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Samenvatting 

Nieuwkomers in de leeftijd vanaf 12 jaar krijgen onderwijs in de Internationale Schakelklas (ISK) 
voordat zij doorstromen naar het regulier onderwijs. Op basis van aanmeldingsgegevens wordt 
bepaald in welk onderwijstraject een leerling terechtkomt en welk doorstroomniveau wordt 
nagestreefd. Een ISK hanteert hiervoor eigen intakeprocedures. Over het algemeen wordt 
gebruikgemaakt van gegevens over de (schoolse) voorgeschiedenis van een leerling en worden er 
intaketoetsen afgenomen. Op basis van de gegevens wordt bepaald in welk onderwijstraject de 
leerling past. Met deze intakeprocedure wordt echter geen rekening gehouden met de 
instructiegevoeligheid van de leerlingen. 
Om een beter beeld van de leerling te vormen is in dit project met vijf ISK’s een verlengde 
intakeprocedure ontwikkeld en toegepast. In plaats van een korte intake beoordeelden docenten 
gedurende zes weken het leergedrag en de instructiegevoeligheid van leerlingen aan de hand van 
systematische observaties. Bestaande lijsten uit eerder, internationaal onderzoek zijn aangepast 
voor deze doelgroep. Docenten registreerden of een leerling voldoende had aan ‘basisinstructie’ of 
een beetje of veel extra instructie en ondersteuning nodig had. Bovendien keken docenten naar 
aspecten als concentratie, geheugen, zelfregulatie, zelfvertrouwen, motivatie en schoolse 
vaardigheden. In het onderzoek vulden ze de formulieren veelvuldig in. Op basis van deze 
informatie en het intakegesprek werd een inschatting gemaakt van het onderwijsaanbod dat een 
leerling nodig had. 
Docenten oordeelden over het algemeen dat de procedure goed uitvoerbaar is. Het gebruik van 
observatieformulieren dwingt docenten om systematisch naar het leergedrag van leerlingen te 
kijken. Docenten merkten op zij dit dikwijls onbewust doen, maar dat zij zich nu meer bewust op 
deze aspecten van leergedrag en instructie richtten. De verschillende aspecten zijn over het 
algemeen goed te scoren, al zijn er ook aspecten die pas na een aantal weken duidelijk zijn. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor aspecten van motivatie, zelfregulatie en schoolse vaardigheden. Docenten 
observeren verschillen tussen leerlingen en zien ook verschillend gedrag in diverse lessituaties. De 
observaties kunnen in het team besproken worden bij leerlingbesprekingen. Zo kan er een goed 
beeld worden gevormd van de leerlingen. 
De verschillen in geobserveerd leergedrag en instructiegevoeligheid aan het begin van het 
schooljaar hangen samen met verschillen in toetsscores lezen en luisteren aan het einde van het 
schooljaar. De inschatting van het onderwijstraject waarin een leerling past kan gedurende het jaar 
en ook later in de ISK nog veranderen. Docenten kunnen op basis van systematische observaties 
een beter beeld krijgen van wat een leerling nodig heeft aan ondersteuning, instructie en 
onderwijsaanbod, maar het onderwijsniveau is na de verlengde intake geen vaststaand gegeven. 



1. Achtergrond en kader 

In Nederland komen nieuwkomers met leerplicht in de leeftijd van 12-18 jaar terecht in de 
Internationale Schakelklas (ISK). Zij volgen daar onderwijs gedurende 2 jaar voordat zij 
doorstromen naar het regulier onderwijs. In de ISK wordt een inschatting gemaakt van het 
onderwijsniveau dat voor de leerling haalbaar is. Bij aanvang, tijdens een intakegesprek wordt het 
startniveau van een leerling bepaald. ISK’s volgen hierin eigen procedures, maar over het 
algemeen wordt het startniveau bepaald aan de hand van gegevens over de (schoolse) 
voorgeschiedenis van een leerling en uitkomsten op non-verbale intelligentietests worden soms in 
de loop van de ISK gebruikt (Wolfgram, 2009). Ook kunnen ISK’s gebruikmaken van tests om de 
taalvaardigheid in het Nederlands (spreken, luisteren en lezen) en rekenvaardigheid in kaart te 
brengen. Op basis van al deze gegevens wordt vastgesteld in welk onderwijstraject een leerling het 
beste past, maar de vraag is of leerlingen volgens deze procedure in het juiste onderwijstraject 
worden geplaatst. 

Zo is bekend dat het gebruik van non-verbale intelligentietests of delen ervan niet altijd een goede 
voorspeller zijn van toekomstige vorderingen en ze leiden dikwijls tot onder- of overschatting 
(Laing & Kamhi, 2003; Veltman, 2010; Wolfgram, 2009). Hierbij speelt een rol dat culturele 
achtergrond de prestaties op non-verbale intelligentietests beïnvloedt (Caffrey et al., 2006). 
Hoewel intelligentie dikwijls een belangrijke rol speelt bij het bepalen van het onderwijsniveau, is 
men het erover eens dat de vaardigheid om de Nederlandse taal te leren minstens zo belangrijk is
om mee te nemen in het oordeel. Met een toetspakket dat voor de eerste opvang van anderstaligen
(ICE) is ontwikkeld, kunnen docenten in kaart brengen in hoeverre leerlingen beschikken over
(deel)vaardigheden, zoals luisteren, spreken en lezen van de Nederlandse taal. Deze tests bieden 
echter geen informatie over het leerproces, het leerpotentieel en de instructiegevoeligheid. Er 
wordt niet zozeer rekening gehouden met de mogelijkheden van een leerling. Formatieve 
toetsvormen zijn erop gericht hier wel zicht op te krijgen. 

Formatieve krijgen steeds meer aandacht bij tweedetaalverwerving (NT2), als middel om zicht te 
krijgen op hoeveel een tweedetaalverwerver kán leren (Kozulin, 2011). Er wordt gekeken hoe de 
leerling profiteert van instructie (Linan-Thompson, 2010). De nadruk ligt dan dus niet zozeer op 
het vaststellen van wat de leerling op een bepaald moment kan of weet, maar op de mogelijkheden 
van de leerling. Er wordt uitgegaan van de zone van naaste ontwikkeling (Vygotsky, 1978): het 
geeft zicht op welke prestatie de leerling zelf en met behulp van anderen kan leveren (zie figuur 
1). De docent probeert het onderwijs steeds zo goed mogelijk op het niveau van de leerling af te 
stemmen. De leerling leert als het onderwijsaanbod net iets boven het niveau is dat hij beheerst. 
Dit niveau kan de leerling aan met instructie en ondersteuning van de docent. Het aanbod moet 
dus steeds nét iets boven het niveau van de leerling liggen. En interactie is daarbij van groot 
belang want een tweede taal maakt een leerling zich eigen door de aan te leren taal te horen 
(taalaanbod) en te gebruiken (interactie) en feedback te krijgen. Dat gebeurt deels spontaan, in het 
dagelijks leven: door het kijken van een film, te praten met leeftijdsgenoten of door boodschappen 
te doen in de supermarkt pikt een NT2-leerder nieuwe woorden en zinsconstructies op. En in de 
klas vindt het leren met (gedeeltelijke) sturing van de docent plaats. In alle situaties is een passend 
taalaanbod (in de zone van naaste ontwikkeling) daarbij essentieel.



