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AANVULLEND MATERIAAL INSTITUUTSOPLEIDERSBIJEENKOMST 25/8/2021 
 
Inhoud: 

– Voorbeeld CIMO 
– Notitie ‘Reflecteren op praktijkervaringen in het onderwijs’ 
– Artikel talenstudent 
– Reconstructie onderliggende CIMO 

 
Vraag-in-context 

Leerlingen werken eigenlijk alleen aan het beheersen van de doeltaal tijdens de les, waardoor hun ontwikkeling langzamer gaat dan nodig. Buiten de lestijd 
oefenen ze niet. De lestijd is echter beperkt. Mogelijk liggen er kansen om hen, via digitale middelen, ook thuis met de doeltaal te laten oefenen. 

 
Hoe kan ik een lessenserie vormgeven waarin H3D leerlingen ook buiten de les om met de doeltaal oefenen, zodat zij in staat zijn om schriftelijk alledaagse 

boodschappen in het Frans op A2 niveau aan elkaar over te brengen? 
 

Interventie 
 

Mechanisme 
 

Outcome 
 

Leerlingen krijgen een pre-task (zie Ellis, 2003). Ik laat ze 
vooraf het gespreksonderwerp weten en laat ze een 

mindmap maken met woorden en chunks die ze later nodig 
hebben tijdens de taak. 

Leerlingen oriënteren zich op de benodigde 
woordenschat en chunks en zijn zo goed toegerust voor 

het uitvoeren van de taaltaak. 

De leerlingen zijn in staat om 
schriftelijk alledaagse 

boodschappen in het Frans op 
A2 niveau aan elkaar over te 

brengen. 
 

Leerlingen krijgen voldoende tijd om zich individueel voor te 
bereiden. 

Deze genoemde plantijd zorgt ervoor dat leerlingen 
meer aandacht kunnen hebben voor zowel de 
inhoudelijke als de talige voorbereiding op hun 

boodschap, wat een positief effect zal hebben op de 
uiteindelijke taaluitvoering (Skehan, 1996). 

Inzet van digitale ‘informatiekloof’ taaltaken in duo’s gericht 
op alledaagse situaties bijvoorbeeld: 

elkaar beter leren kennen, het uitkiezen van een cadeau, of 
elkaar informeren over elkaars hobby’s. 

Leerlingen worden voorbereid op levensechte 
communicatieve situaties  

Leerlingen hebben elkaar nodig om een bepaald 
communicatief doel te bereiken (Van Batenburg & 

Groeneveld, 2018). 
Dit bevordert de output en interactie van de leerling in de 
vreemde taal. Deze zijn essentieel voor het leren van de 

taal (Swain et al., 2002; Long, 2015). 
Inzet van Google Meet en Whatsapp als 

communicatiemiddel. De leerlingen zijn bekend met deze 
Leerlingen communiceren buiten de les met elkaar. 
Leerlingen voelen zich in een digitale leeromgeving 

meer ontspannen (minder spreekangst) om de doeltaal 
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middelen en deze worden vaker op mijn school ingezet in het 
onderwijs. 

te produceren omdat ze in een kleine groep kunnen 
oefenen zonder meekijken van de hele klas of de docent 

(Gonzáles-Lloret & Ortega, 2014). 
Chats worden ingestuurd naar de docent die deze van 

feedback voorziet. Eventueel volgt hier nog aanvullende 
(klassikale) instructie op. 

Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen ontwikkeling ten 
aanzien van de verwerving van de doeltaal. 

Leerlingen de opdracht op de chat terug te lezen en zich te 
richten op specifieke aandachtspunten (voortkomend uit de 
feedback; bijvoorbeeld correctheid van de werkwoorden). 

Leerlingen kunnen zich voorbereiden op een nog betere 
prestatie op een volgende taak. 

Referenties 
Ellis, R. (2003). Task-based language learning and teaching. Oxford University Press. 
Gonzáles-Lloret, M., & Ortega, L. (2014). Towards technology-mediated TBLT: An introduction. In: M. Gonzáles-Lloret en L. Ortega (Red.), Technology 

mediated TBLT: Researching technology and tasks (p.1-22). John Benjamins. 
Long, M. (2015). Second language acquision and task-based teaching. Wiley Blackwell.  
Skehan, P. (1996). A framework for the implementation of task-based instruction. Applied Linguistics, 17(1), 38-62. 
Swain, M., Brooks, L., & Toscalli-Beller, A. (2002). Peer-peer dialogue as a means of second language learning. Annual Review of Applied Linguistics, 22, 

171-185. 
Van Batenburg, E., & Groeneveld, A. (2018). Durf te spreken! Hoe bevorder je de gespreksvaardigheid van leerlingen in onvoorspelbare situaties?  

Levende Talen Magazine, 105(special), 58-63. 
Figuur. Voorbeeld van beknopte uitwerking van een CIMO-schema. 
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Reflecteren op praktijkervaringen in het onderwijs 
Jeroen S. Rozendaal & Mariëlle Theunissen 

d.d. 12-4-2021 
 
Jouw eigen praktijkervaringen in de stage, als je werkervingen later, zijn belangrijke bronnen om 
professioneel te leren en beter te worden als docent. Daarbij is het belangrijk dat je systematisch terug 
kunt blikken op je praktijkervaringen, daar betekenis aan kan geven en er lering uit kunt trekken voor je 
handelen in de toekomst. Dit noem je reflecteren.  

Het reflectieproces verloopt diepgaander als je hier een reflectiemethodiek voor gebruikt, 
waarlangs je jouw praktijkervaring grondig verkent. 

Op niveau 1 word je gevraagd om te reflecteren op je ervaringen met behulp van het 
reflectiemodel van Korthagen (1993) of de STARR-Methodiek. Het reflectiemodel van Korthagen kent 
vier fases (zie Figuur 1) met daarbij horende reflectievragen. 
 

 
Figuur 1. De reflectiecyclus van Korthagen 

 
Fase 1: Handelen/ervaren 
• Wat wilde ik bereiken? 
• Waar wilde ik op letten? 
• Wat wilde ik uitproberen? 

 
Fase 2: Terugblikken op het handelen en dat 
van de leerlingen 
• Wat gebeurde er concreet? 
• Wat wilde ik? Wat wilde de leerlingen1? 
• Wat deed ik? Wat deden de leerlingen? 
• Wat dacht ik? Wat dachten de leerlingen? 
• Wat voelde ik? Wat voelden de leerlingen? 

 

Fase 3: Bewust worden van essentiële 
aspecten 
• Hoe hangen de antwoorden op de vorige 

vragen met elkaar samen? 
• Wat is daarbij de invloed van de context/de 

school als geheel? 
• Wat betekent dit nu voor mij? 
• Wat is dus het probleem (of de positieve 

ontdekking)? Welke theorie kun je 
raadplegen om tot mogelijke oplossingen te 
komen? 

 
Fase 4: Handelingsalternatieven formuleren 
• Welke alternatieven zie ik? Welke 

alternatieven kan ik vinden met behulp van 
theorie? 

• Welke voor- en nadelen hebben die? 
• Wat neem ik mij nu voor de volgende keer? 

