ONDERWIJSOPVATTINGEN EN HUN EFFECT VOOR DE LEERLINGRESULTATEN OF DE
EFFECTEN VAN HET NIEUWE LEREN VOOR LEERLINGEN NADER BEKEKEN
Onderzoek alles maar behoud het goede (Paulus).
Kees Vernooy
Vooraf
In dit artikel wordt vanuit de optiek van evidence based onderwijs ingegaan op het nieuwe leren. In dit
artikel zullen we vooral van constructivisme spreken, omdat het nieuwe leren onder die paraplu valt.
Om het artikel zo concreet mogelijk te maken, wordt van gegevens gebruikt gemaakt van een
Angelsaksische aanpak op het gebied van het nieuwe leren die gericht was op het leren lezen, n.l.
whole language.
1. Containerbegrip
Het nieuwe leren is een containerbegrip, omdat iedereen er wat anders onder verstaat. Er zijn
cognitieve constructivisten en sociaal constructivisten. In wezen vormt het constructivisme de paraplu
van het nieuwe leren. In de praktijk kent het constructivisme echter diverse uitwerkingen; uitwerkingen
die soms sterk – conflicterend - van elkaar verschillen (zie Veenman 2003). Zo constateert Bergeron
(1990) bij een concrete constructivistische aanpak als whole language – een aanpak voor leren lezen dat vrijwel alle definities van whole language verschillend zijn. Doordat de omschrijvingen van whole
language zo sterk van elkaar verschilden, was er ook weinig overeenstemming over de
onderwijsmethodieken en strategieën die gebruikt werden. Genoemde zaken hadden ernstige
gevolgen voor de implementatie van whole language. Het begrip whole language was voor veel
leerkrachten zo vaag, dat leerkrachten daardoor geen goede whole language leerkrachten konden
worden. Dit komt ook doordat whole language eigenlijk meer een onderwijsfilosofie is, dan een
onderwijsmethode.
2. Waar gaat het in het constructivisme om?
Constructivisme bestaat uit een aantal opvattingen over leren die heel eenvoudig, maar daardoor
dikwijls ook misleidend zijn. Het doel van leren is voor een individu zijn of haar eigen betekenis
construeren. Het constructivisme legt vooral veel nadruk bij de leerling zelf. De leerkracht moet een
leeromgeving creëren – liefst een rijke – en niet uitleggen of voordoen hoe het moet. De leerkracht
moet kennisontwikkeling faciliteren in plaats van kennis over te dragen. In dat verband moeten
leerkrachten ook niet onmiddellijk fouten van leerlingen proberen te corrigeren, want dat maakt
leerlingen afhankelijk van de leerkracht.
Met betrekking tot leesvaardigheid verwerven, stelde Smith – een belangrijke representant van whole
language - al in 1973, dat kennis van lezen zich bij leerlingen ontwikkelt door te lezen en niet door een
leesvaardigheid die door de school onderwezen wordt. Iemand als Weaver (1988) vindt, dat kinderen
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zelf leesstrategieën moeten ontwikkelen. Kinderen zouden bijvoorbeeld zonder instructie intuїtieve
kennis van de letter-klankkoppeling kunnen ontwikkelen.
3. Wat maakt het nieuwe leren aantrekkelijk?
Dat constructivistische aanpakken voor veel scholen, maar ook voor ouders – en dan in het bijzonder
hoogopgeleide - aantrekkelijk zijn, komt doordat het constructivisme sterk romantisch modernistische
trekken vertoont. Bijvoorbeeld: het huidige onderwijs kent problemen en die problemen kunnen op een
gemakkelijke manier opgelost worden door het onderwijs fundamenteel te veranderen. Dit is ook een
opvatting die we bij sommige Nederlandse aanhangers van het nieuwe leren tegenkomen. In wezen is
de opstelling: verander het onderwijs en de problemen zijn voorbij.
