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P R O M O T I E

Dr. Gert Gelderblom is onder-
wijsman in hart en nieren. Hij
werkte jarenlang als docent,
daarna als lerarenopleider en

onderwijsadviseur. Sinds kort is hij 
directeur van Expertis onderwijsadvi-
seurs in Hengelo en Amersfoort. In 
januari 2018 promoveerde Gelderblom 

‘DATAGEBRUIK LEIDT TOT MEER 
DOORDACHT INSTRUCTIEGEDRAG’

ONDERZOEKENDE HOUDING
Gelderblom: ’Mijn onderzoek richtte 
zich op het gebruik van data voor 
instructieverbetering. We hebben in het 
onderzoek gebruikgemaakt van de data-
team-interventie, een methode die ont-
wikkeld is door dr. Kim Schildkamp van 
de Universiteit Twente, om te onderzoe-
ken wat de effecten zijn van professiona-
lisering van leraren door middel van deze 
interventie. Gedurende de datateam- 
interventie werken leraren in kleine groe-
pen van vier tot zes personen, aangevuld 
met de schoolleider of intern begeleider, 
samen en onderzoeken hun onderwijs op 
een heel gestructureerde wijze aan de 
hand van de datateam-procedure. Deze 
laatste is een stappenplan om data heel 
grondig en stapsgewijs te analyseren en 
interventies te ontwikkelen. Mijn onder-
zoek richtte zich op datagebruik en 
instructieverbetering van leraren, maar 
de datateam-interventie kan ook ge- 
bruikt worden voor sociaal-emotionele 
aspecten van het onderwijs. Door data 
goed te analyseren, krijg je informatie die 
je een dieper inzicht geeft in de onder-
wijssituatie. Eigenlijk krijg je als leraar 
feedback op je handelen. We weten dat 
feedback een krachtig middel is voor het 
leren van leerlingen, maar ook voor het 
leren van leraren! En wanneer leraren  
samen data analyseren, kan dat een posi-

Scholen maken in toenemende mate gebruik van data, bijvoorbeeld uit het leerling-
volgsysteem, om het onderwijs te verbeteren. En dat is niet verwonderlijk want er 
zijn belangrijke aanwijzingen dat het onderwijs hierdoor daadwerkelijk verbetert. 

Toch leidt het gebruik en het beter benutten van data niet automatisch tot een kwa-
liteitsverbetering van het onderwijs en ook gaan leraren er niet beter door lesgeven. 
Soms signaleren we een probleem, hebben meteen onze mening klaar en bedenken 

snel een oplossing, Maar we verzuimen eerst de echte oorzaken van het probleem te 
onderzoeken. Hoe zorg je er als schoolleider voor dat leraren hun gegevens zodanig 

gebruiken dat ze ook echt beter les gaan geven?

CHRIS ZWART
is onderwijsconsultant en redacteur van Basisschoolmanagement, 

e-mail: czwart48@gmail.com.

GERT GELDERBLOM:

op een onderzoek naar het gebruik van 
data voor instructieverbetering (zie 
kader op pagina 10). Hij vindt dat 
scholen veel meer kunnen halen uit de 
beschikbare data dan nu het geval is. 
Gelderblom: ‘Bij data denken we vaak 
aan opbrengstgegevens. Maar opbreng-
sten komen ergens vandaan. Niet altijd 
nemen we de tijd om ons af te vragen 
waarvan hoge of lage opbrengsten het 
gevolg zijn. We maken opbrengstanaly-
ses, maar verzuimen om ook de kwali-
teit van het onderwijsleerproces te ana-
lyseren en om deze analyses te combi-
neren met de opbrengstenanalyses. 
Wanneer we data analyseren met de 
bedoeling om het onderwijs te verbete-
ren, dan is het zaak dat we ze breder 
zien dan alleen toetsdata. Binnen scho-
len zijn vaak ook allerlei andere data 
beschikbaar die, wanneer ze betrokken 
worden in onze analyses, tot een dieper 
inzicht kunnen leiden. Denk aan de 
lesobservaties die de directeur of intern 
begeleider heeft gedaan of gegevens 
afkomstig van enquêtes onder ouders 
en leerlingen. Ook een inspectierapport 
biedt veel bruikbare data, bijvoorbeeld 
gegevens over hoe scholen hun kwaliteit 
bewaken. Soms kun je ontbrekende 
data eenvoudig zelf verzamelen, bij-
voorbeeld door leraren of leerlingen te 
vragen naar hun kijk op de situatie.’F
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vankelijk lezen. Deze informatie helpt de 
school om gericht te kunnen werken aan 
het verbeteren van de leesresultaten in 
groep.

