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I. Voorbereiding 
 

Progressiegericht voorbereiden van de les bestaat uit drie onderdelen. Het eerste is het wat 

en het waartoe van de betreffende les formuleren, het tweede is de ontwerpcriteria voor 

progressiegerichte lesopbouw benutten bij het bedenken van de les en het derde is de 

Vormen-en-Onderwerpen-Matrix invullen zodat de les gestructureerd en gevarieerd wordt 

aangepakt. 

 

A. Wat & waartoe van de les 
 

Als leerlingen begrijpen wat de bedoeling is van de les en waartoe dit belangrijk is, wordt het 

mogelijk autonoom gemotiveerd te raken voor de les.  

 

Wat 
Het ‘wat’ refereert aan de inhoud van de les en hoe de inhoud samenhangt met andere lessen 

of eventueel andere vakken. Het is beter om een leerdoelen aan te reiken, dan om 

presteerdoelen aan te reiken. Leerdoelen zijn bijvoorbeeld: deze les is het de bedoeling dat je 

gaat begrijpen hoe kwadrateren werkt en wat de rekenregels daarbij zijn. Prestatiedoelen zijn 

bijvoorbeeld: deze les is het de bedoeling dat je een voldoende haalt voor de toets 

kwadrateren.  

Een klassenklimaat waarin leerdoelen worden aangereikt ontstaat een sfeer van 

‘meesterschap’. De leerlingen willen dan graag beter worden in de stof. Een 

leerdoelenklimaat leidt er bij de leerlingen toe dat hun self-efficacy toeneemt, hun interesse 

en plezier in het vak toeneemt en hun betrokkenheid toeneemt. Ze gaan dan zelf ook een 

leerdoelen oriëntatie ontwikkelen. Een klassenklimaat waarin een prestatiedoelstructuur 

prevaleert hangt samen met ongunstige motivationele effecten, waaronder minder 

betrokkenheid en opgeven wanneer het moeilijk wordt en vermijdingsgedrag van leerlingen. 

 

Waartoe 
Het ‘waartoe’ refereert aan wat het belang is van de lesstof. Het ‘waartoe’ wordt het beste 

geformuleerd in termen van intrinsieke doelen, dus in termen van wat de leerling erdoor 

ontwikkeld, leert, welke progressie de leerling ermee kan gaan bereiken, de bredere 

relevantie van de lesstof voor het leven van de leerling en voor anderen. Het ‘waartoe’ wordt 

bij voorkeur zo min mogelijk geformuleerd in termen van extrinsieke doelen, dus in termen 

van cijfers, het halen van examens, het verkrijgen van een beloning of prijs en status. 

De reden daarvan is dat intrinsieke doelen nastreven leidt tot psychologisch welbevinden van 

de leerling en daarnaast presteren leerlingen beter, ze nemen actiever deel aan de les, ze 

houden de activiteit beter en langer vol en ze presteren beter. Leerlingen die extrinsieke 

doelen nastreven omdat ze dat doel opgelegd krijgen door een docent of ouder (beter moeten 

scoren dan anderen, hoge cijfers halen, mooi en slank en rijk worden et cetera), voelen zich 

onder druk staan. Dat leidt ertoe dat ze minder goed presteren, minder lang volhouden, 

minder bereid zijn door te zetten bij tegenslag, minder actief betrokken zijn bij de les en 

angstig zijn in de klas.  
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Checklist Wat & Waartoe 

 Progressiegerichte Formuleringen  
(Vul bij het wat en het waartoe 1 van de zinnen aan ter 
voorbereiding van je les) 

WAT: de inhoud van de 
les en wat er van de 
leerling verwacht wordt 

 
Het doel van deze les is………………………. 
 
 
Deze les gaan we aan de slag met………………………………….. 
 
 
Het onderwerp van deze les is…………………………………. 
 
 
Het thema van deze les is……………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAARTOE: wat het 
belang ervan is, wat de 
relevantie is 

 
Dit onderwerp is belangrijk omdat…………………………………….. 
 
 
Als je deze stof goed leert beheersen kun je………………………….. 
 
 
Goed kunnen xxx is belangrijk voor………………………………… 
 
 
Met de resultaten gaan we……………………………………………… 
 
………………………………………………………doen 
 
Je hebt deze kennis nodig om…………………………………………….. 
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B. Vormen-en-Onderwerpen-Matrix 
 

Een hulpmiddel bij het maken van een lesstructuur is de Vormen-en-Onderwerpen-Matrix 

(VOM). De VOM bestaat uit vier kolommen: 

1. Het lesonderdeel (wat) 

2. De werkvorm (hoe) 

3. De rationale (waartoe) 

4. De progressiecheck 

 

Het lesonderdeel 
In deze kolom komt het betreffende lesonderdeel te staan. De start van de les, de toelichting 

op het doel van de les, de uitleg et cetera.  

 

De werkvorm 
In deze kolom komt de aanpak van dat lesonderdeel te staan. Leerlingen werken individueel, 

in groepjes, krijgen plenaire uitleg et cetera. Ook het materiaal waarmee de leerlingen aan de 

slag gaan wordt hier genoteerd. 

 

De rationale 
In deze kolom komt het waartoe van dat lesonderdeel te staan. Wat kan het lesonderdeel de 

leerling opleveren? Wat is de reden waarom dit lesonderdeel belangrijk is? 

 

De progressiecheck 
In deze kolom komt te staan hoe de leraar ervoor zorgt dat bij de afronding van het 

lesonderdeel de leerling zicht krijgt op zijn bereikte progressie. Door zelf te vergelijken wat 

hij heeft bedacht en wat de juiste antwoorden zijn, door feedback van de leraar of van andere 

leerlingen te krijgen ten aanzien van wat hij al goed doet en wat zijn volgende stap kan zijn et 

cetera. 