Figuur 1. Schematische voorstelling van de Zone van Naaste Ontwikkeling

Dat betekent ook dat het onderwijsaanbod doelgericht is: de docent werkt systematisch en 
stapsgewijs toe naar leerdoelen die door de leerling  behaald moeten worden. Bijvoorbeeld: het 
doel van een les kan zijn ‘de leerling begrijpt 5 woorden uit de les ‘het weer’’ of  meer algemeen 
‘de leerling kan zichzelf voorstellen aan de docent en aan andere leerlingen (A1)’. De docent
stuurt de leerling als het ware naar het leerdoel met passende instructie, ondersteunende en 
uitdagende activiteiten en oefeningen. Dat sturen gebeurt in interactie met de leerling: de docent
geeft uitleg, kijkt en luistert naar de reactie van de leerling, geeft feedback, reageert, stelt vragen 
of geeft aanwijzingen. Met andere woorden: met passende interactie ‘stuurt’ de docent het 
leerproces. De docent ondersteunt de leerling bij het leren. 

Passende interactie betekent dat de docent goed moet kijken naar wat de leerling aan sturing nodig 
heeft. De ene leerling kan bijvoorbeeld na de eerste uitleg een opdracht uitvoeren of na introductie 
van een nieuw woord dat woord zonder veel hulp in een andere context herkennen en (later) 
gebruiken. Er zijn ook leerlingen die meer sturing nodig hebben. Zij hebben extra herhaling van de 
uitleg nodig, meer structuur of directe en expliciete aanwijzingen. Het varieert dus per leerling 
welke interactie passend is om een leerling een stap verder te brengen. Poehner (2010) noemt deze 
manier van lesgeven dialogisch. De docent zorgt in de interactie met de leerling voor mediated 
learning experiences oftewel gemedieerde leerervaringen (Feuerstein et al., 1988). De docent stelt 
zich op als ‘mediator’ om het leerproces te beïnvloeden. De mediatie door de docent is niet 
gestandaardiseerd in vast omschreven stappen, maar gebeurt in interactie met de leerling. Poehner 
et al. (2011) suggereren dat deze vorm  meer in het onderwijs zou moeten plaatsvinden.

Het verschil in sturing dat de docent per leerling moet geven is een indicatie  van de 
instructiegevoeligheid van de leerling. Met andere woorden: de wijze en mate van respons op de 
instructie van de docent zegt iets over hoe gevoelig een leerling is voor de instructie. De ene 
leerling bereikt zijn doel na een standaardinstructie zonder veel een-op-een ondersteuning, de 
ander heeft baat bij ondersteuning in kleine groepen en directe, expliciete instructie in kleine(re) 
stappen. Bij de ene leerling moet de docent dus meer moeite doen. De mate van 
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instructiegevoeligheid hangt bovendien samen met andere factoren van leergedrag, zoals 
werkhouding, schoolse vaardigheden en cognitieve factoren als geheugen en concentratie. Veel 
van deze factoren zijn uit het gedrag van een leerling tijdens de les door de docent af te leiden. De 
instructiegevoeligheid en het leergedrag zeggen samen iets over het leerpotentieel van de leerling: 
observaties van het gemak waarmee een leerling de lesstof oppikt en de manier waarop hij leert, 
zeggen iets over de leermogelijkheden van de leerling. Dit hebben we als belangrijk uitgangspunt 
genomen voor een nieuwe intakeprocedure: een verlengde intake waarin docenten een periode 
systematisch observeren om een beter beeld van de leerling te krijgen. In de verlengde intake 
wordt uitgegaan van de principes van formatief evalueren: in de les wordt gekeken hoe de leerling 
leert en hoe het leerproces beïnvloed kan worden door het geven van instructie en feedback. 

Voor de uitwerking van de verlengde intake is gebruikgemaakt van het kader voor mediated 
learning zoals dat door Lidz (1993) geschetst is. Dit is in observatielijsten verwerkt. Ukrainetz et 
al. (2000) toetsten of het observeren van de mate van benodigde mediatie bij jonge anderstalige 
jonge leerlingen bruikbare informatie kan opleveren. Met de Learning Strategies Checklist 
1993) werd geobserveerd hoe leerlingen op punten als aandacht, motivatie, zelfregulatie, 
toepassing van het geleerde en plannen scoorden. Daarnaast werd gescoord de response to
mediation checklist (Lidz, 1991). Ukrainetz et al (2010) concludeerden dat het goed mogelijk was 
om de observatielijsten het leerpotentieel van de leerlingen vast te stellen. Kapantzoglou et al. 
(2010) trokken dezelfde conclusie. De lijsten zijn kort en eenvoudig te hanteren in de les. 

In dit project zijn vertalingen van deze vragenlijsten gehanteerd. Aan de hand van zelfreflectie 
(van de docent) en observatie (van de leerling) beoordeelt de docent welk effect de instructie en 
ondersteuning heeft. Wat is de leerlingreactie op instructie (begrip)? Hoeveel inspanning moet de 
docent doen om de lesstof over te brengen? De docent beoordeelt in interactie met de leerling 
welke hulp de leerling nodig heeft om een stapje verder te komen en de lesdoelen te behalen.
Daarnaast beoordeelt de docent leerstrategieën zoals aandacht, zelfregulatie, toepassing van het 
geleerde. Alle informatie samen wordt gebruikt om het leerpotentieel van leerlingen in te schatten. 

Docent-leerling interactie: inkijkje in de les
De docent geeft de instructie bij een opdracht uit het boek. De voorbeeldopgave heeft ze op het bord gezet, de 
opdracht voorgedaan en ze geeft nu nog een keer de instructie: “Lees de woorden. Eén woord is niet goed. 
Streep het woord dat er niet bij hoort door.” De woorden uit de opdracht zijn eerder in een TPR-les aan bod 
geweest. Bij de opdracht staan foto’s.
De leerlingen gaan zelfstandig aan de slag. De docent controleert of iedereen de opdracht begrijpt en weet wat 
hij moet doen. Sanjiv zet een streep door twee woorden, hij begrijpt de opdracht niet. De docent doet de eerste 
opgave voor. Ze leest de woorden hardop: “Kijk: de school – het schoolplein – de jas – het lokaal. Kijk naar 
foto’s.” De docent wijst naar de plaatjes: “Het schoolplein hoort bij de school. Het lokaal is in de school. 
Hoort de jas bij de school? Nee, de jas hoort niet bij de school.” De docent streept de jas door. “
De docent doet nog een opgave samen. “Lees de woorden. Welke foto hoort erbij?” Sanjiv wijst de foto’s aan, 
als de docent het woord hardop voorleest. “De conciërge, de tafel, de stoel, de lamp.” Sanjiv weet welk woord 
bij welke foto hoort. De docent vraagt nu: “Welk woord hoort er niet bij?” De docent wacht, laat een stilte 
vallen. Sanjiv twijfelt en wijst vragend de conciërge aan. De docent legt uit dat conciërge er inderdaad niet bij 
hoort. Sanjiv lijkt de opdracht nu te begrijpen.  De docent blijft in de buurt voor eventuele ondersteuning.