 
 

                                                
1 Waar in dit document ‘leerlingen’ staat, mag ook ‘studenten’ worden gelezen. 
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Een alternatief voor Korthagen is de STARR-reflectie (Smid et al, 2006). Deze biedt je richtvragen met 
betrekking tot de Situatie, de Taak, de Actie, het Resultaat en de Reflectie hierop. 
 

Situatie 

• Wat was de (begin)situatie? 
• Wat speelde er allemaal? 
• Wanneer speelde de situatie zich af? 
• Wie waren erbij betrokken? 

 
Taak 

• Wat was je taak en/of rol? 
• Wat wilde je bereiken? 
• Wat werd er van je verwacht/Wat 

verwachtte je van jezelf in deze situatie? 

Actie 

• Hoe heb je het aangepakt? 
• Waarom heb je het zo aangepakt? 

Onderbouw dit antwoord met 
theoretische concepten die je opleiding 
heeft aangereikt of die je zelf hebt 
opgezocht. 

Resultaat 

• Wat was het resultaat van je handelen? 
• Heeft het gewerkt? 
• Waarom wel/waarom niet? 

Reflectie 

• Wat heb je ervan geleerd? 
• Hoe vond je dat je het hebt gedaan? 
• Was je tevreden met de resultaten? 
• Wat is de essentie van wat je geleerd 

hebt? 
• Wat zou je de volgende keer eventueel 

anders of beter doen? 
• Kun je wat je hebt geleerd ook 

toepassen in andere situaties? 
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Vanaf niveau 2 gaan we deze reflectie volgens Korthagen en/of STARR verder uitbreiden door deze te 
combineren met de CIMO-logica2 (Weber, 2011) met bijbehorende reflectievragen. In het schema zie 
je elementen van eerdergenoemde reflectiemethoden terugkeren, namelijk het onderscheiden van doel 
en acties, het afzetten van de beoogde tegenover de reële situatie, en het evalueren gericht op 
toekomstig handelen (zie Figuur 2).  

 

 
Figuur 2: Relaties tussen reflecteren met CIMO, Korthagen en STARR. 

 
Structurering volgens CIMO maakt het mogelijk om:  

• je casus nog systematischer te beschrijven 
• nog systematischer ‘beoogd’ en ‘reëel’ met elkaar te vergelijken op de aspecten beginsituatie 

(‘vraag-in-context’), doelen (‘outcomes’), jouw handelen als leraar (‘interventies’) en het 
fysieke/mentale gedrag van je leerlingen (‘mechanismen’),  

• op de verschillende elementen (C-I-M-O) zowel losstaand als in relatie tot elkaar te reflecteren.  
 
Door het invullen van het CIMO-schema doe je je eerste reflecties. De richtvragen in het schema maken 
het mogelijk om te reflecteren op zowel de begin- en doelsituatie, de effectiviteit van jouw handelen als 
leraar, als de manier waarop je zicht hebt gekregen op het leren van je leerlingen. De daarna volgende 
(reflectie)vragen zorgen voor extra verdieping in je reflecties.  
 
Hierna wordt het reflecteren met CIMO uitgewerkt voor respectievelijk lessituaties (zie Figuur 3) en 
coachingssituaties (zie Figuur 4), bijvoorbeeld op een school waar volgens het systeem van 
Kunskapskolan wordt gewerkt, en voor andere situaties in het onderwijs waar leerlingen minder direct 
bij betrokken zijn (zie Figuur 5).  
 
N.b. De specifieke vragen zijn natuurlijk niet ‘in beton gegoten’ en mogen  - wanneer je het principe van 
de CIMO-reflectie goed begrijpt – aan de situatie worden aangepast.  
  

                                                
2 CIMO staat voor Context, Interventie, Mechanisme en Outcome. 
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1. Reflecteren met CIMO op een lessituatie 
 

 vraag-in-Context 
Beoogd (in de 

lesvoorbereiding) 
Wat was de beginsituatie van mijn leerlingen (met betrekking tot mijn 

lesdoelen) voor ik aan mijn lessen begon? (Wat konden ze nog niet (goed) 
wat ze na mijn les(sen) wel zouden moeten kunnen)? 

 
Met welke omstandigheden verwachtte ik rekening te moeten houden  

tijdens de les(sen)? 
 

Reëel (na de 
uitvoering) 

Hoe beoordeel ik na mijn les(sen) de beginsituatie van mijn leerlingen? Was 
die voor alle leerlingen hetzelfde? Welke subgroepen van leerlingen zie ik 

achteraf in deze beginsituatie en wat zijn hun kenmerken? 
 

Heb ik de omstandigheden vooraf goed ingeschat en zo nee,  
wat was er anders dan verwacht? 

 
 Interventies 

(‘Handelen van mij als 
leraar3; ‘Wat doe ik?’) 

Mechanismen 
(‘Mentaal/fysiek 

handelen van mijn 
leerlingen’; ‘Wat doen 

mijn leerlingen’) 

Outcome 
(‘Wat kunnen leerlingen 
straks wat ze voor de 
les(sen) niet konden?’ 

Liefst SMAR(T)!) 
Beoogd (in de 

lesvoorbereiding) 
Welke interventies 

gericht op het uitlokken 
van mechanismen 

zaten er in mijn 
les(sen)? 

 

Wat dacht ik dat mijn 
leerlingen zouden gaan 

doen door deze 
interventie? Op basis 
waarvan had ik deze 

verwachting (literatuur & 
praktijkervaring)? 

 

Wat wilde ik dat de 
leerlingen zouden 

bereiken? 
 

Reëel (na 
uitvoering) 

 

Hoe kwamen mijn 
interventies in de 

praktijk uit de verf? Hoe 
ben ik dat te weten 

gekomen? 

Wat deden mijn 
leerlingen feitelijk, bij 

elke interventie? Geldt 
dat voor al mijn 

leerlingen? Hoe ben ik 
dat te weten gekomen? 

 

Wat heb ik feitelijk met 
deze leerlingen bereikt 
en geldt dit voor alle 

leerlingen? Hoe ben ik 
dat te weten gekomen? 

Figuur 3. CIMO-logica als reflectietool in lessituaties 
 

Na het invullen van dit schema (zover als mogelijk), kun je de volgende reflectievragen beantwoorden 
en uitwerken: 
 
Beginsituatie en uitkomst (‘Reflectie op het vraagstuk’) 

– Werd mijn beeld van de beginsituatie bevestigd of zat het anders/genuanceerder? Klopte mijn 
beeld van de beginsituatie voor al mijn leerlingen of alleen voor een deel van de klas? 

– Hebben de leerlingen de door mij beoogde uitkomsten bereikt met mijn interventies/ les(sen)? 
Welke uitkomsten wel en welke niet? Bij welke leerlingen wel en bij welke leerlingen niet? 

– Wat zegt dit mij over de beginsituatie voor volgende lessen? 
– Wat zegt dit mij over de te stellen lesdoelen voor volgende lessen? 
– Als ik een stap achteruit doe, zijn/waren dit dan de meest wenselijke lesdoelen en/of 

omstandigheden voor al mijn leerlingen? 
– Als ik een stap achteruit doe, hoe past dit dan in het leerplan/ curriculum/ leerlijn voor dit vak? 

