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‘Meer   doen   van   wat   werkt’   klinkt   mooi,   maar   wanneer   kan   gesteld   worden  
in   het   onderwijs   dat   ‘iets’   werkt?   

Kan   pas   gesteld   worden   dat   ‘iets   werkt’   als   een   specifiek  
afgebakend   causaal   effect   van   een   pedagogische   of   didactische   interventie  
zich   meetbaar   in   gelijke   mate   voordoet:   (1)   bij   herhaling   in   tijd;   (2)   bij  
toepassing   in   verschillende   contexten;   (3)   door   verschillende  
onderwijsprofessionals;   (4)   bij   vergelijkbare,   maar   verschillende  
doelgroepen   en   effectgroepen?  

Of   werkt   ‘iets’   ook   als   het   in   een   specifieke   context   plausibel   is  
dat:   (1)   een   samenspel   van   interventies;   (2)   door   een   samenwerking   van  
professionals   en   niet-professionals;   (3)   in   een   complex   systeem:   (4)   een  
moeilijk   precies   te   bepalen   bijdrage   heeft   geleverd   aan   (5)   het   bereiken  
van   een   moeilijk   meetbare   opbrengst   of   effect;   (6)   waarbij   dit   effect  
hooguit   (inter)subjectief   kan   worden   vastgesteld?   
 
Virtuoze   professionals   in   een   complexe   praktijk  

‘ For   one   school   of   thought,   generalizability   through   stripping   out  
contextual   variables   is   fundamental,   whilst,   for   another   generalizations  
that   say   little   about   the   context   have   little   that   is   useful   to   say   about  
human   behaviour. ’   Cohen,   Manion   &   Morisson  1

 
In   ‘Jongens   zijn   slimmer   dan   meisjes’   leggen   De   Bruyckere,   Kirschner   en  
Hulshof   vier   domeinen   met   onderwijsmythes   onder   het   vergrootglas:   mythes  

1  Cohen;   Manion;   &   Morrison:    Research   Methods   in   Education.   p.186  
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over   leren;   neuromythes;   mythes   over   technologie   in   het   onderwijs;   en   mythes  
in   onderwijsbeleid.   Zij   willen   ‘voorjaarsschoonmaak’   houden.   Dat   klinkt  2

aantrekkelijk,   maar   wat   zijn   passende   criteria   om   in   het   onderwijs   te   kunnen  
zeggen   dat   iets   werkt   —   of   dat   iets   niet   werkt?   Wat   is   een   onbruikbare   mythe,  
en   wat   is   een   handig   principe   of   handige   vuistregel?   Theoriegerichte  
onderzoekers   willen   tot   algemeen   geldige   nieuwe   theorieën   komen,   waarmee  
kan   worden   verklaard   dat   iets   altijd   werkt   in   vergelijkbare   omstandigheden.  
Praktijkgericht   onderzoekers   willen   aanpakken   ontwerpen   die   werken   in  
vergelijkbare   omstandigheden.   En   onderwijsprofessionals   zijn   vooral  
geïnteresseerd   in   —   ‘wat   werkt   hier   en   nu?’  

In   ‘ Het   prachtige   risico   van   onderwijs ’   stelt   Biesta   dat,    ‘onderwijs   alleen  
kan   slagen   door   verbinding   van   zwakke   verbindingen   van   communicatie   en  
interpretatie,   van   interruptie   en   respons.’    In   die   zwakke   verbindingen   zit  3

volgens   hem   de   kracht   van   het   onderwijs.   Een   kracht   die   niet   wordt   (h)erkend   in  
positivistische   evidence   based   benaderingen.  

❏ Evidence   based   positivisme   miskent   dat   de   onderwijspraktijk   altijd  
wordt   ingekleurd   door   opvattingen   van   betrokkenen   over   wat   goed   en  
wenselijk   onderwijs   is   —   zowel   wat   betreft   doelen   als   manieren   om   die  
doelen   te   verwezenlijken.  