In het project is nagegaan of docenten aan de hand van verschillende observatielijsten meer grip 
krijgen op de leermogelijkheden van de leerlingen. 

In het project beogen we de volgende vragen te beantwoorden:
o Biedt de verlengde intake aanvulling op de gebruikelijke toetsing extra informatie die helpt 

bij plaatsing in en leerroute en leerlijn? 
o Hoe beoordelen docenten de praktische uitvoerbaarheid van de verlengde intake met 

formatieve toetsing?
o Hoe ervaren docenten de afstemming van het onderwijsaanbod op leerlingbehoeften na 

plaatsing op basis van de verlengde intake? 



2. Uitvoer van het project 

Het project is in nauwe samenwerking met vijf ISK’s uitgevoerd. De werkwijze van de verlengde 
intake is in een trainingsbijeenkomst op school aan de docenten toegelicht. Daarbij zijn steeds 
afspraken gemaakt over hoe de werkwijze binnen hun klas kan worden toegepast. 

 

Deelnemende scholen 

In eerste instantie namen zes scholen deel. Een school zag gedurende het project af van deelname 
vanwege organisatorische wijzigingen. Twee ISK’s zijn gevestigd in het noorden (Groningen en 
Delfzijl), een in het zuiden (Middelburg) en twee in het westen (Rotterdam en Amsterdam) van 
Nederland. Hieronder worden de deelnemende ISK’s kort geportretteerd.

School A
De ISK van school A maakt deel uit van een reguliere school voor voortgezet onderwijs in 
Amsterdam. Sinds 1987 wordt hier Nt2-onderwijs gegeven aan nieuwkomers. De ISK besteedt
veel aandacht aan de ontwikkeling van de individuele leerling: iedere leerling is anders en heeft 
zijn eigen talenten en mogelijkheden. Naast het vak Nederlands wordt er ook lesgegeven in 
wereldoriëntatie, rekenen, Engels, beeldende vorming en sport. Met behulp van de TOA-toetsen 
Lezen en Luisteren (Bureau ICE), methodegebonden toetsen en rapportvergaderingen wordt de 
ontwikkeling van een leerling gevolgd. Na de ISK  kan de leerling doorstromen naar alle niveaus 
binnen het voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs, vmbo basis/ kader/ mavo, havo en vwo. Het is 
ook mogelijk om na een aantal jaren in de ISK verder te gaan op het ROC (beroepsonderwijs). 
Reden voor deelname aan het onderzoek was om nog beter en passender onderwijs aan jonge 
nieuwkomers te kunnen bieden. 

School B
Op de ISK-afdeling van school B in Rotterdam wordt lesgegeven op mavo/havo- of havo/vwo-
niveau. De ISK maakt deel uit van een reguliere school voor voortgezet onderwijs. De 
verschillende klassen zijn ingedeeld op leeftijd en op taalniveau. De ISK-leerlingen worden met 
vakken als Engels, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, muziek, beeldende vorming, 
drama en sport voorbereid op instroom in 2e klas mavo/ havo/ vwo, 3e klas mavo of 4e klas havo/ 
vwo. Bepaalde klassen volgen ook nog de vakken economie, natuurkunde en scheikunde. Met 
behulp van het cijfersysteem in Magister, de intakegegevens, diagnostische toetsen en de TOA-
toets Lezen wordt de ontwikkeling van een leerling gevolgd. ISK-docenten wilden graag, door 
mee te doen aan dit onderzoek, nieuwe manieren ontdekken om de leerlingen te kunnen monitoren 
en toetsen. 

School C
De ISK is een onderdeel van een Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs met een 
regionale functie. De locatie van deze ISK maakt geen deel uit van de scholen voor regulier 
onderwijs. Het onderwijsprogramma op deze ISK bestaat voornamelijk uit lessen Nederlands 



(NT2), maar ook andere vakken, zoals rekenen/wiskunde, Engels, ICT, maatschappelijke 
oriëntatie, CKV en gymnastiek staan op het programma. De voortgang van leerlingen wordt 
bepaald door te kijken naar de betrokkenheid van leerlingen in de les, resultaten van 
methodegebonden toetsen en de resultaten van TOA-toetsen Lezen, Luisteren, Schrijven, Spreken 
en Gesprekken. Docenten van deze ISK  waren op zoek naar concrete handvatten en een duidelijk 
observatie-instrument waarmee ze een zo goed mogelijk beeld van een leerling kunnen krijgen 
gedurende de verlengde intake. 

School D
De ISK maakt deel uit van een reguliere school voor voortgezet onderwijs. De ISK-afdeling is 
gesitueerd in hetzelfde gebouw in een zijvleugel. Op de ISK-afdeling wordt, naast Nederlands, 
ook lesgegeven in techniek, rekenen/wiskunde, muziek en gymnastiek. De ontwikkeling van 
leerlingen wordt gevolgd via gegevens van de intake, het volgsysteem van de methode Disk en de 
resultaten van de TOA-toetsen Lezen, Luisteren en Schrijven. Door middel van deelname aan het 
onderzoek wilden de ISK-docenten meer handvatten en ideeën krijgen om het onderwijs aan 
nieuwkomers te optimaliseren. 

School E
Deze ISK maakt deel uit van een school voor voortgezet onderwijs die op andere locaties is 
gevestigd. Het onderwijs van de ISK richt zich met name op het verwerven van de Nederlandse 
taal en op inburgering in Nederland. De leerlingen volgen daarnaast de volgende vakken: 
rekenen/wiskunde, Engels, biologie, lichamelijke ontwikkeling, beeldende vorming en drama. Om 
te zorgen dat de leerlingen op de juiste plek zitten, wordt de ontwikkeling via Magister, 
methodegebonden toetsen en de TOA-toetsen Lezen, Luisteren en Schrijven gevolgd. Met hun 
deelname hoopten de docenten meer inspiratie op te doen en meer handvatten en duidelijke 
richtlijnen te krijgen waar je als docent altijd op terug kan vallen.

Startbijeenkomsten 

Per ISK werd een werkbijeenkomst georganiseerd, waarin de achtergrond van het onderzoek, de 
werkwijze en de planning werd toegelicht. De werkbijeenkomsten waren ook een moment voor 
docenten om individuele vragen te stellen. Gemiddeld duurden de werkbijeenkomsten twee uur.
 
