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Inleiding
De kunst van het onderwijzen en het bijbehorende gereedschap

Goed lesgeven is een kunst. Bij andere kunstvormen, zoals schilderen, beeldhouwen
en schrijven, gebruiken de grote meesters hun basisgereedschap op een vakkundige
manier om het ruwe materiaal (papier, steen, inkt) om te vormen tot het kostbaarste
bezit van een samenleving. Deze alchemie is des te verbazingwekkender omdat het
gereedschap dat ze gebruiken in de ogen van anderen vaak allerminst opmerkelijk is.
Wie denkt er nou bij het zien van een beitel, een hamer en een vijl aan Michelangelo’s
David?
Meesterwerken ontstaan dankzij de beheersing en toepassing van fundamentele vaardigheden die een kunstenaar zich stuk voor stuk door noeste studie heeft
eigen gemaakt. Je moet leren hoe je een beitel met een hamer drijft. Mettertijd verfijn
je die vaardigheid en leer je vanuit welke hoek je de hamer op de beitel moet laten
neerkomen en hoe hard. Mocht je werk ooit worden uitgekozen voor een tentoonstelling in een museum dan zullen toeschouwers het er jaren later misschien over
hebben welke richting of theorie het vertegenwoordigt. Waar ze waarschijnlijk niet
bij zullen stilstaan is dat het vakkundige gebruik van de beitel de vormgeving van
het beeld mogelijk maakte. Hoewel veel mensen misschien een unieke artistieke verbeelding hebben, zullen alleen degenen met de vaardigheid van een ambachtsman
die ook daadwerkelijk vorm kunnen geven. In iedere kunstenaar schuilt een ambachtsman. Niet iedereen die een beitel leert hanteren, zal een David scheppen, maar iemand
die dat niet leert zal nooit verder komen dan het achterlaten van wat sporen in steen.
Iedere kunstenaar - en dus ook iedere leraar - is een ambachtsman, die de taak heeft
zijn gereedschappen te bestuderen en de geheimen van het gebruik ervan te ontsluiten.
Een beitel lijkt een gewoon voorwerp, maar hoe meer je ervan begrijpt, hoe meer je
oog krijgt voor wat je ermee kunt doen. Als je met de beitel een contour een onverwachte zachtheid geeft, realiseer je je opeens hoe je een gezichtsuitdrukking subtieler
zou kunnen maken, of hoe je de spieren van de figuur die je aan het beeldhouwen
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bent meer spanning zou kunnen geven. En zo verandert je idee over hoe je wilt dat
het uiteindelijke beeld eruit gaat zien. Controle over je gereedschappen stelt je niet
alleen in staat om iets te scheppen, het geeft je ook de inspiratie daarvoor. Het scheppingsproces kent vaak niet veel glamour. Het leven van een kunstenaar wordt, net als
het leven van een handwerksman, gekenmerkt door blaren en steengruis en het vraagt
vlijt en nederigheid. Maar de beloning is enorm. Een kostbaar levenswerk.
Toen ik nog studeerde, heb ik tijdens een reis door Europa in het Picassomuseum in Barcelona de schoolschriften van Picasso gezien. Wat ik me daarvan
vooral herinner zijn de tekeningetjes in de kantlijn. Maar eigenlijk waren het geen
schetsboeken! Dit waren schriften zoals iedere leerling die heeft met aantekeningen
over de lesstof. De schetsen in de marge waren tekeningetjes van het gezicht van een
leraar of van Picasso’s eigen hand met daarin een potlood. Ze waren allemaal volmaakt qua perspectief, lijnvoering en arcering. Ik had Picasso altijd beschouwd als
een meester van de abstractie, van een symbolisme waarvoor het niet nodig was om
nauwkeurig en realistisch te kunnen tekenen. Deze tekeningetjes getuigden echter van
zijn beheersing van de grondslagen en de drang om zijn vaardigheden te verfijnen.
Zelfs als hij even afdwaalde van de les, was hij voortdurend bezig de bouwstenen
van zijn techniek verder te verbeteren. Hij was op de eerste plaats een ambachtsman
en pas daarna een kunstenaar, wat ook blijkt uit het feit dat hij, volgens één telling,
bij leven 178 schetsboeken vulde.
Dit boek gaat over het gereedschap van het onderwijsvak en in het bijzonder
over het gereedschap dat vereist is om te kunnen slagen binnen het belangrijkste werkgebied van ons vak: de scholen, vooral die in de grote steden, waar leerlingen komen
die in armoede zijn geboren en die te vaak meemaken dat de deur naar nieuwe kansen
voor hun neus dichtvalt. Op deze scholen is de prijs van mislukken hoog en zijn de
hordes die moeten worden genomen soms huizenhoog. Het lesgeven is er vaak zwaar,
omdat juist daar het falen van onze maatschappij vaak zo evident is dat de moed je
in de schoenen zou zakken. Toch zijn er in al die kansarme buurten leraren die, zonder
er veel ophef over te maken, van leerlingen van wie anderen zeggen dat ze 'het niet
kunnen' - die geen grote literatuur kunnen lezen, niet kunnen rekenen, niet kunnen
en niet willen leren - leerlingen maken die wél iets kunnen. Ongelooflijk genoeg
weten we vaak niet wie die leraren zijn, terwijl ze er wél zijn. Ze werken onopvallend.
Tegelijkertijd werken er een paar lokalen verderop collega’s die behoren tot de vijftig
procent leraren die in stedelijke gebieden binnen drie jaar het onderwijs gedag zeggen.
Dat is wel iets om bij stil te staan. Die nieuwe leraren verlaten uiteindelijk het vak
vanwege problemen die een paar lokalen verderop dagelijks worden opgelost. En dus
staat blijkbaar voor leerlingen die het juiste lokaal binnenwandelen de deur naar
nieuwe kansen weer op een kier. Het probleem is dat we niet serieus genoeg ons best
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doen om te luisteren naar leraren die ons van antwoorden kunnen voorzien.
Neem bijvoorbeeld Zenaida Tan, van wie Jason Felch van de Los Angeles Times in
2010 een profiel schetste nadat de gegevens die hij had verzameld in de Los Angeles
Unified School District (LAUSD) aan het licht brachten dat Tan een van het handjevol
topleraren in de stad was. En dat haar leerlingen jaar in jaar uit een aanzienlijk grotere
vooruitgang boekten dan de leerlingen van de gemiddelde leraar. 'Gemeten naar de
maatstaven van de LAUSD’, schreef Felch, ‘is Tan een leraar die “voldoet aan de
norm”, zoals bijna alle leraren in haar district.’ Want de enige andere keuze die de
beoordelaars hebben is “voldoet niet aan de norm”. Bij Tans laatste beoordeling vinkte
het schoolhoofd op het formulier gewoon alle vakjes aan van de kwalificaties die op
haar van toepassing waren. Vervolgens merkte hij op dat ze haar leerlingen drie keer
te laat had teruggehaald na de pauze. “Ik heb het weggegooid” zei Tan, “omdat ik er
helemaal naar van werd. Waarom kijken jullie niet hoe ik lesgeef? Waarom kijken
jullie niet hoe mijn leerlingen ervoor staan?”’1
Ik stelde me ten doel zo veel mogelijk leraren als Tan te vinden, en hen een
eerbetoon te brengen door hen te bestuderen. Om dit boek te schrijven heb ik veel
tijd achterin leslokalen gezeten en veel video's van topleraren bekeken. Ik heb me
laten leiden door de observatie die Jim Collins doet in zijn boeken Built to last en
Good to Great: dat het niet zozeer gaat om het beschrijven van wat een best goede
leraar doet, maar om het beschrijven van het verschil tussen goed en uitmuntend. Ik
wilde niet weten wat iemand tot een redelijk goede leraar maakt, maar wat iemand
tot een uitmuntende leraar maakt, iemand die tegen alle verwachtingen in toch zijn
doel weet te bereiken. Ik wilde weten waarom bepaalde leraren wel voor elkaar kregen
wat honderden goedbedoelde sociale programma’s niet voor elkaar kregen. Was er
sprake van samenhangende ideeën die hen beter in staat stelden de levens van hun
leerlingen een andere wending te geven? Waren er woorden en daden die wij zouden
kunnen kopiëren en toepassen? Was er een trend waarneembaar die ons van een routekaart kon voorzien? Zaten er bepaalde principes achter deze uitmuntendheid? Of was
het persoonsgebonden en niet in kaart te brengen?
Wat ik ontdekte was dat, hoewel iedere uitzonderlijk goede leraar uniek is,
deze leraren wel degelijk overeenkomsten vertoonden. Ik begon thema’s en variaties
te herkennen, en dus legde ik een lijst aan van de dingen die ze deden. Ik voorzag
hun acties van namen, zodat ik ze kon onthouden, en de lijst werd steeds langer en
specifieker. Ideeën kwamen samen in technieken. Niet iedere leraar die ik heb geobserveerd gebruikte alle technieken die ik beschrijf. En net als Felch ontdekte ik dat
er uitmuntende leraren zijn in allerlei soorten en maten. Je hebt stille en uitbundige.
Ik zag glimlachende en strenge. Sommigen beperkten zich tot het aanleren van de
basisvaardigheden, terwijl anderen ver afweken van het vaak strikte curriculum. Toch
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begon zich een verhaal af te tekenen. Er blijkt inderdaad een gereedschapskist te bestaan waarmee achterblijvende leerprestaties kunnen worden gerepareerd. De inhoud
van die kist is samengebracht door duizenden leraren die aan het einde van gangen
met gebarsten linoleum rustig doorwerken, meestal zonder daar erkenning voor te
krijgen. Mijn analyse van wat zij doen is vast en zeker niet altijd juist. Ik heb dit boek
zelfs herschreven om te proberen een preciezer beeld te geven van wat zij doen. De
volgende bladzijden zijn een weerslag van mijn poging een beschrijving te geven van
hun gereedschappen en van de manier waarop ze die gebruiken.
Als je net aan je lerarenopleiding begint, wil ik je helpen een leraar te worden
die gedurende zijn lange en belangrijke carrière de vaardigheden en de latente talenten
van zijn leerlingen weet te ontwikkelen, hoeveel vergeefse pogingen daartoe eerder
ook al zijn gedaan. Als je je serieus toelegt op dit werk, verdien je dat het je lukt om
je leerlingen verder te laten komen in het leven. Als je succes hebt, zul je waarschijnlijk ook plezier hebben in je werk en dat zal er weer toe leiden dat je je werk nog
beter zult doen.
Als je al een volleerd leraar bent, hoop ik dat deze bespreking van gereedschappen
en hun toepassingen, en de introductie van een gezamenlijke terminologie, je zullen
inspireren om je vakmanschap te verfijnen en ervan te genieten. Met de gezamenlijke
terminologie zul je tijdens je werkdagen kunnen spreken over de cruciale momenten
die nu soms over het hoofd worden gezien. Misschien krijg je er wel zoveel plezier
in dat je met (misschien wel hernieuwd) enthousiasme gaat proberen om deze complexe en belangrijke taak, die je levenswerk is, helemaal in je vingers te krijgen. Ik
ga ervan uit dat dit boek veel dingen zal beschrijven waar je al bekend mee bent en
die je al toepast. Prima, in dat geval is het mijn doel je te helpen er nog een beetje
beter in te worden en misschien nuttige toepassingen en variaties te laten zien waarbij
je nog niet eerder hebt stilgestaan. Hoe dan ook, jouw groei is minstens zo belangrijk
als die van een nieuwe leraar. Lesgeven is het mooiste en belangrijkste werk dat er
bestaat in onze maatschappij. Degenen die dat werk uitvoeren verdienen het om constant te ervaren dat ze groeien en leren. Dat is per slot van rekening ook wat we voor
onze leerlingen willen.
Als je aan het hoofd van een school staat, hoop ik dat dit boek je zal helpen
leraren bij te staan om deze belangrijke taak zo goed mogelijk te volbrengen. In ons
vak is het de eerste verantwoordelijkheid van een organisatie om ervoor te zorgen
dat leraren succesvol zijn. Als ze aan het einde van hun werkdag het gevoel hebben
dat ze iets tot stand hebben gebracht en slagen in hun streven om steeds meer successen te behalen, blijven ze langer voor je werken, leveren ze goed werk, hebben
daar plezier in en inspireren anderen. En dan zijn ze hun gewicht in goud waard voor
de organisatie.

