen aan twee kanten. Je kunt dan immers ook beoordelen 
of de reflectieopdracht aansluit bij de doelgroep.

Neem de tijd
En wel om twee redenen. Allereerst moet je je kernreflectieskills waarschijnlijk nog
verder ontwikkelen. Dat heeft tijd nodig en vraagt kilometers maken. Laat je dus
niet uit het veld slaan als je het gevoel hebt dat de eerste reflecties het nog niet
helemaal zijn. Daarnaast is het goed om meerdere reflecties/ervaringen te gebrui-
ken om uiteindelijk tot jouw persoon te komen. Probeer niet in de eerste reflectie
tot al jouw drijfveren te komen. Dat is veel te ingewikkeld. Kijk eens of je in deze
 situatie kunt focussen op de voor jou belangrijkste drijfveer of kwaliteit. Wanneer
je dit vaker doet ontstaat er vanzelf een mooi overzicht én zul je wellicht patronen
bij jezelf ontdekken waar je je nog niet bewust van was.

Reflecteer op zowel positieve als negatieve ervaringen
We zijn soms geneigd om ons te focussen op de dingen die niet goed gaan of die
beter kunnen. Dit soort ervaringen lenen zich prima voor een kernreflectie. Maar
vergeet de positieve ervaringen hierin zeker niet. Wat maakte deze ervaring voor
jou tot een succeservaring? Welke kwaliteiten heb jij hier volledig kunnen benut-
ten? En wat heeft jou gedreven in deze situatie? Wellicht was jouw drive zo groot
om het goed te doen in deze situatie dat je hier waardevolle informatie uit kunt
halen. Positieve ervaringen lenen zich dus uitstekend voor een kernreflectie.
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Laat je helpen
Soms is het lastig om jezelf verdiepende vragen te stellen, terwijl je dit bij anderen
wel lukt. Bij je leerlingen of studenten bijvoorbeeld. Ik adviseer docenten daarom
vaak om de hulp in te schakelen van iemand anders die jou de vragen stelt. Je kunt
de reflectie dan bijvoorbeeld in de vorm van een interview of ander soortig ge-
sprek gieten. Dit kan een collega zijn. Ook is het waardevol om eens iemand buiten
het onderwijs te vragen. Die heeft wellicht andere invalshoeken die voor interes-
sante inzichten kunnen zorgen.
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Meer weten?

Op 27 september geef ik een training waarin je actief aan de slag gaat met het
 ontwik kelen en verzorgen van uitdagend onderwijs. Zoals gezegd is er geen  
kant-en-klaar recept voor uitdagend onderwijs dus jouw eigen praktijk staat in
deze  training centraal. Klik hier voor meer informatie. Liever een training of
 onder steuning  geheel op maat? Stuur een mail naar l.vandebraak@kpcgroep.nl
en ik neem contact met je op.

Meer over Liane van de Braak: 
www.kpcgroep.nl

https://www.kpcgroep.nl/opleidingen/opleidingsagenda/vormgeven-aan-uitdagend-onderwijs-hoe-maak-je-als-docent-het-verschil/
http://www.kpcgroep.nl/mensen/liane-van-de-braak/
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