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INLEIDING

Doen wat werkt in het onderwijs
De uitdaging voor docenten is een versnelling in de leercurve van elk kind te 
bereiken.

Dankzij het werk van John Hattie is duidelijk geworden wat echt werkt. In zijn boek 
Visible Learning heeft Hattie de uitkomsten van 800 meta-analyses op meer dan 
50.000 onderwijskundige onderzoeken gepubliceerd. Dit levert een rangorde op, die 
zichtbaar maakt wat het meeste effect heeft op de leerprestaties van leerlingen.

Ons doel is deze uitkomsten te interpreteren en om te zetten in praktische kennis en 
vaardigheden voor docenten.
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Effectgrootte is een statistisch begrip. Door 
de grootte van het effect te berekenen weet 
je of de methode/ benadering daadwerkelijk 
effect heeft. Effecten kunnen positief of 
negatief zijn. In de leeropbrengsten van 
leerlingen kennen we effecten die lopen 
van −0,34 tot 1,44. Het gemiddelde van 
alle invloeden op de leeropbrengsten van 
leerlingen is 0,4. 

De leergangen die in deze brochure worden 
beschreven, geven een goed beeld van de 
uitgangspunten en de visie op de kwaliteit van 
opleiden van b&t onderwijs. Onze doelstelling 
is de transfer van theorie naar de eigen school-/
lespraktijk.

I. B&T ONDERWIJS   
TRAININGSSCHEMA

COMPETENTIES didactisch bekwaam reflectie en ontwikkeling

Leerlingen aanzetten tot 
leren.

Leren gedijt in een 
omgeving die gericht is 
op groei.

BIJPASSENDE  
LEERGANGEN

L1. Formatieve Evaluatie of

Volg het Leerproces nog 
Effectiever

L2. Action Research

actiegericht praktijk 
onderzoek in de eigen 
klas/school
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II. ALGEMENE 
INFORMATIE

E-COACHING

Na afloop van onze leergangen en 
trainingen kunt u gebruik maken van 
e-coaching. E-coaching is een middel om 
na afloop van de training uw vaardigheid 
bij te houden, feedback te krijgen of 
verdiepingsvragen te stellen. Voor €50 
heeft een deelnemer recht op 3 sessies 
van maximaal 30 min.

e-coaching:    3 x voor € 50,-

Een leergang biedt u de gelegenheid om 
samen in een leergroep uw kennis en 
vaardigheid te verdiepen. Op dit moment 
biedt b&t twee leergangen:  
Formatieve Evaluatie (of Volg het 
Leerproces nog Effectiever) en  
Action Research. 

Bij deze langere trajecten bewaken wij 
de kwaliteit door zowel een tussentijdse 
evaluatie uit te voeren als een evaluatie 
na afloop.

Schooltype:  vo & mbo

Duur:    6 x 3 uur

Locatie:   In overleg

Prijs per deelnemer: op aanvraag

Agenda:   In overleg

Stuur een mail naar  
contact@bntonderwijs.nl   
met vermelding van de 

cursus naam om  
aan te melden

of bel 0518 48 21 22

Vermeld bij inschrijving de 
promotiecode: catalogus2016

voor 10% korting op een 
leergang naar keuze

Actie geldig 
t/m 15 nov 2016

één promotiecode 
per school

“Ik vond het heel prettig dat we hulp kregen bij ons leeslog 
Klassieke Talen en dat we ook tijdens de cursus tijd kregen 
om hierover te overleggen. Dank voor de aangedragen 
ideeën.”

–Formatieve Evaluatie deelnemer 2015-16

mailto:contact%40bntonderwijs.nl?subject=aanmelding%20via%20catalogus
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III. ONZE TRAINERS

BETTINA RIJKSCHROEFF

Bettina Rijkschroeff werkt sinds 2010 bij b&t. Ze is geboren 
en getogen in Amsterdam en heeft aan de Universiteit van 
Amsterdam gestudeerd. Bettina is verbonden geweest aan de 
Eerstegraads Lerarenopleiding van de UvA en daarna aan een 
bemiddelingsorganisatie voor het onderwijs. De kloof tussen 
opleiding en praktijk interesseert haar. Vanuit b&t probeert zij 
deze kloof te overbruggen. Bettina wordt ingezet als coach en 
als trainer.