Een voorbeeld VOM staat hierna: 



© CPW – www.cpw.nu - 6 

 

Voorbeeld VOM les Engels 

Lesonderdeel 
(wat) 

Werkvorm 

(hoe) 

De rationale (waartoe) De progressiecheck 

Start In duo’s praten 
leerlingen vijf 
minuten over wat 
ze interessant 
vinden (bijv. een 
hobby, een 
onderwerp dat ze 
boeit) 

Activering van de leerlingen, directe 
betrokkenheid bij de les, 
verbondenheid met elkaar, focus op 
wat ze interessant vinden 

Leraar vraagt plenair een 
paar leuke voorbeelden van 
wat leerlingen interessant 
vinden 
 

Doel van  
de les 

Plenair door 
leraar 

Leerlingen hebben overzicht over de 
structuur en de rationale van de les 

Leraar vraagt of leerlingen 
doel en aanpak begrijpen 

Schrijfopdracht: 
schrijf een email 
aan een vriend van 
ongeveer een half 
A-viertje in het 
Engels over je 
interesse (hobby, 
onderwerp) 

Leraar geeft 
plenair korte 
instructie over de 
correcte opzet van 
een emailbericht 
 
Leerlingen 
schrijven 
vervolgens 
individueel  
 
Leraar is 
beschikbaar voor 
vragen van 
leerlingen 

Structuur bieden, duidelijkheid 
bieden zodat leerlingen aan de slag 
kunnen en zich competent voelen 
 
 
 
Activering, gepersonaliseerde 
context creëren: in het Engels 
kunnen schrijven over iets dat de 
leerling interessant vindt 
 
Hulp en feedback geven waar nodig 
zodat leerlingen zich ondersteund 
voelen en competent voelen 
(competentie-behoefte) 

Leraar geeft een 
voorbeelduitwerking van een 
correcte email en vraagt 
leerlingen om de eigen email 
te vergelijken met het 
correcte voorbeeld 
 
 
 
Leraar biedt aan om e-mails 
van leerlingen te lezen en 
feedback te geven 

Huiswerk kiezen Leraar reikt drie 
huiswerkopties 
aan waaruit 
leerlingen er 1 
mogen kiezen 

Huiswerk is het meest effectief als 
leerlingen kunnen kiezen welk 
huiswerk voor hen nu het meest 
interessant en relevant is 
(autonomie-behoefte) 

Leraar vraagt aan leerlingen 
welke huiswerkoptie ze 
hebben gekozen en spreekt 
af hoe / wanneer ze ermee 
verder gaan 
 
 
 
 

Reflectie en 
afronding 

Leraar vraagt 
leerlingen wat ze 
het leukst en 
interessants 
vonden deze les 
en bedankt ze 
voor hun bijdrage 

Informatie verkrijgen ten aanzien 
van interesses en motivatie van 
leerlingen en erkenning en 
waardering tonen 
(verbondenheidsbehoefte) en 
nogmaals de rationale van de lesstof 
kunnen uitleggen 

Leraar geeft aan hoe hij de 
verkregen informatie van 
leerlingen gaat benutten in 
de volgende les 
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VOM voor eigen les 

Lesonderdeel 
(wat) 

Werkvorm 

(hoe) 

De rationale (waartoe) De progressiecheck 
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C. Ontwerpcriteria voor de les 
 

Er zijn 14 ontwerpcriteria voor progressiegerichte lesaanpak. Ze staan hieronder samengevat 

en aan de hand van de checklist kun je toetsen welke ontwerpcriteria je al benut in je lesopzet 

en welke je meer zou kunnen gaan benutten. 

 

1. Kunnen leerlingen zich competent voelen in deze les 
De basisbehoefte aan competentie houdt in dat leerlingen de perceptie willen hebben dat ze 

in staat zijn om te handelen wat er van ze gevraagd wordt. Dat betekent niet dat ze alleen 

doen wat ze al goed kunnen. Het betekent wel dat ze op een niveau worden uitgedaagd 

waarvan ze de perceptie hebben dat ze het aan kunnen, dat ze in staat zijn om de stof te gaan 

begrijpen en te gaan leren.  

 

2. Kunnen leerlingen zich verbonden voelen in deze les 
De basisbehoefte aan verbondenheid houdt in dat leerlingen zich gerespecteerd en 

gewaardeerd willen voelen door de leraar en de medeleerlingen, dat ze worden gezien als een 

belangrijk en waardevol lid van de groep. Het betekent niet dat leraren alles goed vinden wat 

de leerlingen doen, maar wel dat de leerling als mens wordt gerespecteerd om wie hij is. Dat 

betekent dat er geen sprake is van conditionele waardering, oftewel de leraar vindt de leerling 

alleen een goed kind wanneer die zich gedraagt zoals hij zich hoort te gedragen. 

 

3. Kunnen leerlingen zich autonoom voelen in deze les 
De basisbehoefte aan autonomie houdt in dat leerlingen de perceptie willen hebben dat zij 

zelf de origine zijn van hun gedrag. Dat betekent dat leerlingen gedrag willen laten zien waar 

ze achter staan, omdat ze het belangrijk of interessant vinden wat ze doen. Het betekent niet 

dat leerlingen alleen maar doen waar ze zelf zin in hebben, maar wel dat ze dingen doen 

omdat ze begrijpen wat het belang of het interessante ervan is. Tegenover autonomie staat 

heteronomie, en dat wil zeggen dat de leerling de perceptie heeft dat hij doet wat hij doet 

omdat hij een pion is van de leraar. Hij moet doen wat hij doet anders dreigt straf, of lonkt 

een beloning of verliest/verdient hij het respect van de leraar. 

