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Tijd om te leren 
 

Bij het bestuderen van de lijst met mogelijke interventies kwam ik het Beheersingsgericht 

leren tegen, bij mij bekend onder de Engelse term Mastery Learning. Deze manier van 

werken was ik eerder al tegen gekomen en is altijd blijven hangen als een interessante 

manier van werken. Ik ben er nu wat dieper ingedoken en schreef daar dit artikel over. In de 

bronvermelding vindt je een verwijzing naar het artikel waar ik me op heb gebaseerd, 

aangevuld met eigen inzichten en vragen. Ik begin met een model dat in 1968 door Bloom is 

beschreven.  

 

Learning for Mastery (LFM) Bloom, 1968 

LFM is een op de groep gerichte aanpak, 

waarin de leerkracht het tempo bepaalt 

en de leerlingen gericht zijn op het 

(volledig) beheersen van doelen en waarin 

samenwerken met andere leerlingen een 

belangrijke rol speelt. De aanpak is gericht 

op de situatie binnen een klaslokaal, er is 

niet meteen sprake van huiswerk, 

eventueel kan er wel extra tijd buiten het 

klaslokaal worden ingepland.  

LFM is ontworpen voor gebruik in situaties 

waarbij de beschikbare instructietijd 

behoorlijk vast staat en beperkt is, maar 

waarbij de instructietijd wel kan worden 

aangepast en waar nodig kan worden 

verlengd in individuele situaties.  

Het model is gebaseerd op een 

conceptueel model (schematisch model) 

van John B. Carroll (1963, 1965). In dit 

model bekijkt Carroll de