Inleiding

XXV

Ik wil hier vooropstellen, met dezelfde nederigheid die ik iedere keer voel
als ik het lokaal betreed van de collega’s die ik hier beschrijf, dat ik zelf geen topleraar
ben. Bij lange na niet. Ik heb de technieken niet uitgevonden, maar beschrijf alleen
hoe anderen ze gebruiken. En ik geef aan hoe het komt dat ze effect hebben. Ik heb
ze een naam gegeven om een gezamenlijke terminologie te kunnen introduceren
waarmee we de gebeurtenissen in een klas kunnen analyseren en bespreken. Die
namen zijn dus niet bedoeld om het geheel wat op te leuken, ze zijn echt van belang.
Als bijvoorbeeld het woord ‘democratie’ niet bestond, zou het aanzienlijk lastiger
zijn om zoiets als een ‘democratie’ in te stellen en te handhaven. Als het dan tijd is
voor concrete actie, zou je iedere keer blijven steken in omslachtigheid (‘Je weet
wel, dat systeem waar we het over hadden waarin ieders mening meeweegt...’). Leraren
en bestuurders moeten onderling snel en efficiënt over een pakket helder aangeduide
concepten kunnen praten om tot goede resultaten te kunnen komen. In mijn optiek
zijn eenduidige benamingen een vereiste voor een heldere communicatie over onderwijsvormen en didactische keuzes. Dat betekent echter niet dat die benamingen van
mij afkomstig zijn of dat het om theorieën gaat. Ze zijn gebaseerd op aantekeningen
die ik heb gemaakt tijdens mijn observaties van meesters in het vak, van wie je er
een paar in dit boek iets beter zult leren kennen maar van wie ook een groot aantal
achter de schermen blijft. Met hun harde werk en inspirerende aanpak hebben ze allemaal evenveel aan dit boek bijgedragen.

Wat is 2.0?

Misschien vraag je je af wat dat ‘2.0’ in de titel betekent? Als je de originele versie
van Teach Like a Champion hebt gelezen, denk je misschien: Waarom hebben ze die
niet gewoon up to date gemaakt en de titel hetzelfde gelaten? Met de toevoeging ‘2.0’
wil ik onderstrepen dat er zo veel nieuwe ideeën in het boek staan, die ook weer op
een andere manier zijn gestructureerd, dat het voor mij moeilijk is om het nog te zien
als hetzelfde boek. In de afgelopen vier jaar heb ik net zo veel geleerd van het kijken
naar topleraren in actie als tijdens het schrijven van de originele versie, zo niet meer.
Ik ben in die tijd geïnspireerd geraakt door de dingen die getalenteerde en gemotiveerde leraren doen met de goede ideeën die ze tegenkomen.
Dat ze ze gebruiken is op zich natuurlijk al inspirerend, maar topleraren gaan
ook vrijwel onmiddellijk zelf aan de slag en passen ideeën die hen bevallen aan. Ze
slijpen ze zodanig bij dat ze aansluiten bij hun eigen stijl en aanpak, bij de schoolsituatie en hun leerlingen. Het bleek vooral dat de beste leraren altijd manieren vinden
om weer een stap verder te gaan met de dingen die je hen aanreikt. Bijna meteen
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nadat ik de ideeën, die ik had verzameld tijdens mijn onderzoek, in het veld had verspreid via de eerste versie van dit boek, waren mijn adviezen al weer achterhaald. Ik
zag mijn ideeën terug in de leslokalen, maar de leraren hadden ze zo bijgesteld dat
de uitvoering vaak beter was dan wat ik had beschreven.
Ik ging dit proces de ‘virtuoze cirkel’ noemen: Bied leraren iets goeds aan
en ze maken er iets beters, slimmers en snellers van. Je gaat je daardoor afvragen
waarom je zelf niet meteen zoiets goeds of genuanceerds hebt bedacht. Dit vind ik
het inspirerendste aspect van lesgeven. Ik kan nergens gelukkiger van worden dan
van de ontdekking dat een van mijn aanvankelijke ideeën achterhaald is. En vervolgens van de idee dat er snel weer een bijgewerkte versie van dit boek nodig is. Voorlopig geeft de nieuwe titel weer dat de kennis sinds de eerste versie verdiept is.
Zoals ik verderop uiteen zal zetten, bevat Teach Like a Champion 2.0 ook een aantal
splinternieuwe technieken. Dat komt doordat zeer goede leraren ondernemend zijn
en de lespraktijk vergeven is van wat Deborah Ball, faculteitshoofd van de School of
Education aan de University van Michigan, ‘endemische problemen’ noemt. Endemisch is in dit geval het tegenovergestelde van exotisch. Endemisch zijn problemen
die volkomen voorspelbaar zijn. Je weet zeker dat ze zullen optreden. Endemische
kwesties zijn bijvoorbeeld: Wat doe je als een leerling opgeeft en simpelweg weigert
ook nog maar een poging te doen? Hoe weet je of die leerling die stilletjes zit weggedoken in een hoekje iets leert? Hoe zorg je ervoor dat je leerlingen meer werk verzetten? En hoe pak je een leerling aan die, als je hem opdraagt te gaan zitten, grijnst
en zegt dat je zelf moet gaan zitten? Zoals wel blijkt uit deze voorbeelden, maakt het
feit dat deze endemische problemen te voorzien zijn, ze nog niet makkelijk oplosbaar.
En het zou een leraar geen tien jaar vallen en opstaan moeten kosten om te leren er
een beetje mee om te gaan. Verdere observatie heeft me geholpen de vele endemische
problemen te herkennen waarvoor leraren al briljante oplossingen hebben gevonden.
Ook deze vele aanvullingen maakten het nodig om een versie 2.0 te maken die zowel
een vervolg als een herziening zou zijn.