 

4. Kunnen leerlingen hun interesses volgen in deze les 
Intrinsieke motivatie is een hoge kwaliteit van motivatie, die ontstaat wanneer leerlingen 

kunnen doen wat ze interessant vinden om te doen. Als leerlingen iets doen dat ze interessant 

vinden zetten ze door bij tegenslag, leren ze diepgaand, zijn ze betrokken bij de les, zijn ze 

creatief en probleemoplossend bezig en krijgen ze energie van wat ze doen. Ze ontdekken ook 

hun verdere interesses, want als leerlingen hun interesses volgen ontwikkelen hun interesses 

zich.  

 

5. Biedt de les mogelijkheid voor context personalisatie 
Een goede manier om interesse bij studenten te faciliteren is door context personalisatie. Dit 

betekent dat de inhoud van de taak wordt gematcht met de inhoud (karakters, objecten, 

thema’s) van de buitenschoolse interesse van de leerling. Interesse theorie geeft een 

duidelijke verklaring voor deze positieve effecten van context personalisatie. Context 
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personalisatie ondersteunt de motivatie van de leerling plus zijn kennisverwerving door 

positief affect, de ervaren waarde van het vak en de opbouw van kennis. Dat zijn de drie 

kerncomponenten van individuele interesse. Positief affect ontstaat doordat de interesse van 

de leerling wordt aangesproken door de stof direct bij de start te relateren aan een 

persoonlijk interessegebied. De gepercipieerde waarde van het nieuwe vak wordt 

gestimuleerd doordat de leerling het vak toepast op een bestaande interesse. De leerling heeft 

waarschijnlijk al kennis op het gebied van zijn interesse en voegt daar nieuwe kennis aan toe 

via het betreffende vak. Deze drie factoren tezamen stimuleren een interesse in het nieuwe 

vak, die langdurig kan worden. 

 

6. Kunnen leerlingen het belang van de les begrijpen 
Geïnternaliseerde extrinsieke motivatie is een hoge kwaliteit van motivatie, die ontstaat 

wanneer leerlingen begrijpen wat het belang of de waarde is van wat er van ze wordt 

verwacht. De leerlingen staan er dan helemaal achter om goed mee te doen met de les, niet 

omdat ze het zo interessant vinden, maar wel omdat ze het belang begrijpen van wat ze aan 

het leren zijn. Als leerlingen er helemaal achter staan om met de lesstof bezig te zijn, zetten ze 

door bij tegenslag, leren ze diepgaand, zijn ze betrokken bij de les, zijn ze creatief en 

probleemoplossend bezig en ervaren ze voldoening. Het kan ook leiden tot het ontwikkelen 

van interesse in de stof en ze kunnen zelfs leuk gaan vinden wat ze eerder niet interessant 

vonden. 

 

7. Kunnen leerlingen zelf keuzes maken in de les 
Als leerlingen zelf keuzes kunnen maken, binnen de structuur van de les, versterkt dit hun 

perceptie dat ze autonoom functioneren en dat ze erachter staan wat ze doen. Om de 

perceptie te hebben dat je autonoom functioneert, moeten de keuzemogelijkheden die je 

geboden worden betekenisvol zijn. Keuzemogelijkheden zijn pas betekenisvol wanneer de 

leerling begrijpt welke keuzes hem worden geboden en wat de relevantie is van die keuzes. 

 

8. Biedt de les een duidelijke structuur 
Autonoom functioneren en je competent voelen in de les is alleen mogelijk binnen duidelijke 

structuren. De leerling moet daarom binnen een duidelijke structuur functioneren, hij wil 

weten wat de bedoeling is, welke hulpmiddelen er zijn, wat er van hem verwacht wordt, hoe 

de stof in elkaar zit, welke keuzemogelijkheden hij heeft en wat die keuzes betekenen, hoe hij 

het nu doet, wat hij al heeft bereikt, welke progressie hij verder moet bereiken en hoe hij daar 

kan komen. Instructie geven is een belangrijk onderdeel van het bieden van structuur. 

 

9. Kunnen leerlingen zelf actief zijn in deze les 
Leerlingen die zelf actief bezig zijn met de lesstof en materialen leren diepgaander, omdat ze 

de stof actief verwerken en relateren aan hun eigen ervaringen. De lesmaterialen worden dan 

ook het best niet gemonopoliseerd door de leraar, maar worden ter beschikking gesteld van 

de leerlingen zodat die er actief mee aan de slag kunnen gaan. 

 

10 Volgt de les de volgorde van ervaring – uitleg  
Ervaring en uitleg leiden tot verschillende soorten kennis en ze werken heel goed samen 

wanneer de ervaring eerst komt. Dus bij de opbouw van de les werkt het goed om na een 
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korte instructie de leerlingen eerst een bepaalde ervaring te laten opdoen, ze zelf in de 

gelegenheid te stellen om generalisaties te formuleren en daarna uitleg en verklaringen te 

horen van de docent. De ervaring is effectief wanneer die wordt gepresenteerd als een 

probleem dat moet worden opgelost en als de ervaring precies aansluit bij wat de leerling 

moet of wil leren. Uitleg die volgt op een ervaring die precies aansluit op wat de leerling wil of 

moet leren op dat moment, is relevant en wordt sneller begrepen dan uitleg die in de 

perceptie van de leerling uit de lucht komt vallen. De uitleg van de docent is wel degelijk een 

belangrijk onderdeel van een les, om tot goede kennisontwikkeling te komen. 