Whole language is gebaseerd op de veronderstelling, dat kinderen beschikken over een krachtig taalleervermogen, waarbij het uitgangspunt is dat kinderen zonder expliciete instructie leren praten
(mondelinge taalvaardigheid) terwijl leren lezen het omgekeerde van het spreken is. Kinderen zouden
vooral leren lezen en schrijven in een rijke geletterde omgeving. De sterke aantrekkingskracht die
whole language had, moet vooral verklaard worden uit de sterke leerlinggerichtheid en aan de andere
kant moet niet worden vergeten dat de zogenaamde ‘natuurlijke ontwikkeling in een authentieke
context’ in het onderwijs al een lange historie kent (zie Pressley, 2002), waarbij gedacht moet worden
aan de onderwijsideeën van o.a. Steiner, Montessori, Freinet en Petersen, maar ook Piaget. Het
constructivisme deelt met deze onderwijshervormers vooronderstellingen als:
1. Het individu is van nature goed;
2. Het individu is van nature een moreel wezen dat de juiste dingen zal doen;
3. Het individu is van nature in staat kennis te construeren;
4. Het individu is van nature spontaan en creatief.
4. Een sterke polarisatie
Veenman (2003) stelt dat de huidige beklemtoning van het constructivisme vaak gepaard gaat met
verwaarlozing of vernedering van andere standpunten, zoals bijvoorbeeld van het directe
instructiemodel. Ook wordt dikwijls door de aanhangers van het nieuwe leren gezegd, dat de leerling
van nu om heel onderwijs vraagt. Het zou in het onderwijs momenteel niet meer gaan om het
beheersen snel verouderende kennis, maar om snel nieuwe kennis en inzichten te kunnen vinden,
sociale vaardigheden zijn belangrijker dan traditionele kennis, de huidige school zou werknemers
opleiden in plaats van ondernemers, de leerling moet centraal staan en niet vakken, zelfstandig
werken is belangrijker dan instructie, het leren moet authentiek en betekenisvol zijn, het huidige
onderwijs kent een te hoge uitval, de school moet een democratische organisatie zijn die de basis legt
voor levenslang leren, het huidige, traditionele onderwijs is middeleeuws van karakter, etc.. In de
Verenigde Staten hadden whole language opvattingen over beginnend lezen in het begin van de jaren
negentig van de vorige eeuw een praktijk van leren lezen tot gevolg die sterk afweek van hoe de
‘oude’ leeswetenschappen over het leren lezen dachten. De ‘traditionele’ wetenschappen daarentegen
vonden whole language een incomplete, onevenwichtige onderwijstheorie over de leesontwikkeling.
De whole language aanhangers brachten steeds in, dat instructie van vaardigheden tijdens het
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beginnend lezen een ‘tool’ van de conservatieven was, een ‘tool’ om de huidige sociaal economische
en politieke macht te handhaven (Pressley, 2002). Deze opvattingen verklaren ook waarom instructie
van leesvaardigheden op zoveel weerstand stuitte in het whole lanuage kamp. De slechte
leesresultaten van whole language werden dan ook dikwijls toegeschreven aan de lage sociaaleconomische status van de leerlingen en niet aan de ineffectiviteit van de aanpak. Deze opstelling
leidde ertoe, dat conservatieven in Amerika zich sterk tegen whole language gingen verzetten,
hetgeen als resultaat had dat de Amerikaanse overheid orde op zaken gingen stellen en vanuit een
evidence-based aanpak vooral de wat werkt-gedachte bij het leren lezen liet achterhalen. Belangrijke
nu al bijna klassiek te noemen evidence-based leesrapporten zijn in dat verband:
- ’Preventing Reading Difficulties in Young Children’ (1998);
- ‘Teaching Children to read: An evidence-based assessment of the scientific research literature on
reading and its implications for reading instruction' (2000).
In die rapporten is gekeken vanuit een evidenced-based optiek naar wat leesopvattingen en
leesonderzoek voor de praktijk en de leesresultaten al of niet te betekenen hebben.
Deze rapporten vormden de basis voor nieuw overheidsbeleid, maar door de whole language
aanhangers werden deze rapporten als politiek gemotiveerd onderzoek afgedaan (zie Kozloff, 2002).
