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I. AANTEKENINGEN
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1.5. INSTRUCTIE & VERWERKING
A. ACHTERGROND
Instructie en verwerking komen in de meeste lessen voor. Zij zijn in veel gevallen onmisbaar
voor een goed verloop van de les. Maar er zijn veel varianten ten aanzien van de vorm en de
onderlinge tijdsverhouding.
In het Zwols Model wordt gepleit voor een afwisselende instructievorm die recht doet aan de
verschillen tussen leerlingen en die daarnaast ook eﬀectief is naar het gestelde leerdoel. De
professionele leerkracht beschikt over een arsenaal aan instructievormen, en maakt elke les een
bewuste keuze welke vorm hij wanneer gebruikt. Hij moet immers eﬀectief en eﬃciënt kunnen
instrueren.
De eerste keuze betreft de vorm en de lengte van zijn instructie, de andere keuze betreft het
gebruik van de verwerking (inoefening). Daarbij staan hem o.a. de volgende mogelijkheden ter
beschikking:

Evaluatie van de actiepunten van de vorige keer:

Nieuwe actiepunten:

1. Soms is er niet of nauwelijks sprake van instructie. De leerkracht geeft in twee zinnen aan wat
de leerlingen moeten doen en de leerlingen gaan aan het werk. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij
automatiseringsoefeningen. Het gaat alleen om oefentijd.
2. Een variant hierop is de oefenles, waar de groep zelfstandig aan het werk gaat, terwijl de
leerkracht ter ondersteuning extra instructie geeft aan enkele individuele leerlingen.
3. De leerkracht geeft een algemene instructie, waarna de klas aan het werk gaat met de individuele
verwerking. Deze vorm komt nog steeds het meest voor in onderwijsland. Wel zijn er verschillende
varianten die meer rekening houden met diﬀerentiatie.
4. De leerkracht geeft een klassikale instructie, maar niet alle leerlingen hoeven de instructie te
volgen. Enkele pientere leerlingen (die de instructie niet nodig hebben) beginnen direct met hun
individuele verwerking.
5. De leerkracht geeft een algemene instructie, waarna diegenen aan het werk gaan die het
begrijpen. Voor de andere leerlingen volgt een tweede instructieronde. Dit kan zich eventueel
herhalen tot er een klein aantal kinderen overblijft dat aan de instructietafel verder gaat.
6. Een variant hierop: de leerkracht geeft een algemene instructieronde. Als kinderen het begrijpen,
beginnen zij (op eigen initiatief) met de verwerking. De leerkracht signaleert het aantal luisteraars/
werkers en handelt navenant.
7. De leerkracht geeft een algemene instructieronde. De kinderen gaan eerst zelfstandig aan het
werk. Na enige tijd komt er voor de liefhebbers een tussentijdse instructieronde.
8. De leerkracht geeft een algemene instructieronde. Daarna gaan de kinderen zelfstandig aan de
gang met de verwerking. Aan het einde van de les vindt een evaluatieve instructie plaats.
9. Bij de zgn. ‘Geprogrammeerde Instructie’ wordt de leerstof in losse stappen aangeboden. Eerst
instructie, dan verwerking, bij goed resultaat door naar de volgende opdracht. Deze vorm kwam op
begin zeventiger jaren, en wordt nu veel toegepast in computersoftware.
10. De leerkracht kan besluiten om bepaalde (zwakkere) leerlingen vóórinstructie te geven. Voordat
de les aan de groep wordt gegeven, wordt er al instructie gegeven aan enkele kinderen, om ze een
voorsprong te geven bij de algemene instructie. Deze voorsprong kan ten positieve werken aan
het leggen van een stevig begripsfundament. Eigenlijk is hier sprake van extra instructie, maar dan
vooraf.
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B. BEGINSITUATIE

E. INDICATOREN

(Wat is de huidige stand van zaken? Pluspunten en werkpunten.)

(waaruit blijkt dat we ons doel bereikt hebben?)