 

11 Is er duidelijk onderscheid tussen de leerzone en de presteerzone 

in deze les 
Leerlingen die ervaren dat de les een leerzone is, zijn niet bang om fouten te maken en om 

vragen te stellen als ze iets niet begrijpen. Als leerlingen voortdurend het gevoel hebben dat 

de les een prestatiezone is (ik moet aantonen dat ik het al kan), roept dat angst op die 

gemaskeerd kan worden door een ongeïnteresseerde, ongemotiveerde houding. In de 

leerzone is het de verwachting dat er fouten gemaakt worden, dat leerlingen nog niet alles 

weten en begrijpen en dat de leraar behulpzaam is bij het helpen begrijpen en beheersen van 

de stof. In de presteerzone is het de bedoeling dat de leerling laat zien wat hij al kan en 

begrijpt en weet. Hoe meer tijd de leerling kan doorbrengen in de leerzone, hoe beter hij gaat 

presteren in de presteerzone. De balans in de lessen ligt dan ook het beste op de leerzone, 

met zo nu en dan een beperkt moment waarin de leerlingen in de presteerzone zitten. 

 

12 Not yet en heb ik het goed uitgelegd 
Als leerlingen in de presteerzone zitten, dan maken ze bijvoorbeeld een toets of leveren ze een 

werkstuk in of presenteren ze wat ze hebben bedacht. Leraren kunnen die spannende 

momenten de betekenis geven van ‘nog niet of ‘not yet’. Dat wil zeggen dat ze, als de leerling 

het moeilijk vindt en niet voldoende scoort, ze de leerling uitleggen dat die de stof ‘nog niet’ 

goed genoeg beheerst. Door een ‘nog niet’ frame krijgt de leerling de perceptie dat het in de 

toekomst wel mogelijk wordt om beter te gaan presteren. Een laag cijfer, geeft de perceptie 

dat je hebt gefaald. Een beoordeling ‘not yet’ geeft de perceptie dat je op een leercurve zit en 

nog wat meer en beter je best moet gaan doen. Leraren kunnen de druk op leerlingen ook 

verlagen door bij een toets te zeggen: ’Ik wil graag zicht krijgen op wat ik al goed hebt 

uitgelegd en wat ik nog beter aan jullie moet uitleggen. Dus als jullie deze toets maken, dan 

ga ik kijken wat ik misschien nog wat beter moet gaan uitleggen aan jullie en wat ik al goed 

hebt uitgelegd”. In plaats van een beoordeling van de leerling, wordt de toets nu een check 

voor de leraar ten aanzien van zijn eigen functioneren. 

 

13 Kan de leerling de overtuiging ontwikkelen dat verbetering 

mogelijk is in de les 
Met een groeimindset gaat een leerling ervan uit dat hij in staat is om beter te worden in het 

betreffende vak. Met een statische mindset gaat de leerling ervan uit dat zijn prestaties 

afhankelijk zijn en worden bepaald door zijn aangeboren intelligentie en talenten. Leerlingen 

met een groeimindset reageren met veerkracht op falen en tegenslagen, hebben meer plezier 

in de lessen, kiezen voor uitdagende moeilijke stof en presteren beter dan leerlingen met een 

statische mindset. Leraren kunnen een groeimindset stimuleren bij leerlingen door ze 

leerdoelen aan te reiken, een klimaat van meesterschap in de klas te creëren, procesgerichte 
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feedback te geven (zowel complimenten als correctieve feedback) in plaats van 

persoonsgerichte feedback en effectieve leerstrategieën aan te reiken. 

 

14 Krijgt de leerling feedback ten aanzien van zijn progressie in deze 

les 
Leerlingen hebben behoefte aan feed-up, feedback en feed forward ten aanzien van hun 

progressie. Dus ze willen weten: 

1. Waar ga ik heen 

2. Hoe doe ik het nu 

3. Hoe kan ik een volgende stap zetten 

Ze hebben geen behoefte aan persoonsgerichte kritiek, want die vinden ze onterecht, pijnlijk, 

te langdurig en overbodig. Ze schuiven persoonsgerichte kritiek dus terzijde en reageren 

defensief of agressief. Feedback over hun resultaten zijn alleen nuttig wanneer die wordt 

gecombineerd met een uitleg van wat ze al goed hebben gedaan en waar verbetering nodig is. 

Feedback op het proces werkt het beste. Dat is dus feedback die gaat om hun gevolgde 

aanpak, hun strategieën, hun gedrag. Positieve procesfeedback werkt het beste omdat die de 

perceptie van competentie en verbondenheid versterkt en leerlingen informatie geeft over 

wat ze al doen dat goed werkt. Negatieve procesfeedback werkt alleen wanneer de leerling 

een duidelijk zicht krijgt op wat en hoe hij het anders moet gaan aanpakken (zijn strategie, 

aanpak, gedrag).
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Checklist ontwerpcriteria 
Ontwerpcriterium Benut ik al bij de 

opzet van deze les 

Wil ik meer 

benutten bij de 

opzet van deze les 

Hoe kan ik hier progressie 

in boeken? 

1. Kunnen leerlingen zich 

competent voelen in deze les? 

   

2. Kunnen leerlingen zich 

verbonden voelen in deze les? 

   

3. Kunnen leerlingen zich 

autonoom voelen in deze les? 

   

4. Kunnen leerlingen hun 

interesses volgen in deze les? 

   

5. Kunnen leerlingen de lesstof 

relevant en interessant maken 

voor zichzelf? 