JAN TISHAUSER

Jan Tishauser heeft een grote belangstelling voor de 
individuele factoren die leiden tot het met succes uitoefenen 
van het leraarschap en de mogelijkheden voor individuele 
docenten om tot professionele groei te komen. 

Zijn diepere motivatie ontleent hij aan zijn overtuiging, dat 
elk kind altijd recht heeft op een professionele docent en het 
beste onderwijs.

In 2011 is Jan vanuit b&t begonnen met het ontwikkelen van 
een aantal leergangen op basis van de vele onderzoeken 
en inzichten waarmee hij bekend is geraakt tijdens zijn 
promotieonderzoek. Zijn doel is hiermee een brug te slaan 
tussen de beste wetenschappelijke onderzoeken en inzichten 
en de dagelijkse lespraktijk.

Ook trainer worden?  
Vraag naar de mogelijkheden.

email: contact@bntonderwijs.nl
telefoon: 0518 48 21 22

“Uitwisseling van kennis met docenten 
buiten je eigen school is inspirerend en 
zinvol. De onderzoeken van de docenten 
die de leergang Action Research van 
b&t onderwijs hebben gevolgd, worden 
met toestemming van de onderzoekers 
gepubliceerd en zijn daarmee te 
raadplegen.”

–Action Research deelnemer 2015-16

mailto:contact@bntonderwijs.nl


L1
LEERGANG
FORMATIEVE 
EVALUATIE
Het doel van de de leergang formatieve evaluatie is, dat 
u vertrouwd raakt met de beginselen van formatieve 
evaluatie en een aantal technieken leert toepassen in de 
eigen lespraktijk.

10

d
id

a
ctisch

 b
e

k
w

a
a

m

Formatieve Evaluatie is een samenhangend geheel van 
didactische technieken, die erop gericht zijn om zowel voor 
de docent als de leerling zichtbaar te maken wat er wordt 
geleerd. Het  gaat om een veelheid van mogelijkheden, 
waar de docent uit kiest en die hij zich in de loop van 
een schooljaar stap voor stap eigen maakt. De vele 
mogelijkheden waaruit  de deelnemers kunnen kiezen biedt 
hen de mogelijkheid om de aanpak te kiezen, die hen het 
best past.

Versnel het leerproces in uw klas. Als leraar krijgt u te 
maken met grotere klassen, maar tegelijkertijd verwacht men, 
dat u meer differentieert en uw onderwijs “passend” maakt. 
Hierbij is het toepassen van formatieve evaluatie onmisbaar. 
Leraren, die consequent formatieve evaluatie toepassen in 
hun lessen realiseren hogere leeropbrengsten (Hattie, 2009).

Resultaat: Docenten die deelgenomen hebben aan de 
leergang Formatieve Evaluatie kennen de uitgangspunten van 
formatieve evaluatie en passen systematisch de  technieken, 
die deel uitmaken van formatieve evaluatie toe. Zij formuleren 
voor de leerlingen begrijpelijke leerdoelen en succescriteria, 
verzamelen systematisch feedback van de leerlingen door 
het stellen van diagnostische-, denk- en scharniervragen over 
de les, hebben een scherp zicht op welke leerling wat leert, 
signaleren tijdens de les hiaten in de kennis van de leerlingen 
en passen „real time” de les aan; zij geven feedback die 
leerlingen verder helpt en activeren leerlingen als bron van 
instructie voor elkaar.

Het doel van de de leergang formatieve evaluatie is, dat u 
vertrouwd raakt met de beginselen van formatieve evaluatie 
en een aantal technieken leert toepassen in de eigen 
lespraktijk.

tel 0518 482122



Het doel van de leergang Action Research is de leraar 
vertrouwd maken met het analyseren van de effecten 
van veranderingen op de leeropbrengsten.