Over leraren en de adviezen die zij krijgen

Leraren verdrinken in adviezen. Het grootste deel van de tijd worden ze belast met
het uitvoeren van ideeën en richtlijnen die van anderen komen: van mensen die niet
elke dag voor de klas staan. Misschien komt het daardoor dat veel van die ideeën en
richtlijnen losstaan van de praktijk waarmee leraren zich geconfronteerd zien. Ze
worden vaak ontwikkeld met andere doelen dan het oplossen van de dagelijkse en
(voor sommigen) endemische problemen van het lesgeven. Ze zorgen er regelmatig
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voor dat leraren alleen nog maar meer overvoerd raken. Het is dus de moeite waard
om ons af te vragen hoe richtlijnen er dan uit zouden moeten zien. Ik denk dat er drie
soorten richtlijnen zijn: richtlijnen op basis van ideologie, op basis van onderzoek en
op basis van data.
De meeste richtlijnen die leraren krijgen zijn gebaseerd op ideologie. Al
eeuwen hebben mensen dingen bedacht die in schoollokalen zouden kunnen of
moeten plaatsvinden. Leraren kregen de opdracht om te zorgen dat dit gebeurde. Dit
leidde tot richtlijnen in de trant van: ‘Zus of zo moet het er in de klas aan toe gaan.’
Dat kan problematisch blijken, zelfs als je het op zich met het idee eens bent. Zo kan
een leraar bijvoorbeeld verteld worden dat het er in de klas democratisch aan toe moet
gaan en krijgt hij te horen aan welke maatstaven een democratische klas moet voldoen. Bij de beoordeling van de klas wordt dan echter niet gekeken of de prestaties
van leerlingen beter worden, maar of de leraar de democratische richtlijnen volgt.
Het beoordelen van de effectiviteit van een ideologie komt meestal neer op zelfbevestiging. Bij dit soort richtlijnen wordt er van leraren niet gevraagd ideeën zo toe
te passen dat het iets van belang oplevert - bijvoorbeeld de verbetering van prestaties
van leerlingen bij een bepaald vak - maar worden ze geacht resultaten vast te stellen
door een groeiende lijst eisen af te vinken. Leraren moeten Engels geven, wiskunde,
natuurkunde, geschiedenis, kunstonderwijs, financiële basiskennis, milieubewust
burgerschap, ondernemerschap, persoonlijke hygiëne. Ze moeten ervoor zorgen dat
hun leerlingen het zelfvertrouwen krijgen dat nodig is om je te kunnen handhaven in
een wereld die vergeven is van technologie, hun leerlingen in groepjes zetten en meerdere oplossingen voor elk probleem voorhanden hebben, voorkomen dat ze ‘praten
als leraren’ en hun leerlingen niet blootstellen aan een stuk tekst waarin meer dan vijf
woorden staan die ze niet kennen. Met andere woorden, richtlijnen die gebaseerd zijn
op een ideologie zorgen ervoor dat er scholen ontstaan waar leraren voortdurend proberen een heleboel dingen te doen die anderen hen opdragen. In plaats van gebruik
te maken van hun eigen inzichten, van hun probleemoplossend vermogen en van een
groot arsenaal aan gereedschappen om specifieke doelen te behalen. Het resultaat is
vaak dat de leraar verwordt tot een administratief medewerker met een checklist.
Adviezen die leraren krijgen zijn wel steeds vaker gebaseerd op onderzoek.
Onderzoek is belangrijk, dus dat is een stap in de goede richting, maar toch blijven
er problemen bestaan. Onderzoeksresultaten moeten eerst uitkristalliseren en vervolgens bezinken voordat je ze kunt toepassen. Als onderzoek uitwijst dat een bepaalde
actie resultaat heeft, betekent dat dan dat je die actie altijd moet ondernemen en daarnaast niets anders moet doen, of moet je die actie combineren met andere dingen?
Hoe vaak, in wat voor omgeving en met welke andere dingen? En hoe zorg je ervoor
dat het één geheel wordt? Zelfs als je het antwoord op al die vragen hebt gevonden,
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levert je onderzoek pas iets op als je erachter bent hoe je bijvoorbeeld iets precies
moet toepassen in zesenveertig minuten op donderdagmorgen met drieëndertig zesdegroepers met zeer uiteenlopende vaardigheden. Of misschien heb je er wel helemaal
niets aan. Er wordt immers heel wat onderzoek gedaan en het varieert sterk in kwaliteit. En zelfs uitkomsten die van nut zouden kunnen zijn, worden geïnterpreteerd
met een mengeling van gezond verstand, behoedzame plichtsgetrouwheid, regelrecht
onbegrip en blinde orthodoxie. Dit kan ertoe leiden dat ‘onderzoek’ heel gemakkelijk
de rechtvaardiging wordt van zowel goed als slecht onderwijs. Met andere woorden:
Onderzoek is het effectiefst als het niet automatisch leidt tot allerlei verordeningen,
maar wordt ingezet als middel, en als de uitkomsten door professionals worden aangepast en toegepast om een bepaald doel te bereiken en er vervolgens wordt getoetst
of dat doel inderdaad bereikt is.
Daarmee kom ik op het derde soort richtlijnen dat leraren krijgen: datagestuurde richtlijnen. Data-gestuurde richtlijnen zijn niet gebaseerd op wat er moet
gebeuren, maar op wat er gebeurde toen er successen behaald werden. Hoe werden
ideeën en onderzoeksresultaten zo samengesmeed dat ze de confrontatie met achtentwintig nogal sceptische 12- en 13-jarigen overleefden? Wat moest er nog meer gebeuren om deze uitzonderlijke prestatie te leveren? Wat waren de thema’s en variaties
die je terugziet in meerdere succesvolle lessen van leraren, en welke rol speelden de
persoonlijkheid van de leraar, de plaats waar, en de context waarin hij lesgaf? Het is
geen eenvoudige zaak, het geven van datagestuurde richtlijnen, en het heeft zijn eigen
valkuilen, maar zoals je waarschijnlijk al hebt geraden is dit boek een poging om
leraren dit soort richtlijnen aan te reiken: richtlijnen die zijn gebaseerd op het werk
van collega’s die oplossingen hebben gevonden voor endemische problemen.
Om een wijze collega te parafraseren: Het enige wat ik zeker weet over mijn
poging om data-gestuurde richtlijnen aan te bieden, is dat een deel ervan niet klopt.
Ik heb, als een van de door mij geobserveerde leraren iets deed wat leidde tot betere
resultaten, vast wel eens op het verkeerde gelet, niet begrepen wát ze nou precies
deed, oorzaak en gevolg door elkaar gehaald of alleen maar gezien wat ik wilde zien.
Maar een van de mooie dingen van data-gestuurde richtlijnen is dat iedereen ze kan
ontwikkelen. Of je nu een leraar bent, in de schoolleiding zit, of bij een lokale of
landelijke onderwijsorganisatie werkt, als je het niet eens bent met mijn conclusies,
kun je met de data-gestuurde aanpak een resultaat dat jij belangrijk vindt uitkiezen,
kijken welke collega’s dit resultaat ook werkelijk behalen en lering trekken uit hun
werk.
Een groot voordeel van de data-gestuurde aanpak is dat de gegenereerde
kennis afkomstig is van leraren: Je houdt hen een spiegel voor waarin ze zichzelf op
hun best zien. Leraren worden op die manier niet beschouwd als doorgeefluik voor
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de kennis op hun vakgebied, maar als degenen die die kennis ontwikkelen: zij zijn
de probleemoplossers, de ondernemers, degenen die tot nieuwe inzichten over het
vak komen. Het maakt van leraren intellectuelen. Dat is volgens mij heel belangrijk.
Het is niet alleen een eerbetoon aan leraren en hun vak, het verandert in het ideale
geval ook de kijk op het onderwijs en op de status van het werk.
We hebben het vaak over de prestatiekloof, maar er bestaan er vele: de kloof
tussen arm en rijk natuurlijk, maar ook de kloof tussen wat leerlingen denken en wat
ze kunnen opschrijven, de kloof tussen scholen in Amerika en de beste onderwijssystemen van de wereld, en de kloof tussen wat scholen aanbieden en wat ze zouden
kunnen aanbieden. Een van de belangrijkste boodschappen van dit boek is dat er oplossingen bestaan voor elke prestatiekloof in het onderwijs. En ze zijn allemaal al
eens ergens door een leraar gedicht. Het is niet zo dat er geen oplossingen zijn, maar
eerder dat we er maar niet in slagen om te leren van leraren die tot bepaalde inzichten
zijn gekomen en die hun ideeën in praktijk brengen.