   

6. Kunnen leerlingen het belang 
van de les begrijpen? 

   

7. Kunnen leerlingen keuzes 
maken? 

   

8. Biedt de les een duidelijke 

structuur en begeleiding? 

   

9. Biedt de les de leerlingen de 

mogelijkheid zelf actief te zijn?  

   

10. Hanteert de les een goede 

volgorde en afwisseling?  

   

11. Is er een duidelijk onderscheid 

tussen de leerzone en de 

presteerzone in de les? 

   

12. Is er een sfeer van ‘not yet’ en 

‘heb ik het goed uitgelegd’? 

   

13. Biedt de les de mogelijkheid de 

overtuiging te ontwikkelen dat 

de leerling beter kan worden 

(groeimindset)? 

   

14. Krijgt de leerling feedback ten 

aanzien van zijn progressie? 
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II. Spiekbriefje bij de uitvoering van de les 
 

In de voorbereiding van de les en in de reflectie achteraf is je focus anders dan tijdens de les 

zelf. Tijdens de les ben je gefocust op het uitvoeren van de les en ben je niet tegelijkertijd 

bezig met reflecteren op hoe je het doet. Als je namelijk gaat focussen op hoe je de les aan het 

doen bent, interfereert dit met het goed in contact zijn met de leerlingen. Dus, in de 

uitvoering is het beter om te vertrouwen op je goede voorbereiding en spontaan te reageren 

op wat er gebeurt. 

Tijdens de uitvoering van de les kan het wel handig zijn om een spiekbriefje te hebben, 

waarop de dingen staan die je graag zeker wilt doen of je wilt herinneren. Om dat spiekbriefje 

ter beschikking te hebben, kun je een correspondentiekaart pakken waarop je die dingen 

schrijft die je helpen om tijdens de les te doen wat je belangrijk vindt. 

Een paar voorbeelden van wat er op zo´n spiekbriefje kan staan:  

Reminders voor jezelf 

• Ik ga letten op momenten dat de leerlingen geïnteresseerd en betrokken aan de slag zijn 

• Ik wil deze les vooral letten op het stellen van vragen waardoor leerlingen geactiveerd 
worden om zelf na te gaan denken 

• Bij elk lesonderdeel ga ik de rationale goed toelichten 

Progressiegerichte formuleringen 

• De stuurvraag die ik deze les ga stellen is: hoe kunnen jullie ervoor zorgen dat jullie rustig 
met elkaar overleggen, zodat iedereen zich goed kan concentreren in de les? 

• Progressiegerichte feedback:  
o Het eerste deel van je antwoord klopt al, in het tweede deel klopt er nog iets niet. 

Kijk je stappen nog eens na bij dat tweede deel.  

o Dat heb je goed aangepakt! Het is goed dat je xxxxx (wat de leerling heeft gedaan) 

o Mooi resultaat! Hoe is het je gelukt? Wat deed je dat zo goed werkte? 

Implementatie-intentie (als x gebeurt, dan doe ik y) 

• Als het druk wordt in de klas, dan blijf ik rustig en stel ik de leerlingen de stuurvraag die 
ik heb voorbereid 

• Als Klaasje een vraag stelt, dan reageer ik vriendelijk op hem en ga ik mijn best doen het 

zo uit te leggen dat hij het begrijpt (in geval je merkt dat je de neiging hebt geïrriteerd te 

reageren op Klaasje) 

• Als een leerling iets zegt dat ik niet leuk vind, dan ga ik onderzoeken welke plus er achter 
zijn min schuilt
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III. Progressiereflectie 
 

Tijdens de les zit je als leraar grotendeels in je presteerzone, je bent aan het doen wat je had 

bedacht en je vertrouwt op je goede voorbereiding en je opgebouwde ervaring, kennis en 

vaardigheden. Na afloop van de les kun je weer in je leerzone stappen, door te reflecteren op 

progressie. Die reflectie kun je op verschillende manieren doen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen 

uit de volgende soorten reflectie: 

1. Zelfreflectie: reflecteren op je eigen rol als leraar 

2. Klasse reflectie: reflectie op hoe de klas als geheel functioneert 

3. Leerling reflectie: reflectie op hoe individuele leerlingen in de klas functioneren 

4. Reflectie met andere leraren: reflectie op leerlingen en klassen samen met andere leraren 

5. Reflectie met leerlingen 

 

Zelfreflectie 
De zelfreflectie draait in de kern om twee vragen: 

1. Welke progressie heb ik in mijn rol als leraar al bereikt? 

2. Welke progressie wil ik in mijn rol als leraar verder gaan bereiken? 

 

Doorloop bij je zelfreflectie de volgende stappen: 

1. Lees de checklist progressiegerichte leraar gedragingen door 

2. Noteer alles wat je al benut en toepast in de betreffende les / klas in de binnencirkel 

3. Noteer alles wat je nog meer wilt benutten en toepassen in de volgende les in deze klas in 

de buitencirkel 

4. Kies 1 aspect uit de buitencirkel dat je als eerst naar de binnencirkel wilt kunnen 

verplaatsen en bedenk een manier waarop je daarmee kunt beginnen de volgende les 
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Checklist progressiegerichte leraar gedragingen 