❏ Evidence   based   positivisme   kijkt   vooral   naar   ‘krachtige’   verbanden  
tussen   ‘inputs’   en   opbrengsten.   Iets   wat    ‘replicatie-   en  
causaliteits-bias’    genoemd   kan   worden.  4

 
Maar   het   zelf   betekenisvol   inkleuren   van   de   eigen   praktijk   maakt   het   ook  
moeilijk   kritisch   te   kijken   naar   die   eigen   praktijk.   De   Bruyckere,   Kirschner   en  
Hulshof   noemen   in   dat   kader:  

❏ patternicity   bias :   patronen   zoeken   in   willekeurige   gebeurtenissen;  
❏ confirmation   bias :   bewijs   zoeken   voor   wat   we   al   geloven;  
❏ hindsight   bias :   terugredeneren   vanuit   de   kennis   van   nu.’  5

2  De   Bruyckere,   Kirschner   en   Hulshof:    Jongens   zijn   slimmer   dan   meisjes.   p.11-12  
Mythes   die   zij   op   prikkelende   wijze   tegen   het   licht   houden   zijn   bijvoorbeeld:   ‘Mensen  
hebben   verschillende   leerstijlen’,   ‘Zelf   ontdekken   is   beter   dan   uitleg   krijgen’,   ‘De  
linker   hersenhelft   is   analytisch,   de   rechter   creatief’,   ‘Mannen   hebben   een   ander   soort  
brein   dan   vrouwen’,   ‘Een   kleine   klas   is   beter’,   ‘Meer   geld   zorgt   voor   beter   onderwijs’   
3  Biesta:    Het   prachtige   risico   van   onderwijs.   p.19  
4  Biesta:    Het   prachtige   risico   van   onderwijs.   p.177  
5  De   Bruyckere,   Kirschner   en   Hulshof:    Jongens   zijn   slimmer   dan   meisjes.    p.12  
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Hier   lijken   twee   paradigma’s   tegenover   elkaar   te   staan:   het   subjectivistische   en  
het   objectivistische.   Het   eerste   gericht   op   het   ontdekken   hoe   mensen   betekenis  
en   sturing   geven   aan   de   (sociale)   werkelijkheid.   Het   tweede   gericht   op   het  
blootleggen   van   de   werkelijkheid   los   van   betekenisgeving.   6

De   Bruyckere,   Kirschner   en   Hulshof,   lijken   meer   in   de   objectivistische  
traditie   te   staan,   en   leveren   van   daaruit   een   kritische   bijdrage   aan   de   discussie  
over   ‘wat   werkt’.   Zij   hanteren   krachtige   principes   om   mythes   uit   de   netjes  
geordende   kast   met   opschrift    ‘bewezen   theorie   en   interventies’    te   verbannen.  
Maar   die   principes   helpen   niet   bij   het   subjectivistisch   beoordelen   van   de   inhoud  
van   de   wat   minder   goed   geordende   kast   met   opschrift    ‘mogelijk   effectieve  
principes   en   interventies’.  

 
Subjectivisme  
Het   is   aannemelijk   dat   iets   werkt   in  
een   samenspel   van   factoren   en  
betekenisgevende   actoren,   omdat   ...  

 
Objectivisme  

Replicatie   bewijst   generaliseerbare  
oorzaak-gevolg   relatie   tussen   een  

specifieke   interventie   en   een   effect  
 
Biesta   benadrukt   dat   professioneel   handelen   in   het   onderwijs   geen   slaafse  
toepassing   van   recepten   is   —   gebaseerd   op   wat   in   het   verleden   is   gebeurd   of   is  
bewezen.   Voor   hem   is   de   kern   van   professionaliteit   in   het   onderwijs   virtuoos  
onderbouwd   oordelen   en   handelen   in   een   complexe   praktijk   gericht   op   een  
nastrevenswaardige   toekomst.   Maar   wat   zijn   goede   gronden   om   te   kunnen  7

6  Zie   voor   uitvoerige   informatie   over   deze   twee   zienswijzen:   Cohen;   Manion;   &  
Morrison:    Research   Methods   in   Education .   Part   I   the   context   of   educational   research.  
7  Biesta:    Het   prachtige   risico   van   onderwijs.    p.199-200  
Zie   ook   het   ‘besluit   bekwaamheidseisen   onderwijspersoneel’:   “Een   leraar   neemt  
verantwoordelijkheid   en   maak   voortdurend   keuzes   en   afwegingen.   Hij   werkt   met   een  
onderzoekende,   resultaat-   en   ontwikkelingsgerichte   houding   zowel   in   de   dagelijkse  
uitvoering   als   bij   het   bijstellen   en   verbeteren   van   het   onderwijs.   Essentieel   daarbij  
zijn:   (1)   Het   vermogen   om   zich   blijvend   te   kunnen   ontwikkelen   in   zijn   werk.   (2)   Samen  
met   en   van   zijn   collega’s   te   kunnen   leren.   (3)   Zelfkennis   en   het   vermogen   tot   kritische  
reflectie   op   het   eigen   professionele   handelen.”  
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zeggen   of   iets   wel   of   niet   werkt   in   het   onderwijs?   Het   objectivisme   heeft  
eenduidiger   beslisregels   om   te   bepalen   of   iets   wel   of   niet   acceptabel   is   als  
kennis,   dan   subjectivisme.   Voor   een   objectivist   zijn   replicatie   en  
generaliseerbaarheid   van   een   resultaat   van   een   interventie   belangrijke  
voorwaarden   om   te   kunnen   zeggen   ‘het   werkt’.  