 

Werkwijze Verlengde intake 

Docenten hebben van nieuwe groepen leerlingen in de leeftijd van 12-18 jaar intakegegevens 
verzameld. Het ging deels om gegevens die docenten al gewend waren om te verzamelen bij de 
intake. Daarnaast hebben zij in een periode van 6 weken gebruikgemaakt van verschillende 
observatielijsten. Aan het einde van het schooljaar zijn toetsgegevens verzameld en zijn docenten 
gevraagd naar hun ervaringen.



Figuur 2. Schematische weergave van de onderzoeksopzet

Instrumenten voor verlengde intake
Tijdens de verlengde intake worden op verschillende momenten en op verschillende manieren 
gegevens over de leerling in de schoolcontext verzameld. Voor het onderzoek zijn verschillende 
formulieren voor registratie en observatie gehanteerd. 

Registratie van beginsituatie (zie bijlage 1)
De gegevens bij de beginsituatie zijn van alle leerlingen verzameld. Hiervoor was een formulier 
beschikbaar, maar scholen konden ook van hun eigen registratiesysteem gebruikmaken. Het gaat 
om gegevens zoals leeftijd, land van herkomst, et cetera. Ter illustratie zijn verschillende (fictieve) 
voorbeelden van beginsituaties gegeven. 

Fase 1. Verlengde 
intake: toetsing en 
screening in 
onderwijssituaties

Fase 2. Gedifferentieerd 
onderwijsaanbod:
Leerling wordt in leerroute geplaatst 

Fase 3: Afname van 
onderdelen uit TOA 



Schetsen van beginsituaties 

Zelfreflectie docent (zie bijlage 2)
Met de zelfreflectielijst kan de docent nagaan welke en de hoeveelheid instructie en ondersteuning 
in een les wordt geboden om het leerproces in interactie met de leerling te sturen. Docenten werd 
gevraagd te reflecteren op de wijze waarop ze zorgen voor een veilig en rijk leerklimaat, 
doelgerichtheid, taalgebruik betekenisvol onderwijs, ruimte voor interactie, feedback en evaluatie, 
uitbreiding en aanpassingen in het onderwijsaanbod. Dit formulier diende niet als 
‘meetinstrument’ omdat het een zelfreflectie betrof. De zelfreflectielijst was een hulpmiddel voor 
de docenten bij het vormgeven van het onderwijs.

Observatie van instructiegevoeligheid leerling (zie bijlage 3)
Op de lijst observatie van instructiegevoeligheid noteerden de docenten gedurende de verlengde 
intake aan het einde van de les per leerling hoeveel hulp en instructie er nodig was om het leerdoel 

Esra is een meisje van 15 jaar. Ze komt uit Irak. Ze heeft daar op de basisschool gezeten en een jaar een 
vorm van voortgezet onderwijs gevolgd.  Ze kan lezen in het Arabische schrift en wil ook graag Nederlands 
leren. Ze kent het Latijnse schrift niet volledig, maar ze kent wel wat Engelse liedjes. Ze houdt ervan deze 
liedjes te zingen. Van haar favoriete liedjes kan ze ook soms vaak voorkomende woorden uit de titel schrijven, 
zoals bijvoorbeeld love. Ze kan goed tekenen en is dol op mode. Ze wil later graag in een winkel werken en 
‘iets met mode doen’ 

Aanya is een meisje van 17 jaar. Ze komt oorspronkelijk uit Mogadishu, de hoofdstad van Somalië. Ze heeft 
daar tot haar 12de basisonderwijs gevolgd en toen een jaar op een speciale meisjesschool (ontwikkelingswerk). 
Ayaan is met haar oudere broer naar Kenya gevlucht. Ze heeft daar in een groot vluchtelingenkamp gewoond 
met andere landgenoten. In het kamp werd ook onderwijs geboden. De voertaal was Engels. Ze is nu sinds 
een aantal maanden in Nederland. Ze heeft de laatste jaren hard gewerkt op school omdat ze na het 
voortgezet onderwijs een opleiding tot verpleegster had willen volgen. In Kenya heeft ze ook al ervaring 
opgedaan in de verpleegzorg. Ze maakt makkelijk contact met anderen, zowel met leeftijdsgenoten als met 
volwassenen. 

Sanjiv is een jongen van ruim 17 jaar. Hij komt uit een kleine stad in Oost-India. Hij heeft tot zijn 12de jaar 
onderwijs gevolgd. Hij is de oudste jongen van het gezin, en na het overlijden van zijn vader is hij gaan 
werken. Hij heeft als manusje van alles bij verschillende kleine bedrijven zoals winkels etc. gewerkt. De laatste 
twee jaar heeft hij afwisselend in een voedselfabriek gewerkt. Sanjiv heeft onderwijs gevolgd in Hindi. Hij 
spreekt een beperkt aantal Engelse woorden maar kan deze woorden niet lezen en schrijven. Hij is zonder 
familie naar Nederland gekomen. Hij wil graag zo snel mogelijk werken, in een fabriek of bij een bedrijf om 
bijvoorbeeld te laden en lossen. Eigenlijk is er heel veel dat hij leuk zou vinden om te doen. 

Hamid is een jongen van 14 jaar. Hij komt uit Syrië. Tot en met zijn 11de jaar heeft hij basisonderwijs 
kunnen volgen maar als gevolg van het conflict in Syrië heeft hij de afgelopen twee jaar weinig formeel 
onderwijs op een school gevolgd. Hij wilde de beta-opleiding, een stroming binnen het voortgezet onderwijs 
in Syrië, gaan volgen. Zijn vader heeft geprobeerd het onderwijs zelf thuis voort te zetten aan de hand van 
schoolboeken. Zo is Hamid gewend om zelfstandig te werken. Hamid spreekt een beetje Engels en hij kan 
ook wat woorden in  het Engels lezen en schrijven. Hij gaat graag naar school en droomt er van om ingenieur 
te worden, net als zijn vader. Hij vindt de Nederlandse school leuk en heeft al snel vriendschap met twee 
leeftijdsgenoten gesloten. 



van de les met de leerling te bereiken. Bij het bepalen van de basisinstructie gaat de docent uit van 
wat voor het merendeel van de leerlingen in de groep te volgen is. Vanzelfsprekend verandert dit 
in de loop van de tijd. Bij de start, als leerlingen niet of nauwelijks Nederlands spreken, zal de 
instructie zeer eenvoudig zijn met veel non-verbale aanwijzingen en gebruik van bijvoorbeeld 
TPR. Gaandeweg, als leerlingen het Nederlands beter gaan beheersen, kan de instructie met meer  
woorden en zinsconstructies worden uitgebreid. Bij de instructie en in het onderwijsaanbod sluit 
de docent dus aan bij het niveau van de gemiddelde leerling. Voor sommige leerlingen is dat 
wellicht nog iets te hoog gegrepen. Door alert te zijn op de mate van responsiviteit van de leerling 
past de docent de instructie aan. Met andere woorden: de docent let op de reacties en de 
vooruitgang van de leerlingen:

Is de leerling na (basis)instructie in staat een opdracht uit te voeren? 