o Bereidt de les voor aan de hand van de VOM 

o Legt het wat en het waartoe van de lesonderdelen uit aan leerlingen 

o Geeft erkenning voor het perspectief en de gevoelens van leerlingen 

o Geeft de leerlingen overzicht over de structuur van de les en de lesstof 

o Biedt leerlingen keuzemogelijkheden 

o Communiceert op een vriendelijke toon met leerlingen 

o Vraagt naar de interesses van leerlingen 

o Legt het belang uit van wat leerlingen moeten doen en kunnen en weten 

o Heeft zelf kennis van de lesstof 

o Legt duidelijk uit 

o Reikt leerdoelen aan 

o Reikt intrinsieke doelen aan 

o Stimuleert de positieve verwachting dat iedereen progressie kan boeken 

o Geeft spaarzaam procescomplimenten 

o Geeft feedback ten aanzien van de aanpak van de leerling 

o Geeft informatie aan de leerling over diens bereikte progressie 

o Geeft informatie aan de leerling over diens te bereiken progressie 

o Activeert de leerlingen 

o Reageert ook vriendelijk en respectvol bij van lastige uitingen van leerlingen 

o Geeft duidelijke sturing aan de leerlingen 

o Communiceert in termen van de concrete positieve gedragingen en resultaten die 

leerlingen moeten bereiken 

o Vermijdt autoritaire en boze taal 

o Vermijdt het gebruik van beloningen en straffen als controlemiddel 

o Vermijdt het labelen van leerlingen 

o Vermijdt het geven van persoonsgerichte complimenten en kritiek 

o Vermijdt het aanwakkeren van competitie en vergelijking tussen leerlingen 

o Leest geen cijfers van individuele leerlingen voor in de klas 

o Pakt het werk van leerlingen niet af 

o Blaft leerlingen niet toe  

o Helpt leerlingen de eigen progressie te zien 

o Waardeert leerlingen om hun inbreng 

Zie voor een uitgebreide checklist de bijlage. 
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Reflectie op de klas 
De reflectie op de klas is bedoeld om op ideeën te komen hoe je als leraar met de klas als 

geheel wilt zorgen dat er betekenisvolle progressie wordt geboekt. Daartoe kun je de volgende 

vragen beantwoorden: 

1. Wat hoeft er niet te veranderen in deze klas, omdat het goed of goed genoeg gaat? 

 

2. Stel het is drie maanden later en je bent tevreden over hoe de klas functioneert, wat 

gaat er dan beter? 

 

3. Wat is er nog lastig aan hoe deze klas functioneert? Waaraan merk je dat je dat lastig 

vindt? 

 

4. Op een schaal van 0 – 10, waarbij 10 staat voor de situatie zoals je bij vraag 2 hebt 

beschreven en 0 voor de situatie waarin er daarvan nog niks was bereikt, waar staat 

de klas nu? 

a. De klas staat nu op een…… 

 

 

b. Wat zit er in dat cijfer? 

 

c. Hoe is het al gelukt om van 0 tot de huidige positie te komen? 

 

d. Wat heb jij al gedaan dat goed heeft gewerkt om op die huidige positie te 

komen? 

 

5. Wat is het hoogste dat deze klas al eens heeft gestaan op de schaal? Wanneer was dat? 

Wat was de situatie toen? Wat werkte er toen goed? 

 

6. Wanneer heeft deze klas al eens (een beetje) gedaan wat je hebt geantwoord bij vraag 

2? Wanneer was dat? Wat was de situatie toen? Wat werkte er toen goed? 

 

7. Wat maakte die situaties (bij vraag 4 en 5) mogelijk voor jou? Wat kon jij toen doen? 

Wat deed jij beter in die situaties?  

 

8. Wat stemt je optimistisch dat deze klas stap voor stap progressie kan boeken in de 

richting van de 10? Welke signalen heb je dat het mogelijk is dat deze klas progressie 

gaat boeken? 

 

 

9. Stel dat de klas de komende weken een stapje hoger op de schaal komt. Waaraan zul 

je dat merken? Wat doet de klas dan beter? Wat doe jij dan beter? 

 

10. Op welke ideeën brengt deze reflectie je ten aanzien van wat je kunt gaan doen om 

deze klas een stapje richting de 10 te laten zetten? 
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Reflectie op individuele leerlingen 
 

Neem voor de reflectie op individuele leerlingen een leerling in gedachten ten aanzien van 

wie je verdere progressie wilt gaan boeken of neem alle leerlingen in de klas 1 voor 1 door. 

Doorloop bij je reflectie de volgende stappen: 

Stap 1. Bereikte progressie 

a. Welke progressie heeft deze leerling de afgelopen periode al bereikt?  

b. Wat gaat hem nu al beter af dan eerder?  

c. Wat heeft hij al geleerd?  

d. Hoe heeft deze leerling dat voor elkaar gekregen?  

e. Wat heb ik gedaan zodat deze leerling die progressie heeft geboekt? 

f. Hoe goed draagt deze leerling nu al bij aan de sfeer in de klas? 

Stap 2. Te bereiken progressie 

a. Welke progressie moet deze leerling de komende gaan bereiken?  

b. Waarom is dat zo belangrijk?  

c. Hoe kan ik ervoor zorgen dat deze leerling die progressie gaat boeken? 

d. Waarmee wil ik de leerling helpen? 

e. Ten aanzien waarvan wil ik de leerling gaan sturen? 
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Reflectie met andere leraren 
Uit de meta-analyses van John Hattie blijkt dat het meest bepalend voor de schoolprestaties 

van leerlingen is, dat leraren met elkaar overleggen over de progressie van de leerling. Als 

leraren met elkaar overleggen over de bereikte en te bereiken progressie van leerlingen, 

kunnen ze zorgen dat ze in de diverse interacties met deze leerlingen aansluiten op waar de 

leerling op dat moment staat en ze activeren om verdere progressie te gaan bereiken. 