Voor   een   subjectivist   is   het   lastig   om   uit   te   leggen   waarom,   hoe   en  
wanneer   iets   werkt.   Hij   moet   dan   veel   meer   verantwoorden   vanuit   eigen   visie,  
betekenisgeving   en   interpretatie.   De   verleiding   kan   dan   groot   zijn   om   dan   maar  
bescherming   te   zoeken   achter   kennis   en   principes   die   (mogelijk   ten   onrechte)  
objectivistisch   bewezen   lijken   te   zijn.   Maar,   als   dat   mythes   of   dwaalwegen  
blijken   te   zijn,   dan   sta   je   zonder   deugdelijke   onderbouwing   voor   je   denken   en  
handelen.   Daarom   is   het,   wat   mij   betreft,   belangrijk   om   te   zorgen   voor   een  
zelfkritische   en   kwetsbare   legitimering   en   onderbouwing   van   de   plausibiliteit   van  
de   effectiviteit   van   op   ‘zwakke   verbindingen’   gebaseerde   interventies.   Die  
‘zwakke   verbindingen’   moet   je   niet   proberen   te   verstoppen   achter   ‘krachtige  
verbanden’,   maar   verdienen   zichtbaarheid,   uitwerking   en   transparantie.   Het  
bewust   inzetten   en   ontwikkelen   van   die   zwakke   verbanden   is   wat   mij   betreft   de  
essentie   van   het   prachtige   risico   van   het   onderwijs   en   het   vakmanschap   van  
onderwijsprofessionals.  
 
Tabel:   Kenbaarheid   van   de   sociale   werkelijkheid  
Naar    Cohen;   Manion;   &   Morrison:    Research   Methods   in   Education .   p.8  

Objectivisme  Subjectivisme  
De   wereld   bestaat   voor   zichzelf   en   is  
kenbaar   zoals   zij   werkelijk   is.  

De   wereld   bestaat,   maar   mensen  
construeren   de   werkelijkheid   op  
verschillende   wijzen.  

De   wetenschap   moet   universele   sociale  
wetmatigheden   opsporen,   en   vertalen   in   
wetenschappelijke   verklaringsmodellen  
voor   menselijk   gedrag.  

De   wetenschap   moet   opsporen   hoe  
mensen   de   wereld   waarin   zij   leven  
interpreteren,   betekenis   geven   en  
vormgeven  

(Quasi)   experimenteel   onderzoek   naar  
(enkelvoudige)   causale   relaties.  

Onderzoekt   complexe   relaties,   patronen,  
systemen   en   zingeving.  

 
Voor   een   objectivist   is   externe   validiteit   van   kennis   essentieel,   voor   een  
subjectivist   gaat   het   vooral   om   interne   validiteit.   Externe   validiteit   van   kennis   en  
inzichten   betekent   dat   deze   gegeneraliseerd   mogen   worden   uit   het   verrichte  
onderzoek   —   ‘dit   is   altijd   waar’.   Interne   validiteit   heeft   te   maken   met   de  
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geldigheid   van   kennis   en   inzichten   binnen   een   specifieke   casus   of   een  
afgebakend   stukje   praktijk.   

Om   algemeen   geldende   (extern   valide)   conclusies   te   kunnen   trekken  
worden   onderzoeken   zo   opgezet   dat   verstorende   factoren   buiten   gesloten  
kunnen   worden.   Dat   kan   door   iets   te   onderzoeken   in   een   gecontroleerde  
omgeving   (bijvoorbeeld   een   laboratorium)   of   door   het   onderzoek   zo   op   te   zetten  
dat   factoren   weggefilterd   kunnen   worden   (bijvoorbeeld   met   statistiek).   Wat   dan  
overblijft,   is   een   bewijs   van   een   causale   relatie   tussen   een   interventie   en   een  
effect.   Als   je   een   methode   voor   specifieke   leerlingen   onderzoekt   op   veel  
verschillende   scholen,   dan   is   het   mogelijk   om   met   statistiek   invloeden   als  
schoolomvang,   sociaal   economische   achtergronden,   leerkrachtkenmerken,  
groepsgrootte,   et   cetera   weg   te   filteren,   zodat   je   iets   kunt   zeggen   over   de  
specifiek   afgebakende   interventie.  