Gelderblom licht toe: ‘Opvallend in 
deze voorbeelden is dat leraren niet wis-
ten waardoor de problemen werden 
veroorzaakt of dat ze de oorzaak van de 
problemen eerst buiten zichzelf zochten. 
Na een grondige analyse van beschikbare 
data ontdekten ze wat de echte oorzaken 
waren waardoor het mogelijk werd om 

gericht te werken aan de verbetering van 
het onderwijs. Het is belangrijk dat deze 
vorm van dataonderzoek gebeurt in een 
sfeer van zorgzaamheid en respect. 
Alleen dan durf je ook je eigen rol te 
betrekken in de data-analyse en kun je 
tot de kern van het probleem doordrin-
gen, waar je als leraar vaak zelf ook deel 
vanuit maakt.’

tieve invloed hebben op hun lesgeven.’ 
Gelderblom geeft drie voorbeelden van 
scholen die hun data gebruiken om hun 
onderwijs te verbeteren.

1. Te weinig actieve betrokkenheid
Een school vond dat de leerlingen te 
weinig actief betrokken waren op de 
lesinhoud. Een groepje leerkrachten en 
een intern begeleider hebben een data-
team gevormd en alle leerkrachten van 
de school geïnterviewd aan de hand van 
een vragenlijst. Dit gaf het datateam 
inzicht in de problemen die leraren 
ervoeren bij het activeren van leerlingen. 
Leraren gaven tijdens de interviews aan 
dat ze niet over de juiste kennis beschik-
ten ten aanzien van het gebruik van 
werkvormen om leerlingen actief te 
betrekken bij de lesinhoud. Ook gaven 
enkele leraren aan dat ze bang waren dat 
het gebruik van activerende werkvormen 
tot onrust in de klas zou leiden. 

2. Lage resultaten begrijpend lezen
Een schoolteam was ontevreden over de 
resultaten bij begrijpend lezen. Het team 
zocht de oorzaak in de motivatie van de 
leerlingen voor begrijpend lezen. Een 
klein onderzoekje leidde tot de constate-

ring dat leraren zelf onvoldoende toe-
kwamen aan het voorbereiden van hun 
begrijpend leeslessen, waardoor leerlin-
gen de lessen maar saai vonden.

3. Achterblijvende prestaties aanvan-
kelijk lezen
In een school onderzocht het datateam 
de achterblijvende prestaties van groep 3 
op aanvankelijk lezen. Hoewel de leraren 
van groep 3 hun uiterste best deden, 
lukte het al jaren niet om de resultaten 
op de norm te krijgen. Door de beschik-

bare data goed te analyseren, en daar ook 
gegevens bij te betrekken die in voor-
gaande leerjaren waren verzameld, ont-
dekte het datateam dat leerlingen met 
een onvoldoende score op aanvankelijk 
lezen in groep 3 in 95 procent van de 
gevallen ook onvoldoende scores hadden 
in groep 2 op de toetsen letterkennis en 
benoemsnelheid. Dit bleken belangrijke 
voorspellers van de resultaten voor aan-

‘ZIE DATA BREDER DAN ALLEEN 
DE OPBRENGSTEN’ 
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ATTITUDEVERANDERING
Gelderblom concludeert op basis van 
zijn onderzoek naar datagebruik voor 
instructieverbetering dat professionalise-
ring van leraren door middel van de 
datateam-interventie effect heeft op de 
datageletterdheid van leraren, bijvoor-
beeld op hun analysevaardigheden, maar 
ook op hun attitude. Leraren bleken zich 
een meer onderzoekende houding te 
hebben eigen gemaakt en staan positie-
ver ten opzichte van het gebruik van 
data. ‘Ze dachten grondiger na en gin-
gen op een meer doordachte wijze hun 
onderwijs voorbereiden. Het professio-
naliseren van leraren door middel van de 
datateam-interventie is een langzame, 
maar zeer grondige wijze van schoolont-
wikkeling. In urgente situaties, bijvoor-
beeld wanneer een school een onvol-
doende of zeer zwak als beoordeling 
heeft gekregen, is een andere, vaak force-
rende aanpak nodig. Dan moeten er 
knopen worden doorgehakt.’ 