Dus leraren kunnen in leerling besprekingen de cirkeltechniek gebruiken en deze 

onderverdelen in relevante kwadranten, bijvoorbeeld: 

 

Stap 1. Bereikte progressie 

Alle aanwezige leraren schrijven op Post-its welke progressie ze al bij de betreffende leerling 
zien ten aanzien van de vier gebieden en plakken die Post-its in de binnencirkeldelen. 
Iemand leest voor wat er per gebied is opgeschreven en de leraren bespreken met elkaar 
waaraan ieder deze progressie merkt en wat heeft geholpen om die progressie mogelijk te 
maken.  

Stap 2. Te bereiken progressie 

Vervolgens schrijft ieder op Post-its welke progressie ze belangrijk vinden dat deze leerling 
op de gebieden verder gaat bereiken. Deze plakt men in de betreffende buitencirkeldelen. 
Iemand leest per gebied voor wat er is opgeschreven.  De leraren wisselen uit waaraan ze 
zouden merken dat de leerling progressie boekt ten aanzien van dat wat er is opgeschreven. 
Vervolgens kiezen ze 1 ding op elk gebied waar ze als eerste progressie in willen gaan merken 
bij de leerling en ze brainstormen wat ze kunnen doen om die progressie van de grond te 
gaan krijgen bij de leerling. 

Stap 3. Monitoren van progressie 

Alle leraren letten de volgende periode op en zetten acties in gang zodat de leerling de 
betreffende progressie gaat bereiken. De leraren letten op de progressie die de leerling aan 
het boeken is en bespreken tijdens de volgende leerlingbespreking welke aspecten die eerst in 
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de buitencirkel stonden nu al naar binnen kunnen worden verplaatst. Ze bespreken ook welk 
volgend aspect in de buitencirkel nu als eerste naar binnen moet kunnen worden verplaatst. 
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Progressiereflectie met leerlingen 
Soms kan het goed zijn om ook met leerlingen zelf te reflecteren op bereikte en te bereiken 

progressie. Dit kan zowel klassikaal als met individuele leerlingen vorm krijgen. 

 

 

Stap 1. Bereikte progressie 

Vraag aan leerlingen om aan te geven wat er al is bereikt ten aanzien van de gebieden: 

a. Wat loopt er al goed in de klas? Wat gaat er al beter dan eerder? 

b. Wat loopt er al goed met jezelf op school? Wat gaat er al beter dan eerder? 

c. Wat loopt er al goed met je schoolresultaten? Wat gaat er al beter dan eerder? 

d. Wat loopt er al goed tussen jou en de leraar? Wat gaat er al beter dan eerder? 

Stap 2. Te bereiken progressie 

Vraag aan leerlingen om aan te geven wat ze belangrijk vinden om verder te bereiken ten 

aanzien van de gebieden: 

a. Wat wil je graag dat er beter gaat lopen in de klas? Waaraan zou je merken dat dat 

beter gaat? 

b. Wat wil je graag dat er beter gaat lopen met jezelf op school? Waaraan zou je merken 

dat dat beter gaat? 

c. Wat zou je graag willen dat er beter gaat met je schoolresultaten? Waaraan zou je 

merken dat dat beter gaat? 

d. Wat zou je graag willen dat er beter gaat tussen jou en de leraar? Waaraan zou je 

merken dat dat beter gaat? 

Stap 3. Monitoren van progressie 
Nodig de leerlingen uit om de komende periode acties te ondernemen om de gewenste 
progressie te bereiken. Nodig ze ook uit op te letten welke progressie ze merken dat er wordt 
bereikt. Draag als leraar bij aan het bereiken van de gewenste progressie. Bespreek na een 
tijdje aan de hand van de cirkeltechniek welke dingen die eerst in de buitencirkel stonden nu 
al naar binnen kunnen worden verplaatst. Bespreek ook welk volgend aspect in de 
buitencirkel nu als eerste naar binnen moet kunnen worden verplaatst. 
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Bijlage: uitgebreide checklist progressiegerichte 

leraargedragingen
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Progressiegerichte principes & 
interventies 

Leraar gedrag dat hier wel bij past Leraar gedrag dat hier niet bij past Wat wil ik meer / minder 
gaan doen in mijn les? 

Vervullen psychologische 
basisbehoefte aan verbondenheid 

o Vriendelijke toon 
o Waardering uiten 
o Geïnteresseerd zijn in de leerling 
o Leerling respecteren zoals hij is 
o Begrip tonen voor het perspectief 

van leerlingen 
o Reageren op wat leerlingen in het 

hier-en-nu doen en zeggen 
o ‘Begrijpelijk dat je er geen zin in 

hebt / er tegenop ziet/ het moeilijk 
vindt’ 

o ‘Het is natuurlijk best lastig om de 
hele dag hard aan het werk te zijn 
op school’ 

o Autoritaire, boze toon 
o Persoonsgerichte kritiek 
o Terzijde schuiven perspectief 

leerling als niet relevant 
o Alleen hameren op het eigen 

perspectief of het doel van de 
school / ouders 

o Je reactie laten leiden door het 
beeld dat je van de leerling hebt 
opgebouwd door ervaringen in 
het verleden 

o Negatieve en positieve gevoelens 
van leerlingen negeren 

o Leerlingen die je lastig vindt 
negeren of negatief behandelen 

 