In   hun   eigen   dagelijkse   praktijk   hebben   leerkrachten   echter   te   maken  
met   een   complexe   werkelijkheid   in   en   om   de   school,   met   specifieke  
leerkrachtkwaliteiten   en   met   specifieke   leerlingkenmerken.   Dat   zijn   geen  
verstorende   factoren   die   je   weg   moet   filteren,   maar   dat   is   de   ‘echte’   praktijk  
waar   je   het   mee   moet   doen.   
 
LET   OP!  
Het   kan   dus   zijn   dat   een   interventie,   die   volgens   objectivistische  
maatstaven   bewezen   effectief   is,   in   een   specifieke   praktijk   toch   niet   werkt.  
En   het   kan   ook   zijn   dat   een   interventie   die   in   een   specifieke   praktijk   wel  
werkt,   zich   niet   laat   bewijzen   met   een   objectivistisch   beoordelingskader.  
 
‘Werkt   ‘HET’?’  
Bovenstaande   laat   zich   samenvatten   in   een   tabel   met   perspectieven   rond   de  
vraag   ‘werkt   het?’   Deze   tabel   kan   helpen   bij   de   bewustwording   van   het   eigen  
perspectief   en   het   kunnen   (h)erkennen   van   het   perspectief   van   anderen.   En   dat  
(zelf)inzicht   kan   helpen   bij   de   dialoog   en   wederzijds   verstaan   en   verstaan  
worden.   

Vanuit   welk   mentaal   model   over   validiteit   en   kennis   werk   en   denk   jij   zelf  
bij   voorkeur?   Ben   je   vooral   gericht   op   theorievorming?   En,   doe   je   dat   dan   vanuit  
een   objectivistische   of   subjectivistische   visie   op   kennis?   Of   ben   je   meer   gericht  
op   praktijkontwikkeling?   En   kies   je   dan   bij   het   onderbouwen   van   je   interventies  
vooral   voor   objectivistische   of   subjectivistische   argumenten?   Wanneer   vind   jij  
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dat   iets   wel   of   niet   werkt?   Hoe   beargumenteer   jij   dat   iets   wel   of   niet   werkt?   Hoe  
kan   jij   je   argumentatie   en   onderbouwing   voor   de   kwaliteit   en   effectiviteit   van   je  
eigen   professionele   denken   en   handelen   zo   inrichten   dat   dat   navolgbaar   is   voor  
gesprekspartners   die   vanuit   andere   perspectieven   denken   en   handelen?  
 
Tabel:   perspectieven   op   ‘Werkt   ‘HET’?’  

A  WETENSCHAPSGERICHT  
Prove  B  

O  
B  
J  
E  
C  
T  
I  
V  
I  
S  
M  
E  

R  
E  
D  
U  
C  
T  
I  
O  
N  
I  
S  
M  
E  

validiteit,   betrouwbaarheid,   generaliseerbaarheid  
( Theorievorming)  

H  
O  
L  
I  
S  
M  
E  

S  
U  
B  
J  
E  
C  
T  
I  
V  
I  
S  
M  
E  

Wat   werkt   (bijna)   altijd   in   vergelijkbare   praktijken?  
(Algemeen   geldige   kennis,   theorie,   concepten,   inzichten,  

verklaringsmodellen)  
Causaliteit   &   replicatie  Navolgbaarheid   &   plausibiliteit  
Afzonderlijke   details  

Relaties   tussen   variabelen.  
EXTERNE   VALIDITEIT  

Het   geheel,   patronen,   structuren  
Relaties   tussen   patronen.  

INTERNE   VALIDITEIT  
Diagnostiek   —   Interventie  Verstaan   &   Ontwikkelen  

Wat   werkt   (waarschijnlijk)   in   deze   praktijk   hier,   nu   en   straks?  
(Praktijkontwikkeling)  

validatieproces,   navolgbaarheid,   bruikbaarheid  

C  Improve  
PRAKTIJKGERICHT  D  

 
 
‘Doen?   Ja   of   nee?’  
Een   antwoord   op   de   vraag   ‘Werkt   ‘HET’?’   geeft   nog   geen   direct   antwoord   op   de  
vraag   ‘Doen?   Ja   of   nee?’   

Bij   het   objectivistische   beoordelen   van   aanpakken   zijn   vier   uitkomsten  
mogelijk   die   hier   van   belang   zijn,   het   is:   (1)   bewezen   dat   een   interventie   werkt;  
(2)   niet   bewezen   dat   een   interventie   werk;   (3)   bewezen   dat   een   interventie   niet  
werkt;   (4)   bewezen   dat   een   interventie   schadelijk   is.   Vanuit   subjectivistisch  
perspectief   is   het   voornaamste   onderscheid   of   het   wel   of   niet   plausibel  
(aannemelijk)   dat   een   aanpak   effectief   zal   zijn.   

