Handreiking ‘Lesgeven vanuit hoge verwachtingen’
In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) ontwikkelden onderzoekers en
leerkrachten de afgelopen drie jaar samen op onderzoek gebaseerde aanpakken/interventies die
bijdragen aan gelijke onderwijskansen: een handreiking ‘lesgeven vanuit hoge verwachtingen’, een
aanpak om buitenschoolse kennisbronnen te benutten, en een aanpak om in woordenschatonderwijs de eigen taal in te zetten. De komende tijd besteden we aandacht aan deze producten.
Te beginnen met de handreiking die leerkrachten houvast geeft om vanuit hoge verwachtingen
onderwijs te geven.
Lisa Gaikhorst, onderzoeker aan de UvA en coördinator van de WOA, ervaart elke keer weer hoe
waardevol het is dat onderzoekers en leerkrachten samen aan onderwijsontwikkeling werken. “Dat
levert mooie, onderbouwde aanpakken en producten op, maar verrijkt ook de deelnemende
leerkrachten en onderzoekers. Leerkrachten leren van de theoretische input en de ondersteuning
van onderzoekers en de onderzoekers leren veel over de praktijk. Dat we ondanks corona deze
producten hebben ontwikkeld, is illustratief voor het enthousiasme die deze samenwerking
teweegbrengt.”

Themateam
De handreiking ‘Lesgeven vanuit hoge verwachtingen’ is ontwikkeld in het kader van het WOAproject ‘Gelijke onderwijskansen’. Naast het thema ‘leerkrachtverwachtingen’, is gewerkt aan de
thema’s ‘Buitenschoolse kennisbronnen’ en ‘Taal’. Voor elk thema is er een (bovenschools)
themateam gevormd van onderzoekers en leerkrachten. “Deze leerkrachten waren op hun eigen
school de kartrekker van een leerteam”, vertelt Lisa, die als projectleider en onderzoeker deelnam
aan de verschillende themateams. “Zij vertaalden de ontwikkelingen en opbrengsten van het
themateam naar de eigen school en zorgden ervoor dat deze werden geborgd.”

Hoge-verwachtingen-aanpak
Het themateam ‘Hoge leerkrachtverwachtingen’ deed onderzoek naar het waarom, hoe en wat van
hoge verwachtingen en ontwikkelde op basis daarvan een hoge-verwachtingen-aanpak, die is
beschreven in een praktische handreiking voor leerkrachten. Naast literatuur die het belang van hoge
verwachtingen onderbouwt, en manieren om je bewust te worden van je eigen verwachtingen,
beschrijft de handreiking heel concreet op welke manieren ja als leerkracht blijk kan geven van hoge
verwachtingen, bijvoorbeeld bij het groeperen van leerlingen of in de manier waarop je de leerling
vragen stelt en feedback geeft.

Groeimindset
Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat je met leerlingen communiceert vanuit een ‘groeimindset’ in
plaats van een ‘fixed mindset’, vertelt Lisa. “Dat betekent dat je leerlingen vragen stelt en feedback
geeft die is gericht op het leerproces, de inzet van de leerling, en niet op persoonlijke kenmerken en
leeruitkomsten.

De handreiking geeft daar verschillende voorbeelden van. Je zegt bijvoorbeeld ‘Goed gewerkt!’ in
plaats van ‘Jij bent slim’. Of: ‘Van fouten leer je’ in plaats van ‘Niet iedereen is goed in rekenen; jij
bent goed in andere vakken’.”

Meer motivatie en zelfvertrouwen
De monitoring van de aanpak liet mooie opbrengsten zien, vertelt Lisa. “Zowel leerkrachten als
leerlingen geven aan dat het zelfvertrouwen en de motivatie van leerlingen zijn toegenomen. Dat
kwam met name doordat leerkrachten hun leerlingen niet meer vastpinnen op een bepaald niveau,
bijvoorbeeld bij het indelen in groepjes, en doordat ze de leerling meer autonomie geven,
bijvoorbeeld door zelf een maatje te kiezen met wie je wilt werken. Voor veel leerkrachten was het
een eyeopener dat je veel kunt bereiken door in de klas eigenlijk maar iets kleins te veranderen. Het
is zinvol om samen, als team, met de handreiking ‘Lesgeven vanuit hoge verwachtingen’ aan de slag
te gaan, omdat er dan een doorgaande lijn in de school ontstaat.”