+

+

-

Vanuit de hiervoor beschreven theorie en het hierboven verwoorde doel operationaliseren wij tot
de volgende indicatoren:
1. We hebben een omschreven visie op ‘Instructie & verwerking’.
2. In deze visie is verwoord hoe we gebruik maken van ‘Instructie & verwerking’.
3. Er is een kijkwijzer voor de klassenbezoeken en individueel gebruik.
4. Uit klassenbezoeken blijkt dat leerkrachten bewust een keuze maken qua instructie.
5. Uit klassenbezoeken blijkt dat leerkrachten bewust een keuze maken qua verwerking.
6. Leerkrachten werken gericht aan het uitbreiden van hun vaardigheden op het gebied van
‘Instructie & verwerking’.
7.
8.

+

+

-

F. WERKAFSPRAKEN

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

-

1. De volgende teamleden fungeren als commissie ‘Instructie & verwerking’: ___________
2. Deze commissie schrijft een documentje ‘Instructie & verwerking’. (Hierbij kan gebruik
gemaakt worden van de bestaande documenten in de map en in deze bouwsteen.)
3. Deze commissie schrijft voor de volgende vergadering een voorstel voor een ‘Kijkwijzer
Instructie & verwerking’.
4.
5.
6.

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

-

C. KIJKWIJZER INSTRUCTIE & VERWERKING

3
4
5
6
7

8

9
10
11

D. DOEL VAN DEZE BOUWSTEEN
(Wat willen we bereiken?)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

We willen als school gericht omgaan met ‘Instructie & verwerking’.
Alle teamleden kennen onze uitgangspunten van ‘Instructie & verwerking’.
Alle teamleden passen onze uitgangspunten van ‘Instructie & verwerking’ toe.
Er is een kijkwijzer ‘Instructie & verwerking’ die gebruikt wordt bij klassenbezoeken.
Er is een visiedocument ‘Instructie & verwerking’.
Er is een document met concrete afspraken.

actiepunt

2

De leerkracht maakt elke les een bewuste keuze welke vorm
van (voor-)instructie hij zal inzetten.
De leerkracht maakt elke les een bewuste keuze hoe hij de
verwerking zal inzetten.
De leerkracht kent verschillende instructiemodellen,
waaronder het model Eﬀectieve Instructie of IGDI.
De leerkracht zet deze instructiemodellen bewust en gericht
in, als daarvoor mogelijkheden zijn.
De leerkracht geeft, als dat mogelijk is, een gediﬀerentieerde
instructie (niet elke leerling even veel of even lang).
De leerkracht maakt, als dat mogelijk is, gebruik van een
gediﬀerentieerde verwerking (niet elke leerling gelijk).
Er wordt regelmatig uitgewisseld met collega’s, bijvoorbeeld
via maatjeswerk, over de vormgeving van ‘Instructie &
verwerking’.
Het thema ‘Instructie & verwerking’ wordt regelmatig
betrokken bij klassenconsultaties en klassenbezoeken door
de directie.
Er is op de school een document ‘Instructie & verwerking’
vastgesteld.
Dit document heeft een bijlage waarin de schoolspeciﬁeke
afspraken zijn opgenomen.
Deze afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig
aangepast of aangevuld.

werkpunt

1

winstpunt

(voor nulmeting, klassenbezoek e.d.)

G. TIJDSPLANNING

H. EVALUATIE & BORGING
1. a. In week …. vullen alle teamleden opnieuw de kijkwijzer in en benoemen hun werkpunten.
(Of: middels klassenconsultaties worden de kijkwijzers ingevuld en ingezameld.)
2. De commissie zorgt voor tijdige verspreiding, inzameling en verwerking.
3. De commissie stelt op basis van de verwerking een korte notitie op met aanbevelingen. Hierbij
wordt de eerste meting meegenomen en de ontwikkeling beschreven.
4. Deze notitie wordt besproken tijdens de eerstvolgende teamvergadering. Hieruit kunnen
desgewenst beleidsvoornemens of scholingsafspraken geformuleerd worden.

