Verslag ‘Het gebruik van leerlingpercepties ten behoeve van onderwijsverbetering’
Workshopleiders: Dr. Adrie Visscher en Marieke van Geel MSc. (Universiteit Twente)
Donderdag 13 november 2014 vond de conferentie ‘Onderzoek in en door de school’ plaats in de
Grolsch Veste te Enschede. Hier heb ik de workshop ‘Het gebruik van leerlingpercepties ten behoeve
van onderwijsverbetering’ gevolgd, gegeven door Adrie Visscher en Marieke van Geel. Het was druk
bezocht en er was een gevarieerd aanbod aan deelnemers, vanuit verschillende gebieden van het
onderwijs.
De workshop begon met een inleiding over kwaliteitsbepaling in het onderwijs. Hier werd aangeduid
dat er verschillende perspectieven op ‘kwaliteit’ mogelijk zijn en dat veel aspecten in het onderwerp
elkaar beïnvloeden. Ook het belang van kwaliteitsbepalingen en toetsen werd uitgelegd. De
deelnemers
gingen
met
elkaar
in
discussie
over
de
volgende
vragen:
- Hoe zouden we de kwaliteit van leerkrachten en onderwijs kunnen bepalen?
- Kunnen we alle aspecten van onderwijskwaliteit op dezelfde manier bepalen?
De deelnemers concludeerden unaniem dat het vinden van antwoorden op deze vragen erg lastig is.
Dit was het uitgangspunt van de workshop, waarna er uitgeweid werd over een aantal manieren om
kwaliteit te bepalen. Ook werden hier de begrippen ‘validiteit’, ‘betrouwbaarheid’ en
‘kosteneffectiviteit’ uitgelegd.
Na deze theoretische uitleg werd er door de workshopleiders verteld over het gebruik van
leerlingpercepties bij het meten van kwaliteit. Dit wordt veelal gedaan door middel van schriftelijke
toetsing, bijvoorbeeld door enquêtes. Hierbij werd verteld over de randvoorwaarden waaraan zo’n
enquête moet voldoen. Hier is te denken aan begrijpelijk taalgebruik en het vermijden van dubbele
vragen in één vraag. Ook is te denken aan visuele aspecten, zoals een consistente lay-out met genoeg
witruimte tussen items en antwoordmogelijkheden.
Vervolgens gingen de deelnemers aan de slag met bestaande en in gebruik genomen enquêtes.
Hierbij mochten zij aanstippen welke aspecten zij verbeterd zouden zien en vooral hoe zij deze
zouden verbeteren. De gevoelens onder de deelnemers waren gemengd; de één vond talloze
verbeterpunten, de ander vond het lastig om de vinger op de zere plek te leggen. Dit is klassikaal
nabesproken, waar de enquête op het diascherm geprojecteerd werd. Veel deelnemers hebben door
deze oefening en discussie aan de hand van deze oefening kennis opgedaan en zijn tot nieuwe
inzichten gekomen. Velen verbaasden zich over de grove fouten die in een enquête zaten, die
ontwikkeld is door de universiteit Harvard nota bene.
Het was voor alle deelnemers een leuke workshop, die voor velen een eye-opener is geweest qua
mogelijkheden en vooral randvoorwaarden voor toetsing (aan de hand van leerlingpercepties).