5. Basisvaardigheden en constructivisme
Een groot gevaar bij constructivistische opvattingen is dat de aandacht voor ‘onderliggende’
basisvaardigheden, zoals bij voorbeeld de leesvaardigheid, naar de achtergrond verdwijnt, terwijl
bijvoorbeeld een goede leesvaardigheid eigenlijk cruciaal is voor het nieuwe leren. Dit is een sterk
tegenstrijdig element bij constructivistische opvattingen. Ravitch (2000) constateert in haar
onderzoeksoverzicht ‘Left Back: A Century of Failed School Reforms’, dat scholen in de afgelopen
eeuw door een eindeloos vernieuwen afdwaalden van waarvoor ze opgericht zijn, n.l.: het onderwijzen
van kinderen. Doordat de aandacht voor basisvaardigheden sterk verminderde, hebben volgens
Ravitch (2000) veel kinderen geen echt profijt van het onderwijs en worden ze als het ware door het
schoolsysteem geduwd. Een zorgelijk aspect van het constructivisme is doorgaans de onvoldoende
aandacht voor basisvaardigheden.
6. Nieuwe leren en evidence based
Hoe evidence based is het nieuwe leren? Evidence-based onderwijs kan gezien worden als een
reactie op een vernieuwingspraktijk in het onderwijs waar vaak nieuwe methoden en aanpakken
geïntroduceerd worden zonder dat duidelijk is dat het nieuwe beter is dan het voorgaande. In de
gezondheidszorg bijvoorbeeld is er op dit gebied een duidelijke traditie, die voortkomt uit de aandacht
voor kwaliteitsverbetering, maar ook uit een streven naar doelmatigheid. Vanuit de evidenced-based
benadering kan dan ook de vraag worden gesteld: welke onderzoeken bevestigen meerdere malen de
effectiviteit van het nieuwe leren voor de leerling? Volgens Muijs en Reynolds (2005) is de effectiviteit
van het constructivisme onvoldoende empirisch onderzocht. Eerder constateerde Grossen (1998) dat
leerlinggerichte onderwijsmethoden nadelige effecten hebben voor verschillende leerlingen, zoals
gehandicapte leerlingen en kinderen uit kansarme groepen. Deze vernieuwingen laten lagere scores
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voor de basisvaardigheden en het cognitief functioneren zien, maar hebben ook een lager
zelfvertrouwen bij de kinderen tot gevolg in vergelijking met meer traditionele door de leerkracht
gestuurde aanpakken, waarbij instructie centraal staat.
De grote leescrisis in de Verenigde Staten in de midden jaren negentig van de vorige eeuw had vooral
met de grote verspreiding van whole language te maken. De staat Californië bond op een gegeven
moment de kat de bel aan en stelde dat het onacceptabel was, dat zoveel leerlingen met een slechte
leesvaardigheid – 40% - het primair onderwijs verlieten. Bovendien vertoonden veel leerkrachten burn
out-verschijnselen. In Californië was whole language als aanpak voor het leren lezen sterk verspreid,
maar die staat had ook de slechtste leesresultaten van alle Amerikaanse staten. Daarnaast verscheen
er vanaf 1995 in toenemende mate onderzoek, dat liet zien dat vooral risicolezers het meest profiteren
van goede groepsinstructie en van een vroegtijdige aanpak van hun problemen door intensieve
instructie. Ook was er onderzoek dat liet zien, dat wanneer systematische instructie van vaardigheden,
bijv. de letter-klankkopeling werd gekoppeld aan whole language dit betere leesresultaten tot gevolg
had. Het gaat dan om een combinatie van een gestructureerde en constructivistische didactiek. Dit
gegeven laat tevens zien, dat whole language op zich een tekortschietende, incomplete
aanpak/didactiek/methodiek is. Veel onderzoek van na 1995 laat zien, dat instructie een belangrijk
aspect van (betere) leerresultaten is.
Begin 2000 verschijnt in Amerika ‘The Academic Achievement Challenge. What Really Works in the
Classroom?’, een studie van de excellente Amerikaanse onderwijskundige Jeanne S. Chall van de
Harvard University. Het onderzoek van Chall was gericht op het beantwoorden van de vraag: Hoe kan
je leerlingen het beste onderwijzen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden bestudeerde en
evalueerde ze alle onderwijskundige veranderingen en innovaties uit de vorige eeuw. Op
systematische wijze analyseerde Chall alle beschikbare kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken. Ze
vergeleek de resultaten van traditionele benaderingen waarbij tijdens de instructie de leerkracht
centraal staat met de resultaten van aanpakken, waarbij de leerling centraal staat.