Doet de leerling actief mee in de klas of haakt hij af? 

Zijn de voorwaarden (de moeilijkheidsgraad van de opdracht, de plek in de klas) om te leren 
passend voor de leerling? 

De instructie moet eventueel worden uitgebreid, bijvoorbeeld door extra herhalingen en het geven 
van hints en aanwijzingen. 

Gradaties van instructie en responsiviteit
Basisinstructie Dit is de basisinstructie die door  de gemiddelde leerling te 

volgen is.  

Uitbreiding van instructie Voor sommige leerlingen is intensivering van de instructie 
nodig. Dat betekent: meer instructie of begeleiding van de 
docent. De leerling kan na de algemene instructie de opdracht 
niet uitvoeren of de leerling is niet in staat om eerdere 
ervaringen in een nieuwe taak toe te passen. 

Per leerling scoorde de docent op een schaal van 0  tot 3 of de leerling voldoende had aan de 
basisinstructie (0) of dat er enige of zeer veel uitbreiding van instructie nodig was (1 tot 3) zoals 
bijvoorbeeld herhaling van de instructie, aanpassingen in het aanbod, meer expliciete instructie.





Observatie van leergedrag (zie bijlage 4)
Op deze observatielijst konden de docenten vastleggen welk (leer)gedrag een leerling in 
verschillende onderwijssituaties laat zien, in interactie met de docent en het leerstofaanbod. Het 
gaat erom een algemeen beeld te vormen van de mogelijkheden van de leerlingen, waarbij er 
onderscheid wordt gemaakt in werkhouding, cognitieve, sociaal-emotionele en schoolse 
vaardigheden. Op de lijst is per vaardigheid een aantal observatiepunten genoemd, die betrekking 
hebben op vaardigheden en factoren die het leerproces beïnvloeden. De observatiepunten kunnen 
in principe onafhankelijk van het taalniveau gescoord worden, binnen de context van NT2-
verwerving bij het vak Nederlands en bij de andere vakken. Per observatiepunt kunnen docenten 
scoren in hoeverre dit van toepassing is:

+ de leerling laat de vaardigheid over het algemeen zien 
de leerling laat de vaardigheid soms zien, de leerling beheerst de vaardigheid min of meer
de leerling beheerst de vaardigheid niet

? het is (nog) onvoldoende duidelijk in hoeverre de leerling de vaardigheid beheerst: 
aanvullende observatie in onderwijssituaties is nodig

Om de scoring voor docenten te vergemakkelijken worden de punten toegelicht met voorbeelden 
van wat je kunt zien bij de leerling en wat je kunt doen als docent om het leergedrag te stimuleren. 
Er is ruimte om aandachtspunten te noteren. In welke (les)situaties/bij welke taken en inhouden 
spelen sterktes/zwaktes een rol? Hoe kan het leerproces van de leerling gestimuleerd worden?  Bij 
welke ondersteuning heeft de leerling het meeste baat? Bijvoorbeeld: een leerling kan meer 
profiteren van de algemene instructie doordat de docent de instructie in kleine stappen met veel 
visuele ondersteuning aanbiedt. Of: een leerling kan zich beter concentreren als hij bij een 
moeilijke taak in een rustige ruimte mag gaan werken. Het is dus van belang dat de docent nagaat
of bepaald gedrag aanwezig is en in welke onderwijssituatie. Zo worden ook voorbeelden 
verzameld over hoe het onderwijsaanbod het best op de onderwijsbehoeften van de leerling kan 
worden afgestemd. Er wordt dus niet alleen gekeken naar aanwezig gedrag, maar ook naar de 
groei die een leerling doormaakt en hoe dit gestimuleerd kan worden. Dit formulier is één keer per 
week in de periode van de verlengde intake ingevuld.

Leerroutes en doorstroom 

Na de (verlengde) intake moet er voor elke leerling bepaald worden in welke uitstroomgroep hij/ 
zij ingedeeld wordt. Het onderwijsaanbod moet worden afgestemd op de leerlingen zodat 
leerlingen op het juiste niveau doorstromen naar het reguliere onderwijs. Niet elke ISK hanteert 
dezelfde indeling van uitstroomgroepen. In 2016 hebben LOWAN en het ITTA in opdracht van 
OCW leerlijnen ontwikkeld om toe te werken naar meer standaardisering van het onderwijsaanbod 
aan nieuwkomers  te standaardiseren. Zij hebben in totaal drie routes onderscheiden. Om ISK-
docenten inzicht te geven in wat er nodig is om het gewenste eindniveau te halen, zijn er per 
leerlijn voorbeelden van onderwijsprogramma’s, lessentabellen, lesinkijkjes en beschrijvingen van 
de didactische aanpak beschikbaar. Enkele ISK’s volgen deze leerlijnen, andere ISK’s hanteren 
een eigen indeling, bijvoorbeeld een snel, gemiddeld en langzaam traject. 



Leerroutes en uitstroomprofielen
 

 
 
 Figuur 3. Schematische weergave van leerroutes en doorstroomprofiel. Bron:www.lowan.nl
 

Planning van activiteiten en verzamelen van gegevens 

De docenten beschikten over een map met de formulieren, voorbeelden en richtlijnen voor de 
docent om het taalaanbod af te stemmen op de beginnende NT2-leerder (een spreekkaart, zie 
bijlage 5). Zodra docenten een intakegroep compleet hadden startten zij met de verlengde intake.
Aan de hand van de observatieformulieren zijn gegevens verzameld. Hiermee is gestart aan het 
begin van het schooljaar of zodra er een intakegroep compleet was. Dat betekent dat ook later in 
het jaar docenten met nieuwe intakegroepen te maken konden krijgen. Dit is gebruikelijk in  het 
ISK-onderwijs: de instroom is niet gebonden aan schooljaren. Er is tussentijds contact geweest 
met de onderzoekers die ook in de klas kwamen observeren. Aan het einde van het schooljaar zijn 
de toetsgegevens verzameld. De toetsen werden in de weken voor de zomervakantie afgenomen. 

 
  



3. Bevindingen 
 
In dit hoofdstuk  beschrijven we de informatie die via docenten en de observatieformulieren is 
verkregen. De resultaten worden eerst per instrument gepresenteerd en vervolgens wordt de 
samenhang beschreven. 