 
Interventies, mechanismen en uitkomst (‘Reflectie op het handelen’) 

– Als ik terugkijk naar de verschillende beoogde ‘interventie-mechanisme-outcome ketens’, waren 
deze dan achteraf logisch en juist? Waarom wel niet?  

                                                
3 Waar in dit document ‘leraar’ staat, mag ook ‘docent’ gelezen worden. 
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– Wat zou ik een volgende keer anders doen en waarom? Waarom zou dit beter werken? Wat 
zegt mijn pedagogische en (vak)didactische literatuur hierover? Welke andere mogelijkheden 
zie ik nog? 

– Hoe zou mijn aanpak nog aantrekkelijker, uitdagender, (inter)actiever en/of inclusiever kunnen 
voor al mijn leerlingen? 

– Wat zeggen of vinden/ suggereren mijn leerlingen over deze aanpak?  
 
Zicht op leren en het welbevinden van je leerlingen (‘Reflectie op het evalueren’) 

– Via welke evaluatiemiddelen ben ik aan de informatie in mijn CIMO-reflectie gekomen 
(leerlingenwerk/toetsing, exit tickets, observaties et cetera)?  

– Hebben deze middelen mij voldoende informatie gegeven om deze reflectie uit te voeren, met 
andere woorden: hebben ze me het juiste inzicht gegeven in de leeropbrengst, het leerproces 
en/of het welbevinden van (al) mijn leerlingen (‘validiteit’)? Kan het nog gerichter, scherper, 
aantrekkelijker, uitdagender, (inter)actiever en/of inclusiever voor al mijn leerlingen? 

– Zou ik deze evaluatie nog kunnen versterken door: 
o meerdere perspectieven te betrekken (bijv. naast mijn eigen perspectief ook het 

perspectief van de leerling ophalen; ‘triangulatie’). Zo ja, hoe? 
o de evaluatie beter te laten aansluiten bij mijn onderwijspraktijk, mijn collega’s en mijn 

leerlingen (‘ecologische validiteit’). Zo ja, hoe? 
 
Probeer je antwoorden op de reflectievragen vervolgens samen te vatten voor elk van de drie thema’s 
(reflectie op het vraagstuk, handelen en evalueren). Betrek – zeker wanneer je handelingsalternatieven 
formuleert – hierop ook pedagogische, (vak)didactische en methodische literatuur.  
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2. Reflecteren met CIMO op coachende vormen van lesgeven. 
 

 vraag-in-Context 
Beoogd Wat was de ondersteuningsbehoefte van mijn leerling(en)? 

 
Met welke omstandigheden verwachtte ik rekening te moeten houden? 

 
Reëel Hoe kijk ik terug op de ondersteuningsbehoefte van mijn leerling(en)? Was de 

vraag ook echt de vraag, of was er iets anders aan de hand? 
 

Heb ik de omstandigheden vooraf goed inschat en zo nee,  
wat was er anders dan verwacht? 

 
 Interventies 

(‘Handelen van mij als 
coach’; ‘Wat doe ik’) 

Mechanismen 
(‘Mentaal/fysiek 

handelen van mijn 
leerling(en)’; ‘Wat doet 

de leerling?’) 

Outcome 
(‘Wat wil ik met de 

leerling(en) bereiken?’ 
aan kennis en/of 
vaardigheden?)’ 

Beoogd (in de 
voorbereiding) 

Welke interventies 
gericht op het uitlokken 

van mechanismen 
wilde ik inzetten? 

 

Per interventie, wat 
dacht ik dat mijn 

leerling(en)zou gaan 
doen /leren door deze 
interventie? Op basis 
waarvan had ik deze 

verwachting (literatuur & 
praktijkervaring)? 

 

Wat wilde ik bereiken? 
 

Reëel (na 
uitvoering) 

 

Hoe kwamen mijn 
interventies in de 

praktijk uit de verf? Hoe 
ben ik dat te weten 

gekomen? 

Per interventie, wat 
deden mijn leerling(en) 
feitelijk? Hoe ben ik dat 

te weten gekomen? 

Wat heb ik feitelijk met 
deze leerling(en) bereikt? 
Hoe ben ik dat te weten 

gekomen? 

Figuur 4. CIMO-logica als reflectietool in coachingssituaties 
 

Na het invullen van dit schema (zover als mogelijk), kun je de volgende reflectievragen beantwoorden 
en uitwerken: 
 
Beginsituatie en uitkomst (‘Reflectie op het vraagstuk’) 

– Werd mijn beeld van de ondersteuningsbehoefte bevestigd of zat het anders/genuanceerder?  
– Heb ik mijn beoogde uitkomsten bereikt met mijn interventie(s)? Welke uitkomsten wel en 

welke niet?  
– Wat zegt dit mij over het reageren op dergelijke ondersteuningsbehoeften voor toekomstige 

situaties? 
 
Interventies, mechanismen en uitkomst (‘Reflectie op het handelen’) 

– Als ik terugkijk naar de verschillende beoogde ‘interventie-mechanisme-outcome ketens’, waren 
deze dan achteraf logisch en juist? Waarom wel niet?  

– Wat zou ik een volgende keer anders doen en waarom? Waarom zou dit beter werken? Wat 
zegt de pedagogische en (vak)didactische literatuur hierover? Welke andere mogelijkheden zie 
ik nog? 

– Kan mijn aanpak nog aantrekkelijker, uitdagender, (inter)actiever inclusiever, en/of 
coöperatiever (bijv. meer in samengang met de leerling, collega’s et cetera)? 

 
Zicht op leren en het welbevinden van mijn leerling(en) (‘Reflectie op het evalueren’) 

– Via welke evaluatiemiddelen ben ik aan de informatie in mijn CIMO-reflectie gekomen (gesprek, 
leerlingenwerk/toetsing, exit tickets, observaties et cetera)?  
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– Hebben deze middelen mij voldoende informatie gegeven om deze reflectie uit te voeren, met 
andere woorden: hebben ze me het juiste inzicht gegeven in de leeropbrengst, het leerproces 
en het welbevinden van mijn leerling(en) (‘validiteit’)? Kan mijn aanpak nog gerichter, scherper, 
aantrekkelijker, uitdagender, (inter)actiever en/of inclusiever? 

– Zou ik deze evaluatie nog kunnen versterken door: 
o meerdere perspectieven te betrekken (bijv. naast mijn eigen perspectief ook het 

perspectief van de leerling ophalen; ‘triangulatie’). Zo ja, hoe? 
o de evaluatie beter te laten aansluiten bij mijn onderwijspraktijk en mijn leerlingen 

(‘ecologische validiteit’). Zo ja, hoe? 
 
Probeer je antwoorden op de reflectievragen vervolgens samen te vatten voor elk van de drie thema’s 
(reflectie op het vraagstuk, handelen en evalueren). Betrek – zeker wanneer je handelingsalternatieven 
formuleert – hierop ook pedagogische, (vak)didactische en methodische literatuur.  
 