Specifieke, concrete, uitvoerbare adviezen

Toen ik net lesgaf werd ik bedolven onder de goede raadgevingen. Ik bezocht trainingen en kwam thuis met de prachtigste adviezen die precies dat verwoordden wat
me oorspronkelijk in het leraarschap had aangetrokken: ‘Doe je leerlingen niet tekort
en houd de verwachtingen hoog’, ‘Stel iedere dag de hoogste eisen aan je leerlingen’,
‘Het gaat erom dat de leerling leert, het gaat niet om jouw stokpaardjes’. Vol goede
bedoelingen begaf ik mij vervolgens weer naar school en liep dan al snel vast op vragen
als: ‘Alles goed en wel, maar hoe doe ik dat? Wat moet ik om vijf voor half negen
doen om duidelijk te maken dat mijn verwachtingen hoog zijn?’
Uiteindelijk had ik het meeste aan het concrete advies van een ervaren collega:
‘Als je wilt dat ze doen wat je zegt, blijf dan stilstaan bij het geven van instructies.
Als je rondloopt en iets uitdeelt, lijken de aanwijzingen die je geeft bijzaak. Maak
duidelijk dat wat jij zegt ertoe doet. Blijf stilstaan.’ Aan dergelijke concrete, specifieke, uitvoerbare adviezen heb ik, en hebben met name mijn leerlingen, op termijn
veel meer gehad dan aan de abstracte idealen van hoge verwachtingen en eisen.
Omdat ik zelf heb ervaren wat wel en wat niet werkt, heb ik getracht de technieken in dit boek te beschrijven als concrete, specifieke, uitvoerbare handelingen
die je in principe onmiddellijk in praktijk kunt brengen. Ik heb gekozen voor de term
‘technieken’ en niet ‘strategieën’, hoewel het in de moderne onderwijsliteratuur
meestal over strategieën gaat. Ik beschouw een strategie echter als een algemene manier om problemen aan te pakken en tot beslissingen te komen. Een techniek is daar-
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entegen een concrete beschrijving van wat je doet of zegt. Als je een hardloper bent,
is je strategie misschien om snel te starten en je niet te laten afleiden. Als bijbehorende
techniek buig je bij de start iets naar voren en houd je je blik strak naar voren gericht.
Als je beter wilt leren hardlopen, zul je er meer aan hebben om die techniek te oefenen
en te verbeteren dan om je strategie te verfijnen. Een techniek is een handeling, hoe
meer je die oefent, hoe beter je daarin wordt. Honderd keer nadenken over je besluit
om snel te starten, maakt je start niet beter, maar honderd keer oefenen op de juiste
startpositie wel. Door aandacht te besteden aan technieken en die te trainen zul je het
snelst betere resultaten boeken, al gaat die training soms misschien ten koste van het
nadenken over je filosofie of strategie. Mijn ideaal is dat je na wat training zelfverzekerd voor de klas zult staan en met Bliksembeurt (techniek 33) en Weet niet geldt
niet (techniek 11) alle leerlingen actief betrekt bij een les, die gekenmerkt wordt door
Positief inkleden (techniek 58) en een hoge Ratio (hoofdstukken 7, 8 en 9) Als je ervoor zorgt dat je die technieken beheerst, zal dat je veel meer opleveren dan verheven
idealen en het vastklampen aan abstracte strategieën. De technieken zijn een praktische
oplossing voor de problemen die je in de harde realiteit van veel scholen tegenkomt.
Ik vind het ook belangrijk om op te merken dat deze verzameling technieken
geen ‘systeem’ is. Iedere techniek kan op zichzelf worden bekeken. Het voordeel
daarvan vind ik dat je met behapbare stukjes kennis te maken hebt. Je kunt iets uitkiezen wat je interesseert, ermee aan de slag gaan en kijken wat het resultaat is. En
je kunt een nieuwe techniek integreren in wat je al doet, zonder dat je je hele aanpak
hoeft te veranderen of meteen alles wat in dit boek staat voor waar hoeft aan te nemen.
Zoals Chip en Dan Heath uiteenzetten in hun boek Switch, is de reactie van mensen
op nuttige informatie sterk afhankelijk van de vraag of ze erin slagen deze zo te gebruiken dat hun leven er in positieve zin door verandert. Vaak is wat wij verzet tegen
verandering (bijvoorbeeld bij leraren) noemen in feite een gebrek aan duidelijkheid
over wat er concreet moet gebeuren om te zorgen dat de verandering plaatsvindt:
‘Oké, ik snap dat ik strenger moet worden, maar hoe word ik dat? Hoe pak ik dat nou
concreet en handig aan?’ Het lijkt misschien minder efficiënt mensen kleine ideeën
aan te bieden om mee aan de slag te gaan, maar als je hen een overkoepelend systeem
aanbiedt waarin alles is vervat, kun je er vrij zeker van zijn dat ze vervallen tot nietsdoen. Als je een specifiek en hanteerbaar idee aangeboden krijgt, kan dat je helpen
veranderingen en verbeteringen op een veilige en gemakkelijke manier tot stand te
brengen, met als resultaat dat de techniek onderdeel van je leven wordt. Verandering
op de lange termijn bereiken we vaak het beste door middel van kleine veranderingen
op de korte termijn.
Een andere belangrijke observatie uit Switch is dat we de neiging hebben om
te denken dat de omvang van de oplossing even groot moet zijn als de omvang van
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het probleem. Je bent geobserveerd en er was kritiek op je. Het lijkt erop dat je alles
wat je doet compleet anders moet gaan doen. Maar is dat wel zo? Vaak hebben kleine
veranderingen een groot en verreikend effect op grote problemen. Ik heb een vriend
die jarenlang met zijn gewicht heeft geworsteld en vreselijk zijn best deed grote veranderingen in zijn levensstijl aan te brengen, wat hem enorm veel moeite kostte, waardoor hij veel minder aandacht had voor zijn werk en zijn gezin. Op een dag realiseerde
hij zich dat een pijnlijke kies er al een tijdlang voor zorgde dat hij vermeed met één
kant van zijn mond te kauwen. Hij duwde het eten naar de andere kant en slikte het
door als hij het nog maar half gekauwd had. Het drong tot hem door dat dit er wel
eens de oorzaak van kon zijn dat hij te veel at. Hij liet de kies trekken en was in een
paar weken tijd vijf kilo kwijt. Zo kan het ook met lesgeven gaan. De mascotte van
ons Teach Like a Champion-team aan de Uncommon Schools is Mighty Mouse. We
worden er graag aan herinnerd dat kleine wezens grote spierballen kunnen hebben.