SCHOOLLEIDING
Verder wijst het onderzoek op de rol van 
schooldirecteuren en intern begeleiders. 
De rol van de schoolleider is vooral zor-
gen dat de voorwaarden op orde zijn om 
data te kunnen gebruiken. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om het organiseren van tijd 
voor de leraren om hun onderwijs te 
onderzoeken, maar ook het organiseren 
van goede ondersteuning voor leraren. 
In dit kader is vooral ook de rol van de 
intern begeleider belangrijk. Gelderblom 
ziet de intern begeleider vooral als bege-
leider van leraren om de voorgenomen 
interventies om de instructie aan te pas-
sen ook daadwerkelijk in de praktijk te 
implementeren. ‘Maar ook al sta je posi-
tief ten aanzien van het gebruik van 
data, je zit vaak vast aan je aangeleerde 
routines. Veel instructiegedrag bestaat 
uit automatismen. Juist daarom is het 
vaak zo moeilijk om als leraar je instruc-
tiegedrag aan te passen. Ook al neem je 
je voor om je instructie aan te passen, 
dan wil dat nog niet zeggen dat je dat 

P R O M O T I E

van falend instructiegedrag van leraren. 
Het ondersteunen van leraren bij datage-
bruik kan leiden tot sterker instructiege-
drag. Daarom is het zaak dat de kwaliteit 
van de ondersteuning die leraren binnen 
hun school ontvangen op orde is. Laat 
als directeur en intern begeleider de 
eerste uren van de dag je computer maar 
een uit en probeer te organiseren dat 
gedurende die tijd iemand anders alle 
telefoontjes aanneemt en richt je in die 
tijd op het bezoeken van leraren in de 
les, het voeren van effectieve feedbackge-
sprekken en overleg als directeur met je 
intern begeleider over de vraag wat je 
kunt doen om het lesgeven van leraren 
verder te versterken. Essentieel is dat de 
schoolleider als onderwijskundig leider 
onderzoek met behulp van data facili-
teert, stimuleert en waardeert en zelf een 
onderzoekende houding laat zien.’

Expertis organiseert op donderdag 24 
mei 2018 van 13.00-17.30 uur een sym-
posium over datagebruik en instructie-
verbetering in Nijkerk. Voor meer infor-
matie: www.expertis.nl/agenda.  

‘RICHT JE OP WAT JE WEL KUNT 
BEÏNVLOEDEN’ 

LITERATUUR
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ook gaat lukken.’ Het onderzoek van 
Gelderblom laat zien dat de aanwezig-
heid van ondersteuning voor leraren van 
grote betekenis is om de kwaliteit van de 
instructie binnen scholen op een hoger 
niveau te brengen. Gelderblom ziet dat 
de taak van de schooldirecteur de afgelo-
pen jaren gegroeid is en noemt voorbeel-
den als visie ontwikkelen, strategie bepa-
len, veiligheidsbeleid ontwikkelen, per-
soneelsgesprekken voeren, oudercontac-

ten organiseren, overleggen met de 
gemeente, contact onderhouden met het 
samenwerkingsverband en gesprekken 
voeren met het bestuur. ‘Door de veel-
heid aan taken schiet het onderwijskun-
dig leidinggeven aan het schoolteam er 
gemakkelijk bij in. Maar echt, de beste 
leerlingenzorg is lerarenzorg. Veel leer-
problemen van leerlingen zijn het gevolg 

Gert Gelderblom promoveerde op onderzoek naar het gebruik van data voor instructieverbetering.
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