  



 10 

3. Reflecteren met CIMO op andere dan lessituaties, maar wel gerelateerd aan onderwijs. 
 
Denk hierbij aan gesprekken met collega’s (onderwijs ontwerpen, toetsen voorbereiden, 
leerlingbesprekingen), met ouders, met mensen buiten de school (bedrijven, excursies, kamp), of aan 
professionalisering (samen met anderen, alleen, cursus, training of anders). 
 

 vraag-in-Context 
Beoogd (voor 
de uitvoering)  

Wat was de beginsituatie, vraag, opdracht, verwachting?  
 

Met welke omstandigheden verwachtte ik rekening te moeten houden? 

Reëel (na de 
uitvoering) 

Hoe kijk ik na uitvoering aan tegen deze beginsituatie, vraag, opdracht, 
verwachting?   

 
Heb ik de omstandigheden vooraf goed inschat en zo nee,  

wat was er anders dan verwacht? 
 

 Interventies 
(‘Handelen van mij als 

leraar’; Wat doe ik’) 

Mechanismen 
(‘Mentaal/fysiek 

handelen van andere 
betrokkenen’; ‘Wat doet 

de ander’) 

Outcome 
(‘Wat wil ik met de 

betrokkenen bereiken?’) 

Beoogd (in de 
voorbereiding) 

Welke interventies 
gericht op het uitlokken 

van bepaalde 
mechanismen zaten in 

mijn handelen? 

Per interventie, wat 
dacht ik dat betrokkenen 
zouden gaan doen door 

deze interventie? Op 
basis waarvan had ik 

deze verwachting 
(literatuur & 

praktijkervaring)? 
 

Wat wilde ik bereiken? 
 

Reëel (na 
uitvoering) 

 

Wat heb ik gedaan? 
Hoe kwamen mijn 
interventies in de 

praktijk uit de verf? Hoe 
ben ik dat te weten 

gekomen? 

Per interventie, wat 
deden betrokkenen 

feitelijk? Geldt dat voor 
alle betrokkenen? Hoe 

ben ik dat te weten 
gekomen? 

 

Wat heb ik feitelijk 
bereikt? Hoe ben ik dat 

te weten gekomen? 

Figuur 5. CIMO-logica als reflectietool in onderwijssituaties, waar leerlingen minder direct bij betrokken zijn 
 

Na het invullen van dit schema (zover als mogelijk), kun je de volgende reflectievragen beantwoorden 
en uitwerken: 
 
Beginsituatie en uitkomst (‘Reflectie op het vraagstuk’) 

– Werd mijn beeld van de beginsituatie bevestigd of zat het anders/genuanceerder? Klopte mijn 
beeld van de beginsituatie voor alle betrokkenen of alleen voor een deel van hen? 

– Heb ik mijn beoogde uitkomsten bereikt met mijn interventie(s)? Welke uitkomsten wel en 
welke niet? Bij welke betrokkenen wel en bij welke betrokkenen niet? 

– Wat zegt dit mij over het handelen in vergelijkbare situaties in de toekomst?  
 
Interventies, mechanismen en uitkomst (‘Reflectie op het handelen’) 

– Als ik terugkijk naar de verschillende beoogde ‘interventie-mechanisme-outcome ketens’, waren 
deze dan achteraf logisch en juist? Waarom wel niet?  

– Wat zou ik een volgende keer anders doen en waarom? Waarom zou dit beter werken? Wat 
zegt mijn literatuur hierover? Welke andere mogelijkheden zie ik nog? 

– Hoe zou mijn aanpak nog aantrekkelijker, uitdagender, (inter)actiever en/of inclusiever kunnen 
voor alle betrokkenen? 
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Zicht op leren en het welbevinden van betrokkenen inclusief jezelf (‘Reflectie op het evalueren’) 
– Via welke evaluatiemiddelen ben ik aan de informatie in mijn CIMO-reflectie gekomen (gesprek, 

verslag, observaties et cetera)?  
– Hebben deze middelen mij voldoende informatie gegeven om deze reflectie uit te voeren, met 

andere woorden: hebben ze me het juiste inzicht gegeven in de leeropbrengst, het leerproces 
en/of het welbevinden van alle betrokkenen inclusief mezelf (‘validiteit’)? Kan mijn aanpak nog 
gerichter, scherper, aantrekkelijker, uitdagender, (inter)actiever en/of inclusiever voor alle 
betrokkenen? 

– Zou ik deze evaluatie nog kunnen versterken door: 
o meerdere perspectieven te betrekken (bijv. naast mijn eigen perspectief ook het 

perspectief van betrokkenen ophalen; ‘triangulatie’). Zo ja, hoe? 
o de evaluatie beter te laten aansluiten bij mijn onderwijspraktijk (‘ecologische validiteit’). 

Zo ja, hoe? 
 
Vat je antwoorden op de reflectievragen vervolgens samen voor elk van de drie thema’s (reflectie op 
het vraagstuk, handelen en evalueren). Verwerk – zeker wanneer je handelingsalternatieven formuleert 
– hierbij ook literatuur.  
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Smid, N, & Van der Woude, M. (2006). Coachen op gedrag en resultaat: praktijkgids voor het 

ontwikkelen van resultaatgericht gedrag (9e druk). PiMedia. 
 
Weber, M. (2011). Ontwerpstellingen en ontwerpprincipes. In J. Van Aken, J. en D. Andriessen (Eds.), 

Handboek ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek. Wetenschap met effect (pp.61-77). 
Boom | Lemma. 
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Doorbreek de negatieve  leesspiraal! 
Een lessenserie waarin fictie  wordt  gecombineerd aan argumenteervaardigheden. 

 

 
 
 
 

Een voorbeeld van een geïntegreerde 
aanpak. [NAAM], docente Nederlands op 

XXXX Mavo Havo in Den Haag, 
presenteert een lessenserie voor de 

onderbouw vmbo-tl, waarin leerlingen hun 
mening over een maatschappelijke kwestie 
leren onderbouwen aan de hand van een 

fictief verhaal. Met als doel: het 
ontwikkelen van argumenteervaardigheden 

en leerlingen motiveren voor fictie. 
 
 
 
 
 

Starr Carter (Amandla Stenberg) in de film The Hate U Give 
 
[NAAM] 

 
Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat bij een kwart van de 
vijftienjarigen in Nederland de leesvaardigheid onder het 
basisniveau ligt dat nodig wordt geacht om maatschappelijk te 
functioneren (Gubbels, Van Langen & Meelissen, 2019). Ook scoren 
ze volgens Gubbels, Van Langen en Meelissen (2019) in vergelijking 
met hun leeftijdgenootjes in andere landen zeer laag als het 
aankomt op leesplezier. 

Dit herken ik ook bij mijn 2 mavo klas op XXX Mavo Havo in 
XXX. Veel leerlingen hebben moeite met woordenschat, 

 
begrijpend lezen, formulering en spelling. Daarnaast geven de 
meeste leerlingen aan weinig te lezen in hun vrije tijd en 
bestempelen dit als saai en vermoeiend. Hier herken ik de negatieve 
spiraal die Bus en Mol (2011) beschrijven: kinderen hebben moeite 
met lezen, ervaren minder leesplezier, hierdoor lezen ze minder snel 
buiten schooltijd en dit heeft een negatieve invloed op de taal- en 
leesvaardigheden van zwakke lezers. 

