
aanbeveling  h1 

wees je bewust van  
je  verwachtingen  
van  leerlingen 
 

• Leerkrachten vormen verwachtingen 
van leerlingen. Welke verwachtingen 
dat zijn, hangt af van de leerling, van 
de leerkracht en van de context van de 
school en klas. 

• Wees alert op stereotiepe beelden die 
je als leerkracht hebt van leerlingen. 
Die beelden beïnvloeden soms onbe-
wust en onbedoeld de verwachtingen 
die je van ze hebt. 

• Eerdere prestaties zijn de beste bron 
om verwachtingen op te baseren,       
maar soms reflecteren deze lage 
 verwachtingen van andere leer-
krachten. Wees hier alert op.

• Leerkrachten met een growth mindset 
en een hoge mate van self-efficacy 
 vormen over het algemeen hogere 
 verwachtingen van leerlingen en 
 houden langer vol tot zij succesvol zijn.  

aanbeveling  h2 

 
 
 
 

• Leerkrachten communiceren 
 verwachtingen op verschillende 
 manieren, verbaal en non-verbaal. 
Leerlingen zijn heel gevoelig voor 
non-verbale signalen.  

• Reflecteer op de manieren waarop 
leerlingen verwachtingen kunnen af -
lezen. Denk aan oogcontact, het soort 
opdrachten dat je als leerkracht geeft 
of het type feedback. 

• Onderzoek of je taalgebruik en 
non-verbale communicatie impliciet  
of expliciet je verwachtingen van 
 individuele leerlingen uitstraalt. 

• Ga na of er verschillen in het team zijn 
in hoe jullie verschillende leerlingen 
benaderen. Bijvoorbeeld leerlingen   
die goed presteren en leerlingen die 
minder goed presteren.   

aanbeveling  h3 

werk vanuit hoge 
 verwachtingen:  
groepeer flexibel 
 

• Vaste niveaugroepen kunnen eraan 
bijdragen dat lage of hoge verwachtin-
gen zichzelf waarmaken. Het is daarom 
belangrijk om zoveel mogelijk flexibel 
te groeperen.  

• Wees je ervan bewust dat niveau-
groepen een psychologisch effect van 
labeling kunnen hebben, zowel op de 
leerling als op de leerkracht. 

• Als je werkt met niveaugroepen, 
 evalueer de samenstelling ervan dan 
regelmatig door je verwachtingen te 
toetsen en bij te stellen.  

• Zorg ervoor dat alle leerlingen rijk en 
uitdagend aanbod krijgen. Heterogeen 
groeperen helpt om leerlingen die 
minder sterk presteren uit te dagen. Zij 
kunnen zich aan anderen optrekken.   

onderwijs vanuit hoge verwachtingen

aanbeveling  h4 

werk vanuit hoge 
 verwachtingen:  
stel  heldere  
leerdoelen 

• Lage verwachtingen leiden over het 
algemeen tot minder uitdagende 
 doelen en meer sturende feedback. 

• Hoge verwachtingen leiden juist tot 
meer uitdaging en meer feedback op 
een begeleidende manier, gericht op 
zelfsturing. 

• Werken vanuit leerdoelen in combi-
natie met goede feedback geeft ook 
leerlingen die lager presteren meer 
controle en autonomie over hun leren.  

• Zorg dat leerdoelen voortdurend 
 bijgesteld worden met formatieve 
assessment. Formatieve assessment 
is een op leren gerichte manier van 
toetsen. 

aanbeveling  h5 

werk vanuit hoge 
 verwachtingen:  
zorg voor een  
positief  klasklimaat 

• In een positief klasklimaat durven 
leerlingen fouten te maken en zijn 
ze gemotiveerd om te leren en om 
 succesvol te zijn op het voor hem of 
haar passende niveau. 

• Zorg voor constructieve relaties in 
de klas, en beschouw de klas als een 
gemeenschap waarin het gaat om 
samenwerking, niet om competitie.  

• Probeer fouten in leren of gedrag 
te voorkomen, liever dan erop te 
 reageren. 

• Betrek (groot)ouders en/of verzorgers 
bij het onderwijs.  

aanbeveling  h6 

benut de kracht  
van het team 
 
 

• Op scholen waar teams vertrouwen 
hebben in het eigen kunnen, presteren 
leerlingen beter. Dit wordt  collective 
efficacy genoemd.

• Evalueer samen hoe er gesproken 
wordt over leerlingen en onderwijs.  
In teams met een hoge collective 
 efficacy gaan gesprekken vaker over 
het leren van de leerlingen dan over  
het  uitvoeren van lessen. 

• Voer professionele dialoog over  
(of vanuit) de bedoeling van het 
 onderwijs en geef elkaar positieve, 
 collegiale feedback. 

• Schoolleiders spelen een cruciale rol   
bij het creëren van een constructieve 
en veilige schoolcultuur, vanuit hoge 
 verwachtingen van de leerkrachten. 

De verwachtingen die je als leerkracht (vaak onbewust) van leerlingen hebt, kunnen de leerprestaties  
beïnvloeden, zowel negatief als positief. Met deze aanbevelingen haal je het beste uit al je leerlingen.  

effectieve interventies tegen onderwijsachterstanden in het primair onderwijs  ~  weten wat werkt en waarom      meer weten: www.onderwijskennis.nl/ leidraad-hoge-verwachtingen

 

wees je bewust van de 
manieren waarop je 
 verwachtingen communi-
ceert naar leerlingen

http://www.onderwijskennis.nl/leidraad-hoge-verwachtingen