De resultaten van het onderzoek van Chall zijn duidelijk: op vrijwel alle gebieden waren er betere
resultaten voor de onderwijsbenaderingen in het basis- en voortgezet waarbij tijdens het onderwijzen
de leerkracht centraal staat. Dit gold met name in onderwijssituaties met veel kinderen uit
achterstandssituaties en kinderen met leermoeilijkheden. Bovendien was de leerkrachtgestuurde
benadering ook veel effectiever voor beginnende leerlingen, bijvoorbeeld in de basisschoolleeftijd, die
nog kennis en vaardigheden op het gebied van lezen en rekenen, moeten verwerven. Voor leerlingen
uit het voortgezet onderwijs kan mogelijk een meer leerlingcentrale aanpak effectief zijn als ze zich
basisvaardigheden eigen gemaakt hebben. Volgens Chall zou daarnaar onderzoek gedaan moeten
worden. Er is volgens o.a. Kozloff (2003) ook onderzoek dat laat zien, dat leerlingen beter kennis
construeren als dit gebeurt door instructie dan door zelfontdekkend leren. Constructivisten vinden dit
echter niet, omdat kennis construeren een uniek proces zou zijn, dat het beste met authentieke
materialen en opdrachten kan plaatsvinden. Het is dan ook niet vreemd, dat constructivisten veel
problemen met gestandariseerde testen en toetsen hebben.
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In Nederland kan het Studiehuis als een sociaal-constructivistische aanpak die geen positieve
resultaten had, worden gezien. Volgens Van der Werf (2006) was er geen sprake van positieve
resultaten. Een zeer extreme vorm van nieuwe leren is in Nederland het Iederwijs onderwijs.
7. Nieuwe leren versus leerkrachtgestuurd onderwijs
De betere resultaten van de leerkrachtgestuurde benadering – door Veenman instructivisme genoemd
- ontstaan, omdat er meer structuur, meer ondersteuning en meer systematische instructie wordt
geboden dan bij de constructivistische, leerlinggerichte benadering. Deze instructie houdt enerzijds in
dat de leerlingen meer aanwijzingen, ‘steigers’ en begeleid toepassen wordt geboden; aan de andere
kant gaat het om het inzetten van goed opgebouwd onderwijsleermateriaal dat verwarring bij de
leerlingen minimaliseert, het aanbieden van nieuwe leerstof in kleine stapjes en de leerling in
voldoende mate laten oefenen om tot beheersing te komen. In de praktijk wordt deze aanpak door de
doorgaans romantisch ingestelde constructivistische onderwijskundigen verworpen, omdat deze
vooral geloven in zelfontdekkend leren. In dat verband is het ook van belang kennis te nemen van de
opvattingen van toonaangevende onderwijsdeskundigen van dit moment. Veel onderzoek uit de
afgelopen 10 jaar laat volgens Darling-Hammond (1998) zien, dat ‘wat de leraar weet’ de meest
belangrijke factor is met betrekking tot het leren van leerlingen. De kwaliteiten van de leraren zijn het
meest bepalend voor de leerlingresultaten. Omdat de rol van de leraar zo belangrijk is voor de
leerlingresultaten, is het ook niet vreemd dat veel onderzoek laat zien dat verschillen in kwaliteiten van
leraren positieve of negatieve gevolgen hebben voor de leerlingresultaten (zie illustratie). Volgens
Darling-Hammond is de sterkste voorspeller van goede leerlingresultaten de aanwezigheid van het
aantal goed gekwalificeerde leraren binnen de school. Eén van de grootste leesdeskundigen in
Amerika is Richard Allington. In zijn boek ‘What Really Matters for Struggling Readers’ (2001) schrijft
hij het volgende:
‘’Recent onderzoek laat de geweldige impact van kwalitatief hoogstaande groepsinstructie zien.