Verder wordt er in de Nederlandse lessen zoveel mogelijk de 
opbouw van de lesmethode gevolgd. De vaardigheden worden in 
losstaande paragrafen aangeboden en is gericht op het inoefenen 
van gekaderde deelvaardigheden, terwijl in het beroeps- en 
maatschappelijk leven deze vaardigheden veelal niet gekaderd zijn. 
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Deze verkaveling doet dan ook afbreuk aan het communicatief 
taalonderwijs, waarin leerlingen taal leren gebruiken met 
verschillende functies in verschillende communicatieve situaties 
(Bonset, De Boer & Ekens, 2015). Deze communicatieve  situaties 
dienen volgens Bonset et al. (2015) zoveel mogelijk aan te sluiten bij 
situaties uit het beroeps- en maatschappelijk leven. Dit maakt dat de 
leerlingen worden uitgedaagd en de transfer zien naar de dagelijkse 
praktijk wat de motivatie bevordert. Een geïntegreerde aanpak met 
meer samenhang tussen verschillende vakvaardigheden zou dan 
ook efficiënter en effectiever zijn (Bunt & Ravesloot, 2016). 

In de lessen zijn mijn leerlingen graag aan het woord en 
willen graag hun mening delen, maar een goede argumentatie 
ontbreekt nog wel eens. Op 2F-niveau dienen ze dit echter wel te 
kunnen (Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, 
2009). Dit vraagt om een geïntegreerde aanpak waarbij fictie wordt 
ingezet om de argumentatievaardigheden te vergroten. Voor dit 
onderzoek is gekozen om fictie te combineren met argumenteren, 
omdat het binnen mijn lessen aan een geïntegreerde aanpak 
ontbreekt. Verder ontbreekt het mijn leerlingen veelal aan motivatie 
voor lezen van fictie, terwijl lezen juist zo belangrijk is. Daarnaast 
zijn mijn leerlingen wel gemotiveerd om hun mening te 
beargumenteren, maar ontbreekt het veelal aan een goede 
argumentatie. Een belangrijke vaardigheid aangezien in het 
dagelijks leven regelmatig van je wordt verwacht dat je je mening 
kunt formuleren en dat je deze kunt onderbouwen met argumenten. 
Verder zal er gebruik gemaakt worden van actuele maatschappelijke 
kwesties, aangezien dit motiverend werkt (Van Hasselt & Knijff, 
2015). 

 
Hoe kan ik een lessenserie vormgeven aan de hand van een fictief 
verhaal zodat leerlingen uit een tweede klas vmbo -tl op basis van 
een argumentatieschema hun mening over een maatschappelijke 

kwestie kunnen beargumenteren? 

Double loop 
Het onderzoek bestaat uit twee delen (loops). Elk deel bevat een 
lessenserie met het volgende doel: leerlingen uit 2 mavo kunnen hun 
mening over een fictief verhaal schriftelijk beargumenteren  aan de 
hand van een argumentatiemodel. Om dit doel te bereiken zijn er 
ontwerpeisen vastgesteld op basis van vakdidactische literatuur. Na 
de uitvoering van de eerste lessenserie (loop 1) is er gereflecteerd 
op het verloop van de lessen en de resultaten, en zijn er een aantal 
aanpassingen in de ontwerpeisen gemaakt. Deze zijn toegepast en 
uitgevoerd in de tweede lessenserie (loop 2) om het beste resultaat 
te bereiken. De resultaten worden vastgesteld aan de hand van een 
rubric (zie tabel 1). Om goed aan te sluiten op het juiste niveau, is de 
rubric samengesteld op basis van het Referentiekader  op 2F-niveau 
(Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, 2009) en de 
theorie uit de lessenseries voor vmbo van Stichting Nederlands 
Debat Instituut (2020). Ook geven de leerlingen hun mening over de 
lessenserie door middel van een exit-ticket. 
 
Een goed  begin is het halve werk  - ontwerpeisen loop 1 
Om de leerlingen structuur te bieden bij het argumenteren, is het 
allereerst belangrijk dat er gebruik gemaakt dient te worden van een 
argumentatiemodel (Stichting Nederlands Debat Instituut, 2020). Om 
tot een complete argumentatie te komen, wordt er gebruik gemaakt 
van het SEXI-model (zie figuur 1). Dit is een simpel en veelgebruikt 
argumentatiemodel, waarin een leerling iets beweert ( state), moet 
uitleggen (explain) en vervolgens aanvult met een voorbeeld of 
feit/statistiek (illustrate) (Groenendijk, 2019). Op 2F-niveau dienen 
de leerlingen hun mening of overtuiging te kunnen verwoorden 
(Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, 2009). Het 
SEXI-model zou daarmee goed aansluiten bij dit niveau. Het geeft 
de leerlingen structuur om stapsgewijs tot een complete 
argumentatie te komen (Stichting Nederlands Debat Instituut, 2020). 

Ten tweede dient er ruimte te zijn voor interactie. Leerlingen 
doen immers niet in hun eentje ervaringen en wereldkennis op, maar 
in wisselwerking met de gedachtewereld  van anderen (Bunt, 2015). 
Door te praten zullen leerlingen ervaren dat er verschillende 
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meningen bestaan en leren ze nadenken over hun eigen mening 
(Bonset et al., 2015). Daarnaast zou het goed werken voor deze 
groep als zij peerfeedback krijgen van een medeleerling 
(Steenkamer, 2017). Leerlingen leren immers ook door het 
toepassen van beoordelingscriteria op schrijfproducten 
(argumentatieschema’s) van medeleerlingen. Ze leren daardoor ook 
hun eigen product beter te beoordelen en te schrijven (Van 
Steendam, Rijlaarsdam, Van den Berg & Secru, 2016). 

Een derde ontwerpeis is dat er gebruik gemaakt dient te 
worden van een actueel, maatschappelijk  fictief verhaal. Volgens 
Van Hasselt & Knijff (2015) werkt dit motiverend. In loop 1 wordt er 
gebruik gemaakt van het fictieve verhaal ‘The Hate U Give’ van 
Angie Thomas (2018) en heeft als thema racistisch politiegeweld 
(Black Lives Matter). 

Ten slotte dient er gebruik te worden gemaakt van een rubric. 
De rubric maakt de ontwikkeling van de leerling zichtbaar (Leerling 
2020, 2017). Het is belangrijk dat leerlingen vooraf weten op welke 
criteria ze beoordeeld worden. Dit verschaft de leerlingen inzicht in 
wat er van hen wordt verwacht en waarop ze worden beoordeeld 
(Durnez & VanderMeersch, 2002). Leerlingen kunnen zo 
doelgerichter aan de slag. Daarnaast kunnen ze tussendoor steeds 
checken of ze nog op de goede weg zijn (Leerling 2020, 2017) . 

 

 
Figuur 1. Argumentatieschema SEXI (loop 1) 

Loop 1 
In de eerste les stond het inoefenen van argumenteervaardigheden 
en het SEXI-model centraal. Dit werd gedaan aan de hand van het 
lesmateriaal van het Nederlands Debat Instituut (2020). 