L2
LEERGANG 
ACTION 
RESEARCH
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In de leergang Action Research (ook onderzoek doen in de 
eigen lespraktijk genoemd) leert een docent hoe hij het effect 
van (didactische) vernieuwingen op de leeropbrengsten in 
kaart kan brengen. De docent leert een onderzoeksvraag 
formuleren, een meetmethode ontwerpen, een controlegroep 
samenstellen, een meting uitvoeren, de resultaten analyseren 
en verslag doen van zijn bevindingen. Daarnaast krijgt de 
docent onderwijskundige kennis omtrent effectieve didactiek 
aangereikt, zodat hij beter in staat is om te kiezen, welke 
didactische aanpassingen hij wil uitproberen.

Belang: Scholen beslissen jaarlijks over allerlei vernieuwingen 
en verbeteringen. Deze beslissingen zijn zeer uiteenlopend, 
van een totale herziening van de onderwijskundige aanpak, 
inclusief een bouwkundige aanpassing van de school tot 
het aanschaffen van een nieuwe methode. Opvallend vaak 
ontbreekt een betrouwbare inschatting van het effect van 
de verandering op de leeropbrengsten. Scholen kunnen hun 
tijd en middelen efficiënt besteden door de gewoonte te 
ontwikkelen om veranderingen te testen op het effect op de 
leeropbrengsten.

Resultaat: Docenten die deelgenomen hebben aan de 
cursus onderzoek doen in de eigen lespraktijk, zijn vertrouwd 
met het cijfermatig onderbouwen van de effecten van 
veranderingen op de opbrengsten. Zij weten, hoe zij op basis 
van een experiment de schoolleiding en/of collega’s kunnen 
adviseren omtrent de de invoering van veranderingen. Zij zijn 
vertrouwd met onderwijskundig onderzoek en kunnen een 
actieve rol spelen in het dichten van de kloof tussen theorie 
en praktijk.
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IV. MAATWERK 
B&T LEERGANGEN 
Een maatwerk leergang behoort eveneens tot de mogelijkheden die wij bieden. 
In overleg met een groot schoolbestuur in Amsterdam hebben we de leergang 
vakmanschap LC ontwikkeld. In deze leergang stond de scholing van specifieke LC 
competenties centraal als ‘organisatie sensitiviteit’, ‘coachen van minder ervaren 
collega’ en ‘initiëren van en een bijdrage geven aan een inhoudelijke discussie op 
school’. Ook in deze leergang is een constante terugkoppeling van de theorie naar 
de eigen school-/lespraktijk, dat wil zeggen transfer van theorie naar praktijk.

Voor meer informatie, 
stuur een mail naar 

 
contact@bntonderwijs.nl   

of bel 0518 48 21 22

De eerste researchED Amsterdam 
was een groot succes: een 
ware wervelstorm van kennis. 
De vrije zaterdag was voor 
de  enthousiaste en betrokken 
bezoekers geen belemmering om 
tot einde van de dag te blijven. 
De twitterfeed researchED was 
‘trending topic’. Na deze eerste 
conferentiedag duurde het nog 
lang voordat deze ‘kennisstorm’ 
is gaan liggen. De kaart verkoop 
voor de 2e editie in Amsterdam is 
meteen op gang gekomen.

Kijk op de  website voor een 
impressie van deze dag: 
researchED.eu

researchED Amsterdam

21 januari 2017
De kaartverkoop is gestart! 

Word vriend van researchED en 
draag bij aan de verbetering van 
de kwaliteit van ons onderwijs!

b&t onderwijs ondersteunt:

researchED is een ‘grassroots’ beweging gestart door Tom Bennett voor en door 
docenten met als doel de kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk te 
dichten en pseudowetenschap tegen te gaan.

researchED is wereldwijd meerdere malen georganiseerd in o.a. London, Sydney, New 
York, Washington, en Zweden. 

Op 30 januari 2016 werd researchED voor het eerst georganiseerd in Amsterdam! De 
tweede reseachED Amsterdam vindt plaats op zaterdag 21 januari 2017.

mailto:contact%40bntonderwijs.nl?subject=aanmelding%20via%20catalogus
http://researchED.eu
https://twitter.com/researchED_AMS
https://twitter.com/researchED_AMS
https://www.facebook.com/researchEDNL/
https://www.facebook.com/researchEDNL/
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