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Wie zich mengt in de discussie over evidence informed onderwijs 
bevindt zich al snel op glad ijs. Als je niet oppast, kun je zomaar 
uitgemaakt worden voor ‘edukwakzalver’. Of krijg je juist het 
verwijt dat je de wetenschap als ‘de heilige graal’ beschouwt 
en geen idee hebt van wat speelt in de praktijk. Het debat in de 
(sociale) media is vaak hard. Dat maakt het gesprek wat mij betreft 
soms weinig opbouwend. 

Wat me ook opvalt: de gedachtewisseling over de vraag hoe we het 
onderwijs meer wetenschappelijk onderbouwen, vindt vaak plaats 
tussen mensen die níét met hun voeten in de klei staan. Misschien 
logisch, maar ook ontzettend jammer! En dat is precies de reden 
dat deze editie van Beter Begeleiden over het thema ‘onderwijs 
en wetenschap’ gaat. We willen graag dat jíj nadenkt over jouw 
handelen in jouw onderwijspraktijk en dat je dit goed onderbouwt. 

Weet jij wat onderzoek zegt over effectief lesgeven, over omgaan 
met lastig gedrag, over wat werkt voor hoogbegaafde kinderen? Zou 
het kunnen dat je interventies toepast of adviezen geeft, waarvan 
onderzoek inmiddels heeft aangetoond dat ze niet werken? 
Natuurlijk zijn dit geen gemakkelijke vragen. Want hoe vind je je weg 
in de vele onderwijsonderzoeken? Wat moet je met tegenstrijdige 
informatie? Waar haal je de tijd vandaan om je te verdiepen in 
wetenschappelijke rapporten? Wat als je collega’s, schoolleider of 
bestuur hele andere prioriteiten stellen? En kun je eigenlijk alles 
wat je doet wel baseren op wetenschappelijke inzichten? We zijn 
op zoek gegaan naar antwoorden. In dit nummer vind je de, wat mij 
betreft heel boeiende, weerslag daarvan. 

Ik hoop dat de inhoud je prikkelt en dat je werk gaat maken van 
evidence informed onderwijs. Trouwens: dat houdt niet in dat je 
klakkeloos toepast wat de wetenschap voorschrijft. Sven Mathijssen 
(p. 18) omschrijft het mooi: het is cruciaal dat je op de hoogte bent 
van wetenschappelijk onderzoek, maar daarnaast is het vooral 
nodig dat je kunt inschatten of ‘die algemene regel of wetmatigheid’ 
ook van toepassing is op de unieke situatie waarin jij werkt. Blijven 
nadenken dus. Ik wens je veel wijsheid toe! 

Elleke van den Burg
hoofdredacteur@lbbo.nl

Glad ijs

Redactioneel
Ieder kind is uniek, en als leerkracht  
wil jij het beste uit ze halen. Met het 
genormeerde leerlingvolgsysteem  
van Boom heb je alles in huis om  
kindvriendelijk te toetsen en een  
compleet beeld van je leerlingen 
te krijgen. Met de toetsen van  
het Boom LVS doe je dat:

                    : 
Het leerkracht- en kindvriendelijke

leerlingvolgsysteem

• Flexibel, want je bepaalt zelf  
het beste toetsmoment

• Tijdbesparend, afname  
duurt slechts één lesuur

• Vernieuwend, je kunt kiezen  
uit digitaal of papier toetsen

• Gebruikersvriendelijk,  
gekoppeld aan jouw LAS

• Methode-onafhankelijk,  
te combineren met  
elke eindtoets

Wil je meer weten over de kosten voor jouw school?  
Scan de QR code en bereken het zelf!
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Inhoud

Interview met Anna Bosman
Waarom het primair onderwijs meer  
gestoeld zou moeten zijn op wetenschap.

Vacature redactielid
Lees je met plezier dit magazine? Dan is 
deze vacature misschien iets voor jou.