Bij de tweede les werd het fictieve verhaal (The Hate U Give) 
klassikaal gelezen en besproken. Vervolgens werd de stelling 
klassikaal besproken: In ‘The hate U Give’ is er sprake van 
racistisch politiegeweld. Als laatste gingen de leerlingen hun 
mening over deze stelling schriftelijk opstellen aan de hand van het 
SEXI-model. 

In de derde les gingen de leerlingen elkaar van peerfeedback 
voorzien. Dit deden ze aan de hand van een peerfeedbackmodel die 
gebaseerd is op de rubric. Wanneer de leerlingen de peerfeedback 
hadden gekregen, konden ze hun argumentatie gaan verbeteren. 

Uiteindelijk was er nog een vierde les nodig. Deze uitloop 
was nodig omdat de leerlingen niet genoeg tijd hadden om hun 
argumentaties te verbeteren. De leerlingen hebben daarnaast nog 
gerichte tips van de docent gekregen. Deze les kregen ze de tijd hun 
argumentatie te verbeteren aan de hand van de peerfeedback en de 
gerichte tips. 
 
Met vallen en opstaan 
Allereerst waren de leerlingen erg enthousiast over het verhaal . Dit 
bleek uit de exit-ticket en de leerlingen gaven dit in de les ook aan. 
Aan de hand van leesvragen, de klassikale nabespreking en de 
argumentatieschema’s bleek dat de leerlingen het verhaal goed 
begrepen. Zo kwam ik geen onwaarheden tegen in de 
argumentaties. 

Het schriftelijk argumenteren aan de hand van het SEXI- 
model liep wat minder soepel. Vooral met de onderdelen explain en 
illustrate hadden ze erg veel moeite. Zo ontbrak het veelal aan een 
duidelijke en volledige uitleg van de state. Er werd vooral 
beargumenteerd  of de jongen terecht of onterecht was 
neergeschoten, maar niet of er wel of geen sprake was van 
racistisch politiegeweld. Het begrip racisme zelf kwam niet echt uit 
de verf in de argumentaties. De leerlingen argumenteerde vooral of 
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de jongen terecht of onterecht was neergeschoten  (zie figuur 3), 
maar niet of er sprake was van racistisch politiegeweld. Bij illustrate 
gaven de meeste leerlingen niet echt een voorbeeld of feit/statistiek, 
eerder een herhaling van de state of explain. Een paar leerlingen 
haalde voor en tegen door elkaar (zij gaven aan voor te zijn en hun 
argumentatie was tegen, of andersom). Bij een enkeling sloot de 
state niet aan bij de stelling. Uiteindelijk hebben de leerling 
gemiddeld 4,7 van de 10 punten gescoord (zie tabel 1 en 2). Het 
onderdeel state ging daarentegen een stuk beter en een groot deel 
van de leerlingen behaalde hier de volledige punten. Dit onderdeel 
heeft dan ook het gemiddelde omhoog gehaald. 

Daarnaast bleek de peerfeedback erg tijdrovend. De 
leerlingen hadden veel moeite met het geven van feedback aan 
elkaar, waardoor het zijn doel voorbij schoot. De leerlingen waren nu 
vooral bezig met het leren peerfeedback geven, dan met de 
argumentatie zelf. Het geven van peerfeedback heeft een heel 
lesuur geduurd, en een deel was nog steeds niet klaar. De 
peerfeedbackformulieren lieten zien dat leerlingen vooral hele 
algemene feedback gaven als ‘goed’, maar ze legde niet uit wat er 
wel of niet goed was. Om de leerlingen van wat concretere feedback 
te voorzien, heb ik in de vierde les elke leerling vier concrete tips 
gegeven op hun argumentatie. 

 
De tweede  ronde - ontwerpeisen loop 2 
Naar aanleiding van de eerste loop zijn er wat aanpassingen 
gemaakt in de ontwerpeisen voor de tweede loop: 

De eerste verandering is in plaats van het SEXI-model het 
AUB-model (zie figuur 2) te gebruiken. Het SEXI-model is een 
bekend en veelgebruikt argumentatiemodel, maar volgens Stichting 
Nederlands Debat Instituut (2020) is het AUB-model meer geschikt 
voor beginnende debaters. De opzet is grotendeels hetzelfde. Zo 
bestaat de argumentatie nog steeds uit drie vergelijkbare 
onderdelen: argumentatie, uitleg en bijvoorbeeld. Dit model sluit 
beter aan bij de mijn leerlingen, omdat zij in de war raakte door de 
begrippen van het SEXI-model. Zo werd stelling en state door elkaar 
gehaald. Ook raakte de leerlingen bij illustrate in de war van het feit 

dat er een voorbeeld, feit of statistiek genoemd kon worden. Bij het 
AUB-model wordt dit beperkt tot het geven van een voorbeeld 
(Stichting Nederlands Debat Instituut, 2020). 

Daarnaast bleek uit de resultaten dat de leerlingen het lastig 
vonden om illustrate te scheiden van de uitleg (state). Je geeft 
immers vaak uitleg aan de hand van een voorbeeld. Het 
argumentatiemodel zorgt ervoor dat deze onderdelen van elkaar 
worden losgetrokken. Daarom dient er bij het AUB-model een extra 
stap te worden toegevoegd. De leerlingen maken van de drie 
onderdelen een lopende tekst. Waarschijnlijk voelt dit een stuk 
natuurlijker aan en de leerlingen zullen inzien of de onderdelen van 
hun argumentatie wel of niet op elkaar aansluiten. Het bieden van 
een schrijfkader kan de leerling houvast geven (Hilde, 2008). 

Ten derde dient er in de eerste les klassikaal een AUB-model 
worden ingevuld door middel van een onderwijsleergesprek. De 
docent stuurt de leerlingen in het zetten van denkstappen door het 
stellen van vragen. Leerlingen zullen zo ontdekken welke 
denkstappen zij dienen te zetten bij het vormgeven van hun 
argumentatie (Geerts & Van Kralingen, 2012). 

Zoals beschreven bleek de peerfeedback erg tijdrovend met 
weinig leeropbrengst. Een effectieve peerfeedback vergt meer 
inoefening. In deze lessenserie is er omwille van de tijd geen ruimte 
voor deze inoefening en zal de peerfeedback worden vervangen 
door feedback van de docent. Ook deze feedback is aan de hand 
van de rubric (Durnez & VanderMeersch,  2002). 

Ten slotte dient er in de lessenserie verdiept te worden in het 
maatschappelijk  onderwerp. Uit de argumentaties van loop 1 bleken 
de leerlingen het lastig vinden om op een juiste manier het begrip 
racisme te verwerken in hun argumentatie. In de tweede lessenserie 
gaan de leerlingen het verhaal ‘Spijt’ lezen van Carry Slee (1996). 
Alhoewel het boek uit 1996 komt, blijft het thema ‘pesten’ een 
actueel thema. Om dieper in te gaan op het maatschappelijk 
onderwerp pesten wordt er gebruik gemaakt van het lesmateriaal van 
Stichting Stop Pesten (2015). 
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Loop 2 
In de eerste les werden de argumenteervaardigheden en het AUB- 
model ingeoefend aan de hand van het lesmateriaal van het 
Nederlands Debat Instituut (2020). Daarnaast werd er gebruik 
gemaakt van het lesmateriaal van Stichting Stop Pesten (2015) om 
dieper in te gaan op het onderwerp pesten. 