De ironie van wat werkt

Veel van de technieken die in dit boek worden beschreven zullen je op het eerste gezicht alledaags en onbeduidend voorkomen. Misschien stelt dat je zelfs wel teleur.
Ze zijn niet altijd bijzonder innovatief of wereldschokkend. Ze stroken niet altijd met
onderwijstheorieën, maar ze werken wel. En hun effect maakt hun soms nederige
verschijningsvorm meer dan goed.
Het bewijs van hun effectiviteit wordt niet alleen geleverd in de leslokalen
van de leraren van wie ik ze geleerd heb, maar in bijna elke school in elke stadswijk.
In die scholen bevindt zich gewoonlijk een aantal lokalen waar dezelfde leerlingen
die zich even daarvoor nog onhandelbaar en stug toonden, hun schrift tevoorschijn
halen en als bij toverslag beginnen te denken en te werken als echte studenten. In al
die lokalen is een leraar aanwezig, een vakman of vakvrouw die zich door een bijzondere aandacht voor technieken en de uitvoering daarvan onderscheidt van de
meeste van zijn of haar collega’s.
Misschien wel het meest verrassende van dit boek is dat de gereedschappen
die in een lessituatie het meeste blijken op te leveren grotendeels niet worden opgemerkt door onderwijstheoretici. Ik noem als voorbeeld het triviale uitdelen en inzamelen van blaadjes met lesstof, huiswerk e.d. Een topleraar weet hoe waardevol het
is dat zoiets routineus verloopt. Ik begin een lerarentraining vaak met een filmpje van
mijn collega Doug McCurry, oprichter van de Amistad Academy in New Haven in
Connecticut en van het scholennetwerk Achievement First, die beide in heel de VS
bekendstaan als hoogwaardige instellingen. In het filmpje kun je zien hoe Doug
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McCurry aan het begin van het schooljaar zijn leerlingen leert hoe je iets klassikaal
uitdeelt. Hij legt eerst even uit hoe het moet (per rij doorgeven, beginnen als hij dat
aangeeft, iedereen blijft zitten behalve degene die moet opstaan om iets aan te kunnen
pakken, etc.). Dan gaan ze oefenen Doug heeft een stopwatch en klokt de tijd: ‘Tien
seconden. Niet slecht. Laten we eens proberen of het ook in acht seconden lukt.’ De
leerlingen hebben het trouwens enorm naar hun zin. Ze houden wel van zo’n wedstrijdje en willen niets liever dan hun eigen tijd verbeteren.
Er zijn altijd leraren die sceptisch op dit filmpje reageren. Volgens hen kan
een leraar de lestijd beter benutten. Bovendien zou het vernederend zijn om leerlingen
zoiets banaals te laten oefenen, alsof ze robots zijn, gehersenspoeld worden in plaats
van gestimuleerd om zelfstandig te denken. Maar bekijk het eens puur cijfermatig:
Op een gemiddelde schooldag wordt in één groep zo’n twintig keer per dag papier
uitgedeeld en ingezameld en een gemiddelde groep leerlingen doet daar zo’n tachtig
seconden over. Stel dat Dougs leerlingen dit in twintig seconden voor elkaar krijgen,
dan winnen zij per dag in totaal twintig minuten. Die tijd kunnen ze uitstekend benutten om de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog te bestuderen of te leren hoe je
breuken met ongelijke noemers optelt. Als je die twintig minuten per dag nog eens
vermenigvuldigt met 190 schooldagen, moet je constateren dat Doug zijn leerlingen
net een routinehandeling heeft aangeleerd die hem (en hen) voor het hele schooljaar
3800 minuten extra lestijd oplevert, wat gelijkstaat aan bijna acht extra lesdagen. In
dat licht beschouwd investeert Doug McCurry een uur tijd om deze routinehandeling
aan te leren voor een winst van zo’n zesduizend procent.
Tijd is voor scholen een kostbaar goed, Doug heeft dus in feite het meest
schaarse middel van zijn klas met zo’n 4 procent vergroot. Hij heeft kortweg een
klein wonder verricht. Daarnaast zijn er nog veel meer zaken die pleiten voor het aanleren van goede gewoontes en nuttige routines: Ze brengen rust en regelmaat in de
les en herinneren leerlingen er steeds weer aan dat het belangrijk is dat je ook de
kleine dingen goed doet. Als je Dougs voorbeeld volgt, gebruik je een krachtige techniek die in de lessen van vrijwel iedere topleraar wordt toegepast. Helaas blijft deze
uiterst efficiënte techniek, zo efficiënt zelfs dat je bijna zou beweren dat leraren moreel verplicht zijn hem te gebruiken, onvermeld bij de grote Amerikaanse onderwijstheoretici. Er zijn maar weinig lerarenopleidingen in de VS waar men het nodig vindt
om toekomstige leraren te vertellen hoe je iets efficiënt uitdeelt aan je leerlingen en
dat terwijl het behoort tot de waardevolste lessen die je hen kunt meegeven.
Tegenover de leraren die ik heb geobserveerd lijkt het me eerlijk om te zeggen
dat het in de meeste technieken niet puur gaat om perfect uitgevoerde details. Het
blijkt dat lesgeven een teamsport is waarin leraren snel van elkaar leren door een
stevige cultuur op te bouwen waarin ze studeren en het met elkaar hebben over de
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inzichten die ze ontwikkelen. In veel gevallen gaat het om kwesties die vaker aan de
orde komen in gesprekken over het vak, bijvoorbeeld: Hoe zorg je dat je leerlingen
meer zelf gaan nadenken en doen? Toch onderscheiden topleraren zich doordat ze
zeer specifiek en gedetailleerd bezig zijn. Ze zitten zeker niet in hun ivoren toren te
filosoferen, maar gaan tot hun knieën in de modder staan. Draai en praat (techniek
43) is een heel goed voorbeeld. Als je deze techniek beheerst, draagt hij enorm bij
aan de orde in je klas en de zelfstandigheid van je leerlingen. Als je hem niet goed
beheerst, verdoe je je tijd en wordt het een schijnvertoning. Als je wilt zorgen dat je
leerlingen zich verantwoordelijk en zelfstandig gaan gedragen moet je hen, net als
Doug McCurry, vaste gewoonten aanleren en daarin zijn de kleinste dingen van het
grootste belang.

De technieken in de praktijk

Het succes van de technieken staat of valt uiteindelijk met hun weloverwogen toepassing. Ik heb dit boek geschreven om ambachtslieden te helpen kunstenaars te worden, niet omdat ik meen dat je goed onderwijs alleen kunt realiseren met behulp van
strakke procedures. Elke techniek moet met beleid worden ingezet en iedere leraar
zal daar op zijn eigen unieke wijze en op grond van zijn eigen ervaring en visie invulling aan geven. Dat is in één woord kunstenaarschap. Dat een topleraar zichzelf
eerst doelbewust relevante vaardigheden heeft aangeleerd doet niets af aan zijn geweldige onderwijsprestaties, net zo min als het afbreuk doet aan Michelangelo’s
David dat de kunstenaar, alvorens hij het beeld maakte, zich eerst alle finesses van
het beitelen had eigen gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat leraren met de praktische
adviezen in dit boek intelligent en onafhankelijk zullen kunnen beslissen waar en
wanneer welke techniek hen het beste in staat zal stellen om uit te groeien tot meesters
in hun vak.
De organisatie waarvoor ik werk, Uncommon Schools, is een non-profitorganisatie die scholen bestuurt. Goede scholen, zeg ik met trots, en volgens mij zijn
ze goed om de reden waarom de meeste goede scholen goed zijn: omdat ze leraren
en hun vak serieus nemen en proberen om bij elke beslissing als uitgangspunt te
nemen dat die hun leraren ten goede moet komen en de prestaties van hun leerlingen
moet verbeteren. Dat zijn twee doelstellingen die, als ze al niet hetzelfde betekenen,
in ieder geval sterk samenhangen. Maar dit is geen boek dat speciaal bedoeld is voor
slechts sommige scholen. Dit is een boek over lesgeven, een boek dat gaat over de
dingen die gebeuren in de klas, en niet zozeer over onderwijsbeleid. Ik vind het belangrijk erop te wijzen dat ik hier leraren beschrijf van verschillende scholen, en dat
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ik van hen allemaal iets heb geleerd. Ik zou sommigen van hen tekort doen als ik dit
niet zou benadrukken. Hier aan mijn bureau zittend herinner ik me nog goed hoe ik
heb zitten ploeteren om alle inzichten, verworven in klaslokalen van scholen in New
York, in Nashville, en niet te vergeten in Boston, Houston en Oakland, op papier te
krijgen.
Bij veel technieken zijn korte opnames van praktijkvoorbeelden gemaakt.
De dvd-clips maken het effect van de technieken aanschouwelijk; je ziet topleraren
die bepaalde technieken toepassen en zich daardoor onderscheiden van hun ‘best
goede’ collega’s. Naar mijn idee heb je het meeste aan de clips als je eerst de beschrijving van een techniek leest, dan de bijbehorende clip bekijkt en vervolgens bij
jezelf nagaat hoe je dit in je eigen onderwijspraktijk zou kunnen toepassen.