 

Leerlingengroep 

Er zijn in totaal van 203 leerlingen gegevens verzameld, maar de gegevens waren niet altijd 
compleet. Leerlingen stroomden al voor het einde van het schooljaar uit, verhuisden gedurende het 
schooljaar wat kenmerkend is  voor deze doelgroep of het uitstroomniveau was (nog) niet nader 
gespecificeerd dan 16+. Dit was het geval bij 67 leerlingen. Bij het beschrijven van de 
bevindingen zijn alleen die leerlingen geselecteerd van wie het uitstroomniveau en/of toetsscores 
zijn gerapporteerd door de school. In totaal zijn van 109 leerlingen gegevens in de analyses 
gebruikt. Het gaat om 65 jongens en 44 meisjes. Van 6 leerlingen (3 jongens en 3 meisjes) is de 
geboortedatum niet bekend of niet gerapporteerd. Bij de jongens varieert de leeftijd van 136 tot 
223 maanden met een gemiddelde van 173 maanden. Bij de meisjes varieert de leeftijd van 127 tot 
214 maanden met een gemiddelde van 168 maanden. Van 76 leerlingen is de moedertaal 
gerapporteerd. Het gaat om een diverse groep met 27 verschillende talen, waarbij Arabisch bij 21 
leerlingen als de moedertaal wordt aangeduid. 

Observatie van leergedrag 

Het observatieformulier voor leergedrag bestaat uit verschillende observatiepunten per 
vaardigheid. In het kader van het onderzoek is aan docenten gevraagd gedurende de verlengde 
intake een keer per week het leergedrag van de leerlingen te scoren. Docenten merken op dat de 
meeste punten goed te observeren zijn. Het wekelijks invullen van het formulier is tijdrovend en 
levert per week weinig nieuwe informatie omdat niet alle punten op korte termijn veranderbaar 
zijn binnen de verlengde intake. Er worden geen veranderingen geobserveerd in leergedrag als de 
observatiepunten kort op elkaar, hier wekelijks, volgen. Er is voorgesteld om het formulier aan het 
begin in te vullen om aandachtspunten bij de leerlingen in kaart te brengen en aan het eind van de 
verlengde intake. Het systematisch observeren kan ertoe leiden dat de docent het oordeel over een 
leerling bijstelt. Bovendien wordt opgemerkt dat de observaties tot discussie kunnen leiden tussen 
docenten onderling. Docenten kunnen een verschillend beeld van een leerling hebben en een 
leerling kan in verschillende situaties een ander beeld laten zien. Het formulier biedt een kader 
voor teambesprekingen en geeft handreikingen voor het vormgeven van het onderwijs. Docenten 
merken dan ook op dat het formulier niet alleen geschikt is voor de periode van de verlengde 
intake, maar ook daarna in het onderwijs gebruikt kan worden.

Van 17 leerlingen van de 109 leerlingen is niet het gedetailleerde formulier per punt binnen elk 
aspect ingevuld, maar is er per week een globaal oordeel gegeven. Van de overige leerlingen zijn 



alle observatiepunten per aspect beoordeeld. Het totaal aantal observaties is 383 waarbij het aantal 
observaties per leerling varieert van 1 tot 6 keer door een docent.

Uit de data blijkt dat een aantal punten moeilijk te scoren is. Daarbij hebben de docenten relatief 
vaak gescoord dat (nog) onvoldoende duidelijk is in hoeverre de leerling het leergedrag beheerst 
en dat aanvullende observatie in onderwijssituaties nodig is. Docenten geven aan het moeilijk te 
vinden om te scoren in hoeverre leerlingen een duidelijk doel voor de toekomst hebben 
(motivatie). In 60% (n=229) van de 383 observaties geven docenten aan dat dit (nog) onvoldoende 
duidelijk is. Ook is het moeilijk te scoren of leerlingen goed in staat zijn grafieken en tabellen te 
‘lezen’ (schoolse vaardigheden). In 60% (n=230) van de 383 observaties geven docenten aan dat 
dit (nog) onvoldoende duidelijk is. Docenten vinden het ook relatief moeilijk om in de verlengde 
intake te scoren of een leerling beschikt over een goed visueel geheugen. In 135 (n=35%) van de 
383 observaties geven docenten aan dat dit (nog) onvoldoende duidelijk is. Dit geldt ook in enige 
mate voor de observatie of een leerling het leerproces of een taak kan plannen en monitoren. In 
20% (n=76) van de 383 observaties geven docenten aan dat dit (nog) onvoldoende duidelijk is.
Voor al deze punten geldt dat ze aan het begin van de verlengde intake relatief lastig te scoren 
zijn, maar bij de 5de of 6de observatie (week) kan de docent dit voor de meeste leerlingen 
beoordelen. 

Op twee scholen zijn dezelfde leerlingen door twee docenten beoordeeld. Om de 
overeenstemming in oordelen te bepalen in Cohen’s Kappa berekend. De overeenstemming tussen 
docenten op de ene school was .69 (Cohen’s Kappa) en op de andere school .54. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat docenten andere lessen geven en de leerlingen in verschillende situaties 
hebben beoordeeld.

Observatie van instructiegevoeligheid 

Docenten is gevraagd drie keer per week bij verschillende lessen te registreren in hoeverre een 
leerling instructie nodig heeft om de opdracht uit te voeren. Dit kan variëren van basisinstructie tot 
een beetje tot veel uitbreiding van de instructie. Docenten merken op dat de systematische 
observatie kan helpen om anders naar de les te kijken en naar de leerlingen. Een docent zegt 
bijvoorbeeld zich nu meer bewust te zijn van welke leerlingen aanvullende instructie nodig hebben 
alvorens zelfstandig aan de slag te moeten gaan. In plaats van af te wachten, kan de docent nu 
sneller differentiatie toepassen. Ook biedt het ondersteuning bij het inrichten van 
klassenmanagement. Het helpt docenten te bepalen bij welke onderdelen een leerling extra 
aandacht nodig heeft. Sommige docenten zeggen dit eigenlijk al wel te doen, maar misschien 
minder bewust. Men verschilt van mening of dit ook geregistreerd moet worden op een formulier. 
Het is een manier van kijken en denken. Maar er wordt ook genoemd dat juist het registeren voor 
systematiek kan zorgen. Ook kunnen deze observaties nu besproken worden in het team. 

Uiteraard kan het zijn dat de benodigde instructie samenhangt met het lesonderdeel, de activiteit 
en de taakeisen. Als de leerling bekend is met activiteiten en opdrachten, heeft de leerling naar alle 
waarschijnlijkheid minder instructie nodig. Er is niet systematisch genoteerd in welke lessen en bij 



welke activiteiten of oefeningen de docenten observeerden. Ook is niet gevraagd te noteren of het 
om nieuwe of al bekende opdrachten of lesstof ging. Hoewel docenten aangeven dat de benodigde 
instructie kan wisselen per lessituatie en lesgebied, kunnen we dit niet inventariseren aan de hand 
van verzamelde gegevens. Opgemerkt moet worden dat de observatie altijd wordt gedaan in relatie 
tot het gemiddelde niveau van de groep waarop de docenten het lesaanbod afstemt. Het gaat dus 
om een onderlinge vergelijking tussen leerlingen in een klas die hetzelfde onderwijs in de 
intakeklas volgen.