Tijdens de tweede les werd het fictieve verhaal (Spijt) 
klassikaal gelezen en nabesproken. Vervolgens werd de stelling 
klassikaal besproken: David is medeschuldig aan de dood van 
Jochem omdat hij niet voor  hem opkwam. Daarna gingen de 
leerlingen hun mening over deze stelling schriftelijk opstellen aan de 
hand van het AUB-model. 

Ten slotte ontvingen de leerlingen feedback van de docent. 
Aan de hand van de feedback gingen de leerlingen hun 
argumentatie verbeteren. 

 
 
 

Figuur 2.. Argumentatieschema AUB (loop 2). 

Tabel 1. Rubric. 

De balans opmaken 
Voor beide loops is dezelfde rubric (zie tabel 2) gebruikt, aangezien 
het SEXI- en AUB-model in grote lijnen uit dezelfde onderdelen 
bestaan. Op deze manier kunnen de resultaten van beide loops ook 
het beste worden vergeleken met elkaar. 

De resultaten zijn in tabel 2 af te lezen. In de tabel is per 
loop te zien hoeveel punten de leerlingen hebben gescoord vóór en 
na de feedback. In loop 1 hebben de leerlingen in de laatste les 
peerfeedback en vier gerichte tips van de docent gekregen. Bij de 
tweede loop hebben de leerlingen in de laatste les persoonlijke 
feedback van de docent ontvangen. Opvallend is dat na de 
feedback in de eerste loop de leerlingen 1,3 punten hoger scoorden 
en na de feedback in de tweede loop 2,2 punten. Dit laat zien dat de 
feedback van de docent effectiever is geweest. 

Daarnaast behaalde de leerlingen aan het eind van de 
eerste loop een gemiddelde van 4,7 punten en bij de tweede loop 
6,6 punten. Dit is een aanzienlijke verbetering. Natuurlijk valt deze 
verbetering toe te schrijven aan het feit dat leerlingen al wat meer 
voorkennis hadden door de eerste lessenserie. Toch zullen hier ook 
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de verandering in de ontwerpeisen een rol spelen. In de exit-ticket 
gaven de leerlingen aan het AUB-model duidelijker te vinden. Dit is 
ook te zien in de argumentaties, want de leerlingen scoorden op alle 
drie de onderdelen beter. Daarnaast sloten de onderdelen van de 
argumentatie over het algemeen goed bij elkaar aan. Het toevoegen 
van een extra stap bij het AUB-model blijkt dus effectief. 

Verder is er in de tweede loop gebruik gemaakt van 
lesmateriaal van Stichting Stop Pesten (2015). In de exit-ticket 
gaven de leerlingen aan dat dit lesmateriaal heeft geholpen met het 
bedenken van de argumentatie. Er is dan ook hoger gescoord bij 
het onderdeel ‘uitleg’. 

Het verhaal ‘Spijt’ werd door de leerlingen positief 
ontvangen. Ze gaven aan het een interessant onderwerp te vinden. 

Het argumenteren zelf werd door een aantal leerlingen in de exit- 
ticket saai genoemd. Zij zouden liever nog met elkaar in discussie 
gaan, zodat het de nadruk meer op spreken in plaats van schrijven 
ligt. Wel zagen de leerlingen het belang van de lessenserie aan en 
gaven in de exit-ticket aan dat ze argumenteren een belangrijke 
vaardigheid vinden. 

Opvallend was dat de leerlingen toch punten hebben laten 
liggen omdat ze niet altijd volledig waren in hun argumentatie. Het 
onderwijsleergesprek zal hier een positieve bijdrage in hebben 
gehad, aangezien dit verschijnsel in de eerste loop een grotere rol 
speelden. Maar ook in de tweede loop hebben de leerlingen 
hierdoor de nodige punten misgelopen. 

 
Tabel 2. Resultaten. 

 
In deze tabel is een weergave te zien van het aantal punten dat de leerlingen hebben behaald. Het maximaal 
aantal punten dat te behalen viel was tien punten.  Per loop zijn twee momenten weergeven. Het aantal 
behaalde punten  voor het feedbackmoment, en het behaalde punten na het toepassen van de feedback. 

 
 
Figuur 3. Samenvatting van 'The Hate U Give' en 'Spijt'. 
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Conclusie 
In dit onderzoek is gekeken hoe een lessenserie vormgegeven kan 
worden waarin leerlingen aan de hand van een fictief verhaal hun 
mening over een maatschappelijke kwestie leren beargumenteren 
op basis van een argumentatieschema. Dit is gedaan omdat het 
aan een geïntegreerde aanpak ontbrak in de Nederlandse lessen 
en er sprake was van een negatieve leesspiraal (Bus & Mol, 2011). 
De motivatie lag laag en aan goede argumentatie ontbrak het nog 
wel eens bij de leerlingen. 

De resultaten (zie tabel 2) laten zien dat de 
argumenteervaardigheden van de leerlingen zich aanzienlijk 
hebben ontwikkeld. De ontwerpeisen die voor de lessenseries zijn 
opgesteld laten zien hoe een lessenserie fictie gecombineerd aan 
argumenteervaardigheden effectief kan worden vormgegeven. De 
ene ontwerpeis werkte wat effectiever dan de ander. Voor de 
tweede loop zijn er dan ook een aantal aanpassingen gemaakt in de 
ontwerpeisen die een positief effect hebben gehad op het 
eindresultaat. 

Daarnaast waren de leerlingen enthousiast over de twee 
fictieve verhalen. Leerlingen gaven aan het interessant te vinden 
om zich te verdiepen in de actuele kwesties die een rol speelden in 
de verhalen (racisme en pesten). Op die manier zien leerlingen in 
dat fictie niet saai hoeft te zijn, maar juist actueel is! De vraag is 
alleen in hoeverre die negatieve spiraal van Bus en Mol (2011) door 
deze lessenserie wordt omgezet in een positieve spiraal. Ik 
verwacht nu niet meteen dat de leerlingen na deze lessen niet meer 
uit de fictieboeken zijn weg te slaan, maar misschien hebben deze 
lessen toch een vlammetje ontwaakt. Om het balletje verder aan het 
rollen te brengen is het daarom ook aan te raden om deze trend 
voort te zetten en meerdere onderdelen van het vak Nederlands te 

koppelen aan fictie in combinatie met actuele, maatschappelijke 
onderwerpen. Dit werkt namelijk zeer motiverend. 

De resultaten uit het tabel 2 laten zien dat de leerlingen 
beter zijn geworden in het argumenteren aan de hand van een 
argumentatieschema. Bij het onderdeel ‘uitleg’ lieten de leerlingen 
echter nog steeds punten liggen omdat ze niet volledig en concreet 
waren. Voor vervolgonderzoek is het daarom aan te raden om te 
onderzoeken hoe dit onderdeel nog verbeterd kan worden. 