Risicoleerlingen deden het bij goede leerkrachten net zo goed als gemiddelde leerlingen bij zwakke
leerkrachten. Niets was effectvoller voor risicoleerlingen dan de kwaliteit van de leerkracht; de kwaliteit
van de leerkracht voorspelt de resultaten van de kinderen. Te lang hebben we dit fundamentele
aspect van het onderwijs genegeerd door het invoeren van meer remediërende programma’s, meer
klassenassistenten en extra-leerkrachten en door het inzetten van computerprogramma’s. Al deze
maatregelen halen het niet bij kwalitatief hoogstaande instructie’.
Illustratie:
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Het geschatte aandeel van de verklaarde
variantie in lees- en rekenscores

(National Commission on

Teaching and America's Future (1997). Doing What Matters Most, p. 8-9)
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8. Wat moeten we in Nederland met de Angelsaksische bevindingen?
Voor het basisonderwijs is het van belang om van o.a. Chall’s bevindingen kennis te nemen en deze
vervolgens te spiegelen aan de Nederlandse onderwijspraktijk. Volgens Jungbluth (1999) zijn
leerkrachten in Nederland in de afgelopen drie decennia meer dan eerder opgeleid met een grote
twijfel over het nut van de drie kernvakken, n.l. lezen, schrijven en rekenen. Aan de andere kant
leggen basisscholen zich relatief gemakkelijk toe op doelbereiken die verband houden met creativiteit
of muzische vakken, maar ook met sociale, sociaal-emotionele en relationele vaardigheden. Verder
vindt Jungbluth, dat het gedachtegoed van veel 'traditionele onderwijsvernieuwers', waarin een zekere
mystificatie schuil lijkt te gaan van het pedagogisch handelen, veel aandacht krijgt.
De Angelsaksische bevindingen dienen in Nederland een rol spelen bij discussies over de kwaliteit en
verbetering van het basisonderwijs. Aan de andere kant komt een aantal zaken uit het onderzoek van
Chall naar voren waarmee – vooral in het belang van de kinderen, ook in Nederland – rekening
gehouden moet worden. Het gaat dan om de volgende drie zaken die uit haar onderzoek blijken:
1. De grote betekenis die de leerkracht heeft voor het jonge kind, kinderen uit de laagstbetaalde
groepen en kinderen met leerproblemen;
2. Het gegeven, dat meer leerlinggericht onderwijs pas mogelijk is als daarvoor bij kinderen een goede
basis, bijvoorbeeld een goede leesvaardigheid, aanwezig is.
3. Onderwijskundige veranderingen en innovaties dienen gebaseerd te zijn op een solide, empirisch
fundament; het ontbreken van evidence-based onderwijsvernieuwing heeft vooral tot gevolg dat
risicokinderen dikwijls het kind van de rekening van bepaalde onderwijsvernieuwingen worden,
hetgeen als inhumaan moet worden gezien.
8. Samenvattend
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Verschillende onderzoeken laten zien, dat het nieuwe leren een incomplete, onevenwichtige aanpak
voor veel leerlingen en dan in het bijzonder risicoleerlingen is. Amerikaanse ervaringen lieten zien,
dat leerlingen daardoor het risico liepen, bijvoorbeeld vanwege een onvoldoende leesvaardigheid, al
op jonge leeftijd tot de onderklasse veroordeeld te worden. De gevolgen daarvan kunnen geïllustreerd
worden aan de hand van de praktijk van whole language. Een nieuwe lerenachtige aanpak kan
mogelijk effectiever worden als leerlingen beschikken over een goede basislees- en rekenvaardigheid;
naar de correctheid van deze opmerking zou onderzoek gedaan moeten worden. Een meer
evenwichtige aanpak van het nieuwe leren lijkt gewenst. Er is aan de aan de andere kant beperkt
onderzoek beschikbaar dat laat zien, dat wanneer instructie en nieuwe leren aan elkaar worden
gekoppeld de resultaten voor het nieuwe leren verbeteren.
De dikwijls uitgedragen opvatting dat het nieuwe leren bijdraagt of een conditie is voor levenslang
leren, is dikwijls op drijfzand gebaseerd. Hoe kan een leerling levenslang leren als hij niet goed kan
lezen of rekenen? Zonder dergelijke basisvaardigheden komt er van het nieuwe leren niets terecht.
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