Relatie tussen leergedrag en instructiegevoeligheid 

Docenten observeren verschillen tussen leerlingen op de aspecten van leergedrag. Per leerling is 
het gemiddelde per geobserveerd aspect berekend. De aspecten hangen onderling samen zwak tot 
matig samen variërend van .36 tot .78. De relatie tussen het aspect ‘omgang’ en de overige 
aspecten is over het algemeen niet sterk. De mate van instructiegevoeligheid hangt matig samen 
met aspecten van leergedrag. De samenhang is het sterkst voor de aspecten geheugen, 
zelfstandigheid en schoolse vaardigheden. 

Tabel 1. Overzicht van gemiddelden en correlaties leergedrag
Samenhang (correlaties)

Leergedrag M
(SD)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. concentratie 1.53 (.56) -
2. geheugen 1.56 (.61) .61 -
3. zelfregulatie 1.49 (.49) .74 .71 -
4. zelfvertrouwen 1.64 (.59) .47 .69 .62 -
5. omgang 1.33 (.41) .49 .55 .51 .64 -
6. zelfstandigheid 1.52 (.51) .61 .74 .72 .72 .63 -
7. motivatie 1.29 (.43) .56 .49 .62 .56 .36 .64 -
8. schoolse vaardigheden 1.40 (.56) .65 .78 .76 .71 .49 .75 .63 -
9. instructiegevoeligheid .79 (.73) .52 .66 .60 .61 .45 .67 .44 .67
NB. Alle correlatiecoëfficiënten (Pearson) zijn significant.

Leergedrag, instructiegevoeligheid en leerroute

Aan het einde van het schooljaar zijn de uitstroomprofielen van de leerlingen geïnventariseerd. 
Deze kunnen naar leerroute worden gecategoriseerd. Nog niet alle scholen werken met de 
leerroutes of was de verwachte uitstroombestemming nog niet bekend. Er is gekeken in hoeverre 
de leerlingen uit de verschillende leerroutes van elkaar verschillen. 

Uit een vergelijking tussen de leerlingen in de drie leerroutes blijk dat er verschillen tussen de 
leerlingen bestaan in geobserveerd leergedrag. Een lage score betekent dat de leerling goed scoort 
op het observatiepunt. Opgemerkt moet worden dat de groepen in grootte verschillen en het aantal 
leerlingen in leerroute 1 en 2 klein is. Uit de gemiddelden blijkt dat de leerlingen in leerroute 1 en 



2 niet verschillen. De docenten hebben deze leerlingen vergelijkbaar gescoord in de verlengde 
intake. Leerlingen in leerroute 2 worden op de punten zelfvertrouwen, omgang en motivatie lager 
beoordeeld dan leerlingen in leerroute 3, maar dit geldt op deze punten niet voor leerlingen in 
leerroute 1. Op alle aspecten van leergedrag worden de leerlingen in leerroute 2 lager dan de 
leerlingen in leerroute 3 gescoord. Ook op instructiegevoeligheid behalen de leerlingen uit 
leerroute 3 al in de verlengde intake een betere score. Zij hebben bij de start in de ISK al minder 
aanvullende instructie en ondersteuning nodig om de lessen te kunnen volgen. 

Aan het einde van het schooljaar zijn toetsen voor Luisteren en Lezen op verschillende scholen 
afgenomen. De toetsen zijn niet aan alle leerlingen voorgelegd dus er is naar de scores van een 
deel van de leerlingen gekeken. De toetsscores van de leerlingen in leerroute 1 zijn aan het einde 
van het jaar lager dan die van leerlingen uit leerroute 2 en leerroute 3. De scores van leerlingen in 
leerroute 2 en leerroute 3 verschillen eveneens, maar het verschil was niet significant. De groepen 
verschillen in grootte en het gaat om kleine groepen in leerroute 1 en leerroute 2.

Tabel 2. Overzicht van gemiddelden leergedrag, instructiegevoeligheid en toetsen per leerroute
Leerroute

Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3
N= 12 N=14 N=61

Leergedrag M sd M sd M sd
1. concentratie 1.76 (.52) ª 2.07 (.74) ª 1.36 (.42)
2. geheugen 2.15 (.62) ª 2.00 (.82) ª 1.35 (.45)
3. zelfregulatie 1.78 (.52) ª 1.89 (.58) ª 1.33 (.35)
4. zelfvertrouwen 1.92 (.54) 2.05 (.68) ª 1.53 (.55)
5. omgang 1.52 (.42) 1.65 (.57) ª 1.27 (.38)
6. zelfstandigheid 2.04 (.37) ª 1.98 (.51) ª 1.36 (.42)
7. motivatie 1.29 (.34) 1.59 (.45) ª 1.21 (.36)
8. schoolse vaardigheden 1.79 (.47) ª 1.77 (.83) ª 1.31 (.29)
Instructiegevoeligheid
Mate van benodigde 
instructie

1.67 (.74) ª 1.09 (.86) ª .46 (.53)

Ontwikkelscores TOA
Lezen N=8 N=12 N=47

14.50 ª (10.68) 44.08 (11.39) 53.77 (17.20)
Luisteren N=8 N=9 N=37

21.00 ª (10.85) 47.67 (15.46) 60.97 (18.39)
NB. Leerroute 1 = proo, begeleid werk/inburgering; leerroute 2=mbo entree, mbo2, vmbo basis; leerroute 
3=mbo3-4, hbo (-schakel), vavo, havo/vwo; ª = er bestaat een significant verschil met de score uit leerroute 
3 2. 
 
 
 
Op een aantal scholen is bij de intake ook een taalleerbaarheidstoets afgenomen. Deze toets geeft 
een indicatie of een leerling een langzame, gemiddelde of snelle taalleerder is. Om te bepalen in 
hoeverre de scores uit de verlengde intake samenhangen met scores en niveau aan het einde van 



het schooljaar zijn correlaties berekend. Dit moet met enige voorzichtigheid worden 
geïnterpreteerd gezien beperkte beschikbare gegevens. 

Er blijkt zwakke samenhang te zijn tussen de score op de taalleerbaarheidstoets en de plaatsing in 
de leerroute aan het einde van het schooljaar. Leerlingen die bij aanvang ingeschat worden als 
‘langzame’ (n=4) of ‘gemiddelde’ taalleerder (n=5) zijn aan het einde van het schooljaar in 
leerroute 3 geplaatst. De plaatsing van leerlingen in een leerroute aan het begin van het schooljaar 
wordt slechts in een aantal gevallen aan het einde van het jaar gewijzigd. Uit de beschikbare 
gegevens is af te leiden dat 3 leerlingen aan het einde van het schooljaar in één leerroute hoger 
worden geplaatst. Voor 6 leerlingen geldt dat zij een niveau zakken.

Er is een samenhang tussen de taalleerbaarheidstoets, leergedrag en instructiegevoeligheid. Ook 
hangen deze variabelen matig samen met de plaatsing in de leerroute en toetsscores. 