Daarnaast is het de vraag in hoeverre er sprake is van een 
transfer naar de dagelijkse praktijk. Zullen de leerlingen zich in het 
dagelijkse leven bewust zijn van de verschillende onderdelen van 
een goede argumentatie? De leerlingen hebben nu vooral 
schriftelijk aan hun argumenteervaardigheden gewerkt, maar dit zou 
nog verder uitgewerkt kunnen worden naar spreken. Daarbij is het 
ook leerzaam om leerlingen te leren hoe ze op elkaar kunnen 
reageren en elkaars argumenten kunnen weerleggen. Voor 
vervolgonderzoek zou dit interessant zijn. 

Een ontwerpeis voor de eerste lessenserie was de 
peerfeedback. Naast de peerfeedback hebben de leerlingen 
gerichte tips van de docent gekregen. Het is daarom niet helemaal 
duidelijk hoe groot het effect van de peerfeedback in dit onderzoek 
precies was. De peerfeedback is voor de tweede lessenserie 
geschrapt omdat het erg tijdrovend bleek te zijn met weinig 
leeropbrengst. Wanneer er meer tijd is voor de inoefening van de 
peerfeedback zou dit wellicht erg effectief kunnen zijn. Dit zou 
daarom ook interessant zijn voor vervolgonderzoek. 

Concluderend kan worden gesteld dat middels deze 
lessenserie op een effectieve wijze is gewerkt aan 
argumenteervaardigheden. De actuele maatschappelijke fictieve 
verhalen hebben motiverend gewerkt, met als doel het doorbreken 
van de negatieve leesspiraal! 
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Naam artikel: Fictie gecombineerd met argumenteervaardigheden 
 

Vraag-in-context 
 

Veel leerlingen hebben moeite met woordenschat, begrijpend lezen, formulering en spelling. 
Daarnaast geven de meeste leerlingen aan weinig te lezen in hun vrije tijd en bestempelen dit als saai en vermoeiend. 

 
Verder wordt er in de Nederlandse lessen zoveel mogelijk de opbouw van de lesmethode gevolgd. De vaardigheden worden in 

losstaande paragrafen aangeboden en is gericht op het inoefenen van gekaderde deelvaardigheden, terwijl in het beroeps- en 
maatschappelijk leven deze vaardigheden veelal niet gekaderd zijn. Deze verkaveling doet dan ook afbreuk aan het communicatief taalonderwijs, waarin 

leerlingen taal leren gebruiken met verschillende functies in verschillende communicatieve situaties (Bonset, De Boer & Ekens, 2015). 
 

Deze communicatieve  situaties dienen volgens Bonset et al. (2015) zoveel mogelijk aan te sluiten bij situaties uit het beroeps- en maatschappelijk leven. 
Dit maakt dat de leerlingen worden uitgedaagd en de transfer zien naar de dagelijkse praktijk wat de motivatie bevordert. Een geïntegreerde aanpak met 

meer samenhang tussen verschillende vakvaardigheden zou dan ook efficiënter en effectiever zijn (Bunt & Ravesloot, 2016). 
In de lessen zijn mijn leerlingen graag aan het woord en willen graag hun mening delen, maar een goede argumentatie ontbreekt nog wel eens. 

Op 2F-niveau dienen ze dit echter wel te kunnen (Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, 
2009). Dit vraagt om een geïntegreerde aanpak waarbij fictie wordt 

ingezet om de argumentatievaardigheden te vergroten. Voor dit onderzoek is gekozen om fictie te combineren met argumenteren, 
omdat het binnen mijn lessen aan een geïntegreerde aanpak ontbreekt. 

 
Hoe kan ik een lessenserie vormgeven aan de hand van een fictief verhaal zodat leerlingen uit een tweede klas vmbo -tl  

op basis van een argumentatieschema hun mening over een maatschappelijke kwestie kunnen beargumenteren? 
 

Interventie Mechanisme Outcome 
Door het gebruik van een argumentatiemodel... ...  ervaren leerlingen  structuur bij het 

argumenteren (Stichting Nederlands Debat 
Instituut, 2020) 

Leerlingen uit een tweede klas vmbo -tl  
kunnen op basis van een argumentatieschema 
hun mening over een maatschappelijke kwestie 

beargumenteren. 
 

Er dient ruimte te zijn voor interactie.  Leerlingen doen ervaringen en wereldkennis op, 
in wisselwerking met de gedachtewereld van 

anderen (Bunt, 2015). 
Leerlingen krijgen/geven peerfeedback (N.b. 

vervalt in loop 2). 
Door het toepassen van beoordelingscriteria op 
het werk van medeleerlingen, leren zij hun eigen 
product beter te beoordelen en te schrijven (Van 

Steendam et al. 2016) 
Gebruik van een actueel, maatschappelijk fictief 

verhaal. 
Dit motiveert leerlingen (Van Hasselt, & Knijff, 

2015) 
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Beoordeling gebeurt aan de hand van een rubric 
die vooraf bij de leerlingen bekend is. 

Inzicht in de beoordelingcriteria verschaft 
leerlingen inzicht in wat er van hen wordt 

verwacht en waarop ze worden beoordeeld 
(Dumez & VanderMeersch, 2002). Leerlingen 

kunnen zo doelgerichter aan de slag. Daarnaast 
kunnen ze tussendoor steeds checken of ze op 

de goede weg zijn (Leerling 2020, 2017). 
 

Wat wil ik zichtbaar maken 
(interventie/ mechanisme/ 

outcome) 

Welke en wat voor soort 
gegevens heb ik hiervoor 

nodig? 

Vanuit welk perspectief wil 
ik dit zichtbaar maken? 

Welke (meest ecologisch 
valide) vorm van 

gegevensverzameling zet 
ik daartoe in? 

Hoe ga ik de gegevens 
analyseren zodat ik meer 
kan leren over de werking 

van mijn prototype? 
Kwaliteit van argumentatie Argumentaties van 

leerlingen 
Docentperspectief (want 

beoordeeld door de docent) 
Rubric waarmee de 

ingevulde 
argumentatieschema’s 

worden beoordeeld. 
Ecologisch valide omdat 
deze instrumenten een 

onderwijsfunctie hebben en 
niet louter een 

onderzoeksfunctie. 

Berekenen van het cijfer aan 
de hand van de rubric op: 
het argumentatieschema 

voor en na feedback.  

Beleving van leerlingen de 
behulpzaamheid van het 

lesmateriaal en hun 
waardering van de lessen. 

 

Reflecties van leerlingen op 
de lessen. 

Leerlingen Exit ticket. Ecologisch valide 
omdat dit korte vragenlijstjes 

zijn die weinig lestijd 
innemen. 

Onduidelijk. Ook triangulatie 
komt niet goed uit de verf. 

 
Opvallend: 
De outline wordt niet volledig gevolgd. Er ontbreekt een aparte sectie ‘aanpak monitoring en evaluatie’. Er wordt weinig inzicht in de inhoud van het exitticket 
gegeven. 
 
 