Bepalen wat werkt

Hoe heb ik de leraren en scholen voor mijn onderzoek gekozen? En wat betekent het
als ik zeg dat het hun is gelukt de prestatiekloof tussen arm en rijk te dichten? Mijn
belangrijkste gereedschap daarbij was een basisanalyse van resultaten bij staatsexamens die gecontroleerd waren voor de variabele armoede. Ik was op zoek naar
positieve uitschieters en dus naar de leraren van leerlingen die uit arme gezinnen
kwamen en te kampen hadden met de problemen die dat met zich meebrengt, maar
die toch resultaten behaalden die vergelijkbaar waren met meer bevoorrechte leerlingen. Kijk nu even naar figuur I.1.
In de grafiek zijn data verwerkt over resultaten bij een rekentoets onder 1112-jarigen op scholen in de staat New York. Op de omcirkelde school komt zo’n 96
procent van de leerlingen in aanmerking voor een gratis of goedkope lunch, in het
Amerikaanse onderwijs de maatstaf voor armoede. Volgens de onderzoeksgegevens
was het slagingspercentage op vergelijkbare scholen in 2011 zo’n 40 procent. Ook
bleek dat de correlatie tussen armoede en slechtere prestaties sterk was; op scholen
waar geen leerlingen zaten die in aanmerking kwamen voor gratis lunches was het
slagingspercentage 83 procent. Op de omcirkelde school bleek het slagingspercentage
nog hoger. Iedere leerling slaagde voor de toets. En, wat niet te zien is in deze grafiek,
60 procent van de leerlingen op deze school scoorde zelfs hoog, waardoor de school
behoorde tot de bovenste 5 procent van scholen in de staat, de samenstelling van de
leerlingbevolking buiten beschouwing gelaten.
Nog belangrijker was dat de trend zich doorzette. Het percentage van de 1112 jarigen op de school dat voor de toets slaagde was in 2013 meer dan 130 procent,
gemeten naar het landelijke gemiddelde, ondanks het veel hogere armoedecijfer.

Percentage leerlingen dat voldoende scoort

Mate van armoede (percentage leerlingen dat in aanmerking komt voor een gratis lunch op school)

Figuur I.1 Toets Rekenen/Wiskunde New York State, Sixth Grade (Groep 8)
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En de groep die in 2011 zulke goede resultaten had behaald, bleef dat doen. In 2013
slaagde 74 procent van dit cohort voor de toets voor 13-14 jarigen. Dat lijkt een duidelijke daling, maar dat is schijn. De staat New York had namelijk in de tussentijd de
examens aanmerkelijk moeilijker gemaakt. Over het geheel genomen slaagde dat jaar
in New York slechts 28 procent van de leerlingen. Op de school waar wij het over
hebben was het slagingspercentage meer dan tweeënhalf keer zo groot als het gemiddelde percentage in de hele staat, ondanks dat het armoedepercentage er twee keer
zo groot was dan het gemiddelde van de staat. Kortom, deze school, Troy Preparatory
Charter School in Troy, New York, die behoort tot het netwerk van Uncommon
Schools, verdiende onze aandacht. Evenals de leraren rekenen Bryan Belanger, Katie
Belluci, Bridget McElduff en Ana O’ Neill. Hoe zou hun benadering van lesgeven,
de relatie met hun leerlingen, lesplannen en dat soort zaken zijn? Daar zouden toch
zeker dingen in zitten waar anderen hun voordeel mee konden doen in hun eigen lespraktijk.
Mijn doel was zo veel mogelijk uitschieters als deze te vinden. Soms ging
het om een bepaalde klas en soms om een hele school. Ik probeerde zo veel mogelijk
onderzoeksgegevens te pakken te krijgen en ging op zoek naar signalen die zich doorzetten, positieve resultaten die blijvend waren, geen eenmalige oplevingen die net zo
goed door iets anders veroorzaakt konden zijn dan door goed onderwijs. Als een
school langere tijd goede resultaten behaalde, raadpleegde ik soms ook het schoolhoofd bij het vinden van geschikte leraren. Dit klinkt subjectief, maar het was toch
nuttig. Onderzoeken wijzen misschien soms uit dat het gemiddelde schoolhoofd maar
zozo is in het aanwijzen van de beste leraren, maar dat geldt voor heel goede schoolhoofden natuurlijk niet. Je zou kunnen zeggen dat ze zo veel succes in hun werk
hebben omdat ze begrijpen wat voor soort leraren ze nodig hebben als ze willen dat
de lessen op hun school effectief zijn. En er zijn ook data die aangeven dat het weliswaar lastig is de competentie van een leraar alleen door middel van observatie te beoordelen, maar dat heel goede schoolleiders de uitzonderlijk goede leraren er vaak
wel uit weten te pikken.
Dat ik te rade ben gegaan bij de schoolleiding had verschillende redenen.
Onderzoeksgegevens zijn heel belangrijk, maar ze zijn niet altijd makkelijk te gebruiken. Zo kan het een probleem zijn dat resultaten pas na een paar jaar zichtbaar
worden. Als een lerares Engels adembenemende resultaten weet te behalen, zou dat
ook aan het werk van haar voorganger(s) te danken kunnen zijn en niet aan het halve
jaar dat zij met haar leerlingen heeft doorgebracht. Door te rade te gaan bij het schoolhoofd en te controleren of andere data klopten, kon ik preciezere besluiten nemen.
Verder zijn er vaak weinig onderzoeksgegevens te vinden over resultaten bij natuurkunde, scheikunde en biologie, maatschappijleer en de creatieve vakken. Daarom heb
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ik me bij de keuze van docenten voor die vakken laten leiden door schoolleiders op
wier scholen al langere tijd uitstekende resultaten werden geboekt bij taal en rekenen.
Dat was natuurlijk een beetje een extrapolatie, maar het was beter dan die vakken
helemaal te negeren.
Omdat ik in eerste instantie vooral gebruik heb gemaakt van uitkomsten van staatstoetsen wil ik kort ingaan op enkele misvattingen die daarover bestaan, vooral om te
onderstrepen dat de kwaliteit van het werk van de leraren op wiens werk dit boek gebaseerd is, uitzonderlijk is. Goede resultaten bij staatstoetsen zijn noodzakelijk om
verder te studeren maar volstaan niet. Daarvoor hebben leerlingen een brede basiskennis nodig en bij staatstoetsen wordt niet alles gemeten.
De leraren die goed zijn in het aanleren van de vaardigheden die in staatstoetsen aan bod komen, geven vaak ook uitstekend onderwijs in algemenere vaardigheden die belangrijk zijn voor een vervolgopleiding. Als we binnen Uncommon
Schools de resultaten van onze leerlingen in pittigere toetsen (waarin ze bijvoorbeeld
opstellen moeten schrijven die voldoen aan veel hogere eisen dan die van de staatstoetsen) bestuderen, zien we dat leerlingen die in beide toetsen hoog scoorden vaak
les hebben gehad van dezelfde leraren. De leraren van wie de leerlingen het hoogst
scoren op staatstoetsen hebben bovendien aantoonbaar de meeste leerlingen die daadwerkelijk gaan studeren en dat ook goed doen. Goede resultaten in staatsexamens
voorspellen kortom dat er een grote kans is dat een leerling niet alleen wordt toegelaten tot het hoger onderwijs, maar ook dat hij een goede student zal zijn.
Dat gezegd hebbende volgt hieronder een korte beschrijving van de inhoud
van de hoofdstukken.