1 2 3 4 5
1. taalleerbaarheid __

2. leerroute einde schooljaar .37 __
N=24

3. toetsscore Lezen .74* .54* __
N=12 N=67

4. toetsscore Luisteren .25 .60* .74* __
N=13 N=73 N=67

5. instructiegevoeligheid -.63* -.55* -.67* -.50* __
N=26 N=86 N=86 N=73

6. leergedrag -.60* -.60* -.52* -.40* .65*
N=24 N=81 N=84 N=71 N=102

NB. De scores voor taalleerbaarheid en leerroute zijn op ordinaal niveau: Spearman Rho is berekend; * = 
p<.01.
 
  



4. Discussie en conclusie 

Dit project heeft een procedure voor verlengde intake in de ISK opgeleverd die ondersteuning 
biedt bij het afstemmen van het onderwijsaanbod aan nieuwkomers in de leeftijd van 12 tot 18.
Docenten hebben onderzocht hoe observaties kunnen bijdragen aan beeldvorming van de leerling. 
Hoe beoordelen docenten de praktische uitvoerbaarheid van de verlengde intake met formatieve 
toetsing? Biedt de verlengde intake aanvulling op de gebruikelijke toetsing extra informatie die 
helpt bij plaatsing in en leerroute en leerlijn? En hoe ervaren docenten de afstemming van het 
onderwijsaanbod op leerlingbehoeften na plaatsing op basis van de verlengde intake? 
 

Met de observatie-instrumenten kunnen docenten eenvoudig relevante kenmerken registreren. 
Deze kenmerken kunnen een rol spelen bij het afstemmen van het onderwijs en het bepalen van 
een passende leerroute en het uitstroomprofiel. De observaties kunnen ook bijdragen aan het 
vormgeven van het onderwijs. Het geeft informatie over wat een leerling nodig heeft en of bepaald 
leergedrag gestimuleerd of ondersteund moet worden. De instrumenten zijn ingezet bij de 
verlengde intake maar kunnen ook een hulpmiddel zijn om later te evalueren wat de leerling nodig 
heeft. Docenten zijn over het algemeen van mening dat de instrumenten gemakkelijk te hanteren 
zijn. Dit komt overeen met de ervaringen van docenten in het onderzoek van Ukrainetz et al. 
(2000) waarbij observatielijsten ingezet werden taalleerders in de kleuterleeftijd. De frequentie 
waarmee  het leergedrag wordt geobserveerd zou echter niet wekelijks hoeven, omdat 
veranderingen niet zo snel plaatsvinden. Ook kost het invullen van dit formulier per leerling tijd. 
De instructiegevoeligheid is snel te scoren en kan bij verschillende lessen en lessituaties. Het 
observeren van de instructiegevoeligheid is iets wat docenten vaak al wel doen, maar niet altijd 
bewust, systematisch en doelgericht. 

Ook in leerlingbesprekingen met het onderwijzend team of bij de overdracht naar een andere 
school kan de informatie helpen om een goed beeld van de leerling te krijgen. De 
observatieformulieren bieden een gezamenlijk referentiekader voor de docenten om met elkaar 
over een leerling te spreken in dezelfde taal. Per aspect staat omschreven welke punten 
geobserveerd kunnen worden. Op deze manier wordt duidelijk waar docenten op letten en hoe ze 
een leerling beoordelen. De registratie maakt het mogelijk om het beeld van een leerling binnen 
het team te delen. Een leerling laat in verschillende lessen, bijvoorbeeld bij rekenen versus 
Nederlandse les, soms een ander beeld zien. Dit is informatie die gebruikt kan worden om het 
onderwijs goed af te stemmen.

Docenten blijken goed in staat om aan de hand van de formulieren verschillen tussen leerlingen te 
observeren, zowel in aspecten van leergedrag als in instructiegevoeligheid. Docenten maken 
vooral onderscheid tussen de leerlingen die uitstromen naar het hoogste niveau. Verschillen tussen 
leerlingen op het niveau van leerroute 1 en 2 zijn minder duidelijk geobserveerd. Deze groepen 
leerlingen zijn niet duidelijk te onderscheiden op aspecten van leergedrag. Leerlingen in leerroute 
2 worden op een aantal punten minder goed beoordeeld. Het gaat dan vooral om de punten die 
minder direct een directe relatie met het leren en de instructie te maken hebben zoals 
zelfvertrouwen, omgang en motivatie. Aan het plaatsen van een leerling in een leerroute draagt 



waarschijnlijk diverse informatie bij. Docenten oordeelden dat de informatie uit de observaties 
bruikbaar is, maar dat voortgang op toetsen ook in het oordeel meegenomen wordt.

Op een aantal ISK’s werd er gewerkt met intakeklassen waarna leerlingen doorstroomden naar een 
andere groep met een andere docent. Intakedocenten maakten gebruik van de 
observatieformulieren. De onderzoeksopzet maakte het echter niet mogelijk om te evalueren of
leerlingen beter geplaatst waren na de intake. Het was moeilijk voor docenten om te beoordelen of 
afstemming van het onderwijsaanbod nu beter verliep. Er is geen directe vergelijking met een 
controlegroep gemaakt en veranderingen in het onderwijsaanbod zijn niet geregistreerd. De wijze 
van beeldvorming van de leerling heeft echter mogelijk wel bijgedragen aan aanpassingen in het 
onderwijsaanbod. In vervolgonderzoek zou het docentengedrag ook meegenomen moeten worden.

Hoewel er aandacht is besteed aan de mogelijke interactie van de docent met de leerling om het 
leergedrag van de leerling te stimuleren zijn hierover in het onderzoek geen gegevens verzameld. 
Docenten is gevraagd de lessituaties kort te beschrijven en te reflecteren op de les, maar dit is 
onvoldoende systematisch gebeurd om er uitspraken over te doen. Docenten vulden een 
zelfreflectielijsten in, maar deze konden niet gekoppeld worden aan de leerlingobservaties. 
Bovendien oordeelden de docenten overwegend positief op hun les en was er weinig variatie. 
Deze informatie is buiten beschouwing gelaten. In een volgend project of in 
professionaliseringtrajecten zou hier meer aandacht aan kunnen worden besteed. 

Scholen met een ISK kunnen erg van elkaar verschillen. Zij hanteren een eigen werkwijze en 
anders dan het regulier onderwijs wordt niet altijd met standaard registratiesystemen gewerkt. De 
informatie die verzameld wordt aan het begin, bij de intake, kan per ISK verschillen. Ook de 
toetsen die gebruikt worden en/of de toetsmomenten komen niet altijd overeen. Bovendien krijgen 
ISK’s dikwijls met veranderingen te maken. De instroom van nieuwe leerlingen kan ineens heel 
groot zijn of juist stagneren. Al deze factoren hebben het verzamelen van gegevens bemoeilijkt.
Zodra ISK’s meer gestandaardiseerd gaan werken zullen vergelijkingen en evaluaties 
vergemakkelijkt worden. Het hanteren van een gezamenlijk referentiekader zal hieraan bijdragen. 
Ook de overdracht van leerlingen naar andere scholen, ISK of vervolgonderwijs, heeft baat bij 
toetsings- en beoordelingsprocedures die door ISK’s gedeeld worden. 
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