Vervullen psychologische 
basisbehoefte aan competentie 

o Duidelijke instructie geven 
o Duidelijke structuur bieden en 

uitleggen 
o Lesstof aanbieden op passend 

uitdagend niveau voor leerling 
o Feedback geven tav gevolgde 

aanpak en resultaat 
o ‘Wat je al goed doet is xxx. De 

volgende stap is dat je ook yyy gaat 
leren’  

o Waarderen van inspanning van 
leerling 

o Aanmoediging: goed zo, ja dat 
gaat de goede kant op, mooi 
gedaan zeg 

o Vage opdracht geven 
o Afwezigheid of onduidelijke 

structuur 
o Lesstof aanbieden die te 

eenvoudig of veel te moeilijk is 
o Afwezigheid van feedback of 

alleen feedback op resultaat 
(cijfer) 

o Verwijten maken, beschuldigend 
praten 

o Jij zit zeker weer half te slapen 
o Je doet ook nooit eens goed mee 
o Ik ga jouw vragen niet eens meer 

beantwoorden  

 

Vervullen psychologische 
basisbehoefte aan autonomie 

o Uitleggen van het WAT en het 
WAARTOE 

o Keuzemogelijkheden bieden die 
leerlingen kunnen overzien 

o Opdrachten geven zonder 
duidelijke rationale 

o Autoritair communiceren 
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o Vragen naar interesses van 
leerlingen 

o Leerling laten benoemen wat de 
waarde en het belang van de 
lesstof is 

o ‘Wie wil even vertellen wat hij 
heeft bedacht bij opgave a?’ 

o ‘Welke som zou je graag uitgelegd 
willen krijgen?’ 

o Belonen en straffen in het 
vooruitzicht stellen 

o Hameren op cijfers en toetsen en 
examens 

o Leerlingen onder druk zetten 
o Leerlingen alleen als mens 

respecteren als ze zich gedragen 
zoals het hoort 

o Het werk van leerlingen uit hun 
handen pakken en onverwacht 
controleren 

o Bevelen roepen: ‘Leg je pen neer!’ 
Groeimindset en 
leerdoelenklimaat creëren 

o Leerdoelen aanreiken 
o Intrinsieke doelen aanreiken 
o Fouten normaliseren 
o Hulp bieden als leerling die nodig 

heeft 
o Leerlingen laten samenwerken en 

elkaar laten helpen 
o Uitleggen dat je graag wil dat 

leerlingen de stof begrijpen, niet 
alleen feiten uit hun hoofd leren 

o Tijd geven om nieuwe moeilijke 
stof te gaan begrijpen 

o Uitleggen dat iedereen beter kan 
worden in het betreffende vak 

o Uitleggen dat inspanning nodig is 
o Erkennen dat het moeilijk is 
o Normaliseren dat iedereen het 

moeilijk vindt 
o Positieve verwachting creëren dat 

de leerling beter kan worden 
o Not-yet toetsen geven 

o Prestatiedoelen en extrinsieke 
doelen aanreiken 

o Elke les is een presteerzone 
o Competitie aanwakkeren 
o Cijfers van alle leerlingen hardop 

voorlezen 
o Fouten afstraffen  
o Vragen van leerlingen als ‘dom’ te 

behandelen 
o Tijdsdruk inzetten bij het leren 

van nieuwe moeilijke stof 
o Praten over talenten en 

intelligentie en karakter als 
aangeboren en onveranderbaar 

o Leerlingen labelen 
o Falen en moeite hebben met de 

stof zien als teken van lage 
intelligentie of aanleg 

o Verwijtend (eigen schuld) of 
troostend (je bent nu eenmaal 
niet zo goed hierin) 
communiceren over lage cijfers 

 

Keuzemogelijkheden bieden o De bedoeling is dat je deze les 
opgave 1 tot en met 6 maakt, bij 

o De volledige les zo inrichten dat 
leerlingen gedurende de hele les 

 



© CPW – www.cpw.nu - 25 

 

welke opgave zou je willen 
beginnen? 

o Kies uit hoofdstuk 1 maar even 
drie opdrachten om te doen deze 
les 

o Wil je alleen werken of met degene 
die naast je zit? 

o Kies maar even met wie je deze 
opgaven graag wilt maken 
vandaag 

o Maken jullie zelf even groepjes van 
5 personen? 

het tempo en de aanpak en de 
volgorde van de docent moeten 
volgen 

Sturen o Je hoge verwachtingen van de 
leerling (qua gedrag en 
inspanning) duidelijk 
communiceren 

o Communiceren in termen van de 
plusies die de leerling moet gaan 
bereiken en laten zien 

o Stuurvragen stellen: hoe kun je 
ervoor zorgen dat je actief 
meedoet in de les, zodat je 
zometeen in staat bent om een 
goede Engelse email te schrijven? 

o Lage verwachtingen hebben van 
de leerling en dit ook laten 
merken 

o Communiceren waarmee de 
leerling moet stoppen en wat de 
leerling nu fout doet (minnetjes) 

o Autoritaire opdrachten blaffen 
(ga zitten, hou je mond, ga de klas 
uit, ga een briefje halen et cetera) 
 

 

Positieve verwachting creëren  o Deze stof gaat je vanzelf 
duidelijker worden als je ermee 
oefent 

o Iedereen kan wiskunde/Engels et 
cetera leren 

o Met een beetje hulp en oefening 
gaat dit je vast lukken 

o Hoe heb je al eens eerder iets 
geleerd waarvan je dacht dat je het 
nooit zou kunnen leren? 

o Begrijp je het nu nog steeds niet?! 
o Ik heb het al zo vaak uitgelegd! 
o Jij hebt nu eenmaal geen 

wiskundeknobbel / talen-talent 
o Ach, je kunt niet overal goed in 

zijn he 
o Richt jij je nu maar op waar je wel 

goed in bent 
o Misschien kun jij maar beter met 

je handen gaan werken later  

 

 