Als   in   een   interventie   elementen   zitten   waarvan   objectivistisch   is  
bewezen   dat   deze   werken   is   het   nog   steeds   relevant   de   vraag   te   beantwoorden  
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of   het   in   de   specifieke   situatie   ook   plausibel   is   dat   ‘het   werkt’.   Als   dat   niet   zo   is  
heeft   het   niet   veel   zin   om   die   interventie   in   de   specifieke   situatie   toe   te   passen.  
Objectivistisch   ‘gelijk   hebben’   is   nog   geen   garantie   voor   subjectivistisch   ‘gelijk  
krijgen’.   
 
Tabel:   Perspectieven   op   ‘Doen,   ja   of   nee?’  

 SUBJECTIVISTISCH   -   HOLISTISCH  

OBJECTIVISTISCH  
REDUCTIONISTISCH  

Effectiviteit  
Plausibel  

Effectiviteit  
Niet   Plausibel  

Bewezen   dat   een   interventie  
werkt  doen  

maak   keuze   &   leg   uit  
waarom   wel   of   niet  

doen  
Niet   bewezen   dat   een  
interventie   werk   

maak   keuze   &   leg   uit   
waarom   wel   of   niet   doen  niet   doen  

Bewezen   dat   een   interventie  
niet   werkt  

maak   keuze   &   leg   uit  
waarom   wel   of   niet   doen  niet   doen  

Bewezen   dat   een   interventie  
(altijd)   schadelijk   is  niet   doen  niet   doen  

 
Wat   ingewikkelder   wordt   het   om   in   een   vanuit   praktisch   perspectief  

plausibele   aanpak,   interventies   te   wegen   waar   vanuit   objectivistisch   perspectief  
kanttekeningen   bij   geplaatst   kunnen   of   moeten   worden.   Wat   doe   je   met  
interventies   die   (nog)   niet   objectivistisch   bewezen   zijn,   maar   waarvan   het   wel  
plausibel   is   dat   deze   in   de   specifieke   praktijk   effectief   zullen   zijn?   En   wat   doe   je  
met   interventies   waarvan   objectivistisch   is   aangetoond   dat   deze   in   algemene  
zin   niet   werken,   maar   waarvan   je   toch   veel   verwacht   in   je   specifieke   praktijk?  
Wat   maakt   het   plausibel   dat   een   interventie   die   objectivistisch   gezien   niet  
werkt,   in   jouw   praktijk   wel   zal   werken   of   een   positieve   bijdrage   zal   leveren   aan  
het   geheel?   Interventies   waarvan   objectivistisch   is   aangetoond   dat   ze   altijd  
schadelijk   zijn,   horen   wat   mij   betreft   in   de   prullenmand.   
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Tot   besluit  
Wees   duidelijk   bij   het   innemen   van   standpunten   ten   aanzien   van   ‘wat   werkt’   en  
‘wat   mag’   en   het   onderbouwen   daarvan.   Vanuit   welk   paradigma   (mix   van  
paradigma’s)   bouw   je   je   argumentatie   op?   Welke   redeneringen   ondersteunen   je  
standpunt(en)?   Welke   kritiek   is   mogelijk   vanuit   andere   perspectieven?   Wat  
maakt   je   redeneringen   relevant   voor   je   standpunt(en)?   Op   welke   feiten,  
theorieën,   concepten,   principes,   en   overtuigingen   zijn   je   standpunten  
gebaseerd?  

Zorg   ervoor   dat   de   ambitie   en   doelen   van   interventies   helder   zijn  
omschreven,   dat   de   relevantie   is   onderbouwd   en   de   rechtvaardiging   is  
beargumenteerd.   Maak   visie,   normen   en   waarden   expliciet.   Maak   plausibel   dat  
een   strategie   of   interventie   effectief   zal   zijn   in   de   beoogde   situatie   en   context.  

Het   prachtige   risico   van   het   onderwijs   vraagt   virtuositeit   van  
onderwijsprofessionals,   en   transparantie   en   navolgbaarheid   in   de   kwaliteit   en  
effectiviteit   van   hun   denken   en   doen.   En   dat   is   naast   het   prachtige   risico   een  
mooie   uitdaging.   Maak   expliciet   waarom   je   vindt   dat   ‘het’   zal   werken,   en  
waarom   ‘het’   goed   is   om   te   doen..  
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