Hoe je dit boek het best kunt gebruiken: indeling van de
hoofdstukken

Ik heb uit mijn aantekeningen uit het veld een handboek vol technieken samengesteld
dat bestaat uit vier delen. Die delen zijn gebaseerd op ideeën over wat ik als vier kernproblemen bij het lesgeven beschouw: Controleren van begrip, Studiehouding, Ratio
en Klascultuur.
Controleren van begrip

In de eerste versie van Teach like a champion was Controleren van begrip één techniek (Begrip toetsen). Die was met de beste bedoelingen beschreven, maar het ontbrak
aan werkzame, concrete aanwijzingen voor de praktijk van alledag, en daar hecht ik
juist het grootste belang aan. Aan het begin van het wordingsproces van 2.0 reali-
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seerde ik me dat er een heel hoofdstuk moest worden gewijd aan het controleren van
begrip. John Wooden, de basketbalcoach van de Universiteit van Californië (die aanvankelijk leraar Engels was en die zich leraar is blijven voelen gedurende zijn gehele
roemrijke carrière als misschien wel de beste coach in de Amerikaanse sportgeschiedenis) heeft ooit gezegd dat het bij lesgeven cruciaal is dat je onderscheid kunt maken
tussen ‘ik heb het ze geleerd’ en ‘ze hebben het begrepen’. Ik denk niet dat er een betere manier is om te zeggen wat het controleren van begrip nu precies is. Omdat ik
het eens was met Wooden, besloot ik dit onderwerp te behandelen in het eerste hoofdstuk, om zo te benadrukken hoe belangrijk het is. In de jaren die volgden, bleek dat
het onmogelijk was om het bij één hoofdstuk te laten. Het werden er twee, die ook nog
samen een apart deel vormen. De tien technieken in deze twee hoofdstukken zijn
helemaal nieuw in deze tweede editie. Ik had er vier jaar geleden nog geen weet van
dat deze technieken bestonden. (Dat wisten veel leraren natuurlijk al wel). Als ik de
filmpjes van lessen waarnaar ik keek voor het schrijven van de eerste editie nog eens
bekijk, zie ik er talloze voorbeelden van. Ik heb ze toen gewoon over het hoofd gezien.
Studiehouding

Deel Twee van het boek, Studiehouding, gaat over het belang van het aanbrengen van
een serieuze studiehouding bij je leerlingen. Het bevat herziene versies van vier
hoofdstukken uit de eerste editie: De lat hoog leggen, Een goede planning is het halve
werk, Structuur en presentatie en Tempo. Natuurlijk zijn er nog andere factoren die
beïnvloeden of (en hoe) er serieus wordt gewerkt in je lessen - de inhoud van je les
en de mate van verdieping - maar in deze vier hoofdstukken worden concrete acties
op verschillende vlakken onder de loep genomen die dat bevorderen. Als ik een naam
zou moeten geven aan wat er gebeurd is met de presentatie van de technieken in De
lat hoog leggen nadat de eerste editie van dit boek verscheen, is het: ‘orde scheppen’.
En het resultaat is, denk ik, dat ze in deze editie veel helderder en gemakkelijker in
het gebruik zijn. Er is veel duidelijker een lijn uitgezet voor welke technieken je gebruikt, welke beslissingen je moet nemen en op welk moment je dat doet.
Ratio

Deel Drie van het boek bestaat uit drie hoofdstukken over het opbouwen van Ratio:
Hoe laat je je leerlingen zo veel mogelijk (denk)werk zelf doen? In de korte inleiding
bij dit deel zet ik uiteen dat ik dit probleem op drie manieren aanpak (door ze te bevragen, door ze te laten schrijven en door te discussiëren) en maak ik een onderscheid
tussen de twee belangrijke soorten van zelfwerkzaamheid: meedóen en meedénken.
Daarnaast bevat dit deel een aantal van de belangrijkste gedachten uit dit
boek, die ik heb geschaard onder het kopje ‘De inhoud staat voorop’. Ik zeg daarin
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dat je niet van leerlingen kunt verwachten dat ze ergens diepgaand over nadenken als
je hen niet ook voorziet van een heleboel kennis. Om ergens over na te denken en
iets te analyseren heb je er kennis van nodig. Opdrachten waarbij je je leerlingen de
instructie geeft ‘Maak gebruik van alles wat je weet en denk diep na’ lijken misschien
te leiden tot zelfwerkzaamheid, maar zijn als de leerlingen maar heel weinig weten
in feite een lege huls. Als je direct en substantieel bijdraagt aan de hoeveelheid kennis
die je leerlingen hebben - sommige mensen in het onderwijs hebben het smalend over
‘slechts feitenkennis’ - stel je hen in staat zelfstandig, substantieel en diepgaand denkwerk te verrichten. Als je hen aan het werk zet zonder kennis tast je je leerlingen aan
in hun waarde. Feitenkennis en verdieping zijn niet het tegenovergestelde van elkaar,
zoals sommige mensen in het onderwijs blijven suggereren. Ze gaan hand in hand,
ze versterken elkaar. Dat feiten en diepgaande kennis onontbeerlijk zijn, zeg ik met
nederigheid als ik terugkijk op de eerste editie van dit boek, is iets wat ik over het
hoofd heb gezien. Kortom, lees alsjeblieft voor je begint aan de drie hoofdstukken
over ratio wat ik heb geschreven onder het kopje ‘De inhoud staat voorop’.
Klascultuur

Deel Vier van dit boek is geheel gewijd aan klascultuur. Van de leraren en schoolleiders die deelnemen aan onze workshop horen we vaak dat dit een ongelooflijk nuttig onderwerp is, omdat een positief klassenklimaat zo veel effect heeft - niet in de
laatste plaats op leerprestaties - en er maar zo weinig richtlijnen zijn voor de opbouw
ervan. Bovendien zijn de nadelige gevolgen van een slecht klassenklimaat zo enorm.
Als het klimaat in jouw klas niet is wat je zou willen, kan het een grote stap in de
goede richting zijn om de effectiviteit van de disciplinaire maatregelen die je neemt,
je stijl van leiding geven en organiseren, en je betrokkenheid te toetsen en vervolgens
vast te stellen wat je eigen invloed is.
Ik heb in deze editie van het boek ook duidelijker willen maken dat het bij
het opbouwen van een klassenklimaat van cruciaal belang is dat de leraar zich van
twee dingen bewust is. Het eerste is dat orde in de klas leerprestaties bevordert. Het
tweede is dat een klas zonder verstoringen nog iets anders is dan een klas met een
positief klimaat. Want in een klas met een positief klimaat hebben we niet alleen
geen verstoringen maar ook positieve verwachtingen en gaan we met elkaar om op
een opgewekte, productieve en zorgzame manier. Wat bondiger gezegd: (1) Orde is
noodzakelijk, maar volstaat niet om ervoor te zorgen dat leerlingen ook daadwerkelijk
leren. (2) Zorgen voor een goed klassenklimaat houdt meer in dan het tot een minimum terugbrengen van verstoringen.
Natuurlijk gaat het bij klascultuur niet altijd om leiding geven en verantwoordelijkheid nemen. In Hoofdstuk 12, het laatste hoofdstuk van het boek, behandel ik
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de kracht van relaties en het belang van plezier (De P-factor). Ik hoop dat je gaat
nadenken over de kracht die je kunt halen uit lesgeven als je het ziet als één grote
belevenis.
De structuur van het boek - tweeënzestig technieken verdeeld over 12 hoofdstukken
- stelt je in staat om er steeds één techniek uit te pikken om bepaalde vaardigheden
te vergroten en dat te doen in een volgorde die het best aansluit bij jouw lessen. Tegelijkertijd is het volledige arsenaal aan technieken meer dan de som der delen. Ze
kunnen elkaar versterken: Als je er één traint, word je soms ook beter in een andere.
Dus ik hoop dat je ook de tijd zult vinden om dit boek van A tot Z door te lezen en
dat je jezelf er ook toe zet om technieken te verfijnen die je misschien niet meteen
zou uitkiezen. Als je het hele boek leest, wordt het je misschien ook duidelijk welke
vaardigheden je verder wilt ontwikkelen. Óf omdat je je intuïtief sterk aangetrokken
voelt door een groepje technieken en er ook talent voor hebt, óf juist omdat je zou
willen dat je dat talent had.
Terwijl jij nadenkt over hoe je het boek zult gaan gebruiken, geef ik je alvast
een gedachte mee over hoe mensen, en jij dus ook, zich ontwikkelen. Het gevaar bestaat dat je vervalt in ‘gewoon alles wat niet goed is, recht te trekken’, bij jezelf en
bij anderen die je begeleidt in hun ontwikkeling. Het is misschien een aardige strategie
om je kritiek te verzachten door haar vriendelijk te verpakken, maar wat ook heel
goed werkt, is proberen wat goed gaat nog beter te laten gaan. Dit geldt ook voor de
topleraren die ik heb geobserveerd, want ook zij hebben hun zwakke punten, hoe
goed hun resultaten ook zijn. Ze behalen vaak uitzonderlijke successen doordat ze
een aantal kernvaardigheden bijzonder goed beheersen. Het is heel goed mogelijk
dat de verdere ontwikkeling van je sterke kanten over het geheel genomen evenveel
verbetering in je lessen oplevert als het werken aan je zwakke punten. En waarschijnlijk levert een combinatie van die twee het meest op. Hoe dan ook, misschien kom je
in de verleiding om een hoofdstuk over te slaan omdat je denkt dat je al goed bent in
de vaardigheden die erin worden behandeld, maar ik wil je aanmoedigen om dat
hoofdstuk dan met extra aandacht te bestuderen, juist omdat het gaat over technieken
die je al beheerst. Het kan best zijn dat je zo intuïtief iets oppikt en dat ook toepast,
en misschien word je dan wel nog beter, of zelfs uitzonderlijk goed. Met andere woorden, investeer ook in je sterke punten.
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DE VIER ASPECTEN VAN
HET CONTROLEREN VAN BEGRIP
De meest in het oog springende eigenschap van een uitstekende leraar is misschien
wel zijn vermogen om het verschil tussen ‘Ik heb het hen geleerd’en ‘Ze kennen/
kunnen het’ te onderkennen. Hij mag dan aan zijn klas hebben uitgelegd dat De Tiende
Penning van Alva één van de aanleidingen voor de Tachtigjarige Oorlog was, maar
hebben zijn leerlingen dat begrepen? Daar draait het om.
Tussen dat wat een leraar onderwijst en wat een leerling daarvan leert, bestaat
altijd een kloof. Hoe zorgvuldig lessen ook bedacht en uitgevoerd worden. Het is
misschien niet de schuld van de leraar. Het woord ‘schuld’ is in een aantal opzichten
ook niet relevant. De taak van een leraar is om zijn leerling kennis en vaardigheden
bij te brengen. Zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, is de dagelijkse uitdaging
waar leraren voor staan.
Het is een forse opgave om op een goede manier het punt te bereiken waarop
je tegen jezelf kunt zeggen ‘Ze kennen/kunnen het’. De weg daar naartoe bestaat uit
reacties op fouten en misverstanden en daar steeds weer de juiste weg in te vinden.
Dat proces heeft een naam: Controleren van begrip (CVB). Hoewel ik die uitdrukking
al heel wat jaren kende, heeft het me toch nogal wat tijd gekost om te doorgronden
welke aspecten er aan CVB vastzitten. De succesvolle uitvoering ervan wordt vooral
bemoeilijkt door de driehonderd andere taken die leraren te vervullen hebben. Aan
een gele sticker op het bord, met daarop ‘niet vergeten te controleren of ze echt iets
leren’, zul je niet zoveel hebben.
Kampioen CVB-ers zijn zo goed geworden door kleine, doelbewuste veranderingen door te voeren. Sommige daarvan lijken triviaal, maar wanneer ze consistent
en gecoördineerd worden toegepast, resulteert dat in een betrouwbaar vangnet voor
het leerproces van de leerlingen.
In de komende hoofdstukken bespreek ik CVB. Mijn ideeën daarover hebben
vooral betrekking op de lessen zelf en op al die dingen die leraren doen voordat de
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bel gaat. Voor de tijd daarna beschikken ze over allerlei geweldige andere instrumenten om vast te stellen hoeveel hun leerlingen geleerd hebben: toetsen, beurten, opstellen, huiswerk, en zelfs Afzwaaiers (techniek 26). De meeste leraren gebruiken die
allemaal, en dat moeten ze natuurlijk blijven doen, maar ik concentreer me hier op
toetsinstrumenten die ze tijdens de les zelf kunnen inzetten. Dat is belangrijk omdat
misverstanden vaak een sneeuwbaleffect hebben en andere misverstanden oproepen.
Door ze snel te herkennen en aan te pakken kun je dat verhinderen, en dat scheelt je
veel tijd. Tien verloren minuten haal je gemakkelijker in dan een hele les.
CVB kun je vergelijken met autorijden. Een goede chauffeur kijkt ongeveer
elke vijf seconden in zijn spiegels om te voorkomen dat er dingen misgaan. Dat is oneindig veel beter dan achteraf je auto, of erger nog jezelf, te moeten laten oplappen.
In de loop der tijd zijn de CVB-technieken voor mij met elkaar vergroeid tot
drie bredere taken. De eerste is Data verzamelen. Bij die taak is efficiëntie het allerbelangrijkst, vooral vanwege de beperkte duur van een les. Als je iedere keer twintig
minuten de tijd zou hebben, dan kwam je er wel achter hoe je leerlingen presteren.
De kunst is om er in twee minuten achter te komen.
Er zijn twee manieren waarop leraren data verzamelen: door vragen te stellen
en door te observeren. In hoofdstuk 1 worden de instrumenten waarmee je dat efficiënt en goed kunt doen besproken.
In hoofdstuk 2 komen de twee taken, die volgen uit CVB, aan de orde: Actie
ondernemen naar aanleiding van verkregen data en het creëren van een Fouten maken
hoort erbij-cultuur. Deze taken stellen andere eisen dan die uit het eerste hoofdstuk.
Terwijl de lastige aspecten van Data verzamelen vooral van praktische aard waren,
liggen die van de andere twee juist op praktisch én psychologisch gebied.
Actie ondernemen houdt vaak in dat de koers van een les onmiddellijk moet
worden aangepast omdat de prestaties van leerlingen achterblijven. We komen door
allerlei factoren in de verleiding om de signalen te negeren en te doen alsof er niets
aan de hand is. Daarom bespreek ik strategieën om die verleiding te bestrijden. Daarna
laat ik zien hoe je van het CVB-proces een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
leraren en leerlingen kunt maken. De bereidheid van leerlingen om voor gemaakte
fouten uit te komen is direct van invloed op het succes van een leraar. Door leerlingen
aan te moedigen om gemaakte fouten onder ogen te zien en te erkennen, zorgt een
goede leraar ervoor dat het veilig is om open te zijn over fouten. Daarmee creëert hij
een Fouten maken hoort erbij-cultuur, waarin het normaal is en zelfs gerespecteerd
wordt om van fouten te leren. Deze gedeelten van Hoofdstuk 2 beschrijven een gebied
waarvan ik niet wist dat het bestond toen ik de eerste versie van dit boek schreef. Dat
wil niet zeggen dat de topleraren die ik toen ontmoette er geen weet van hadden. Als
ik nu terugkijk naar de opnamen die we toen in hun klassen maakten, zie ik duidelijk
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dat ze zich baseren op denkbeelden die ik nu pas begrijp. Toen vielen ze me gewoon
niet op.
Hoewel ik dus in het tweede hoofdstuk de Fouten maken hoort erbij-cultuur
behandel, zullen veel leraren die ideeën al willen toepassen nog voordat ze begonnen
zijn met Data verzamelen. Ik begrijp nu dat topleraren Fouten maken hoort erbij al
als uitgangspunt hebben vanaf het moment dat hun leerlingen voor het eerst de klas
binnenkomen.
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HO O FDSTUK 1

DATA VERZAMELEN OVER HET NIVEAU VAN LEERLINGEN
TECHNIEK 1:

SCHAF ZELFEVALUATIE (JA/NEE-VRAGEN) AF

TECHNIEK 2:

DOELGERICHT VRAGEN

TECHNIEK 3:

TECHNIEK 4:
TECHNIEK 5:
TECHNIEK 6:

Vervang retorische vragen door objectievere manieren van
onverwacht ondervragen.
Stel in korte tijd een reeks snelle, zorgvuldig gekozen open vragen
die gericht zijn op strategisch inzicht in je klas.

STANDAARDISEER JE WERKWIJZE

Structureer en vereenvoudig je observaties door je toetsingsinstrumenten te standaardiseren, zodat je meetresultaten
betrouwbaar zullen zijn.

OBSERVEREN IS MEER DAN KIJKEN

Zorg dat je zicht op de hele klas hebt. Laat je niet afleiden en zoek
gedisciplineerd en doelbewust naar de informatie die je nodig hebt.

LAAT MAAR ZIEN

Stop met het trekken van antwoorden uit passieve leerlingen.
Draai de situatie om en laat hen bewijzen dat ze de stof begrijpen.

TUSSENTIJDS TOETSEN EN TERUGKOPPELEN

Organiseer, voordat je doorgaat naar een volgend onderdeel, in je
les verschillende momenten waarop je leerlingen de bevestiging
krijgen dat zij goed en productief aan het werk zijn of voldoende
hun best doen.