Opinie
Moet alles wat onderwijsprofessionals 
op school doen evidence informed 
zijn? Vier onderwijsexperts geven hun 
mening.

Column Sansevieria
Het wordt tijd dat besturen, school- 
leiders en leraren gaan inzien wat  
aantoonbaar niet werkt in het onderwijs.

Recensie 'Pedagogiek als 
betrokken handelingswetenschap'
Dit boek laat zien hoe onderzoek 
dienstbaar kan zijn aan de onderwijs- 
praktijk. 

Aan de slag!
Praktische tips voor het realiseren van 
een onderzoekscultuur in de school. 

Hoe blijf je op de hoogte?
Een greep uit de websites,  
publicaties en andere initiatieven die 
wetenschappelijke informatie over 
effectief onderwijs toegankelijk maken. 

TGL in de school
Welke basisprincipes van de toegepaste 
gedragsleer kun je gebruiken om naar 
gedragsproblemen te kijken, deze aan 
te pakken en ze te voorkomen?

Recensie 'Dit is goed onderwijs'
Er is te weinig bewijs voor de kracht 
van concepten waarin impliciet  
onderwijzen centraal staat.

Topboek!
De must-read van Sven Mathijssen.
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Over regels en uitzonderingen

Helpt wetenschappelijke kennis bij 
het bieden van passend onderwijs 
aan leerlingen met kenmerken van 
begaafdheid? 

18

Virtual reality 

Uit onderzoek blijkt dat het 
gebruik van 360 gradenvideo’s 
de spanning bij lio’s laat afnemen.
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www.medilexonderwijs.nl

3-daagse cursus

Omgaan met probleemgedrag 
Verdiepende cursus voor intern 
begeleiders

Start woensdag 2 februari

www.medilexonderwijs.nl/ 
probleemgedrag

Gedragsbeïnvloeding in  
groep 3 en 4 
Omgaan met storend en  
regelovertredend gedrag

Start vrijdag 11 maart

www.medilexonderwijs.nl/ 
gedrag3-4

Congres

Rekenproblemen en  
dyscalculie in het po 
Herken en begeleid leerlingen 
met stagnaties bij rekenen

Maandag 7 februari

www.medilexonderwijs.nl/ 
dyscalculie

3-daagse cursus

Faalangstreductietrainer 
Faalangst bij  
basisschoolleerlingen effectief 
leren herkennen en reduceren

Start dinsdag 8 maart

www.medilexonderwijs.nl/ 
faal-po 

Congres

Leerlingen met TOS
Omgaan met leerlingen met een 
taalontwikkelingsstoornis

Donderdag 3 februari

www.medilexonderwijs.nl/ 
taalont

Cursusagenda

Er zijn in 2022 weer volop nascholingsmogelijkheden voor begeleiders in het onderwijs. 
Hieronder vind je een selectie van onze praktische cursussen! Bekijk het complete  
aanbod van ééndaagse, meerdaagse én online nascholing op onze website. 

Bekijk de complete nascholingsagenda op www.medilexonderwijs.nl

M E E S T E R S  I N  S C H O L I N G

5-daagse cursus

Intercollegiaal coachen 
Het leren coachen van  
gelijkwaardige collega’s

Start dinsdag 8 februari

www.medilexonderwijs.nl/ 
icc

Masterclass

Autisme anders bekijken 
Leer en ervaar wat autisme met je 
leerlingen doet

Vrijdag 18 februari

www.medilexonderwijs.nl/ 
autisme-ervaren

3-daagse cursus

Beleidsplannen schrijven 
Voorbereiden, uitwerken en  
implementeren van nieuw beleid

Start woensdag 9 maart

www.medilexonderwijs.nl/ 
plannen-schrijven

3-daagse cursus

Zelfvertrouwen bij kleuters 
Help kleuters onzekerheid 
overwinnen en hun talenten 
ontdekken

Start woensdag 9 maart

www.medilexonderwijs.nl/ 
zelfvertrouwen-kl

3-daagse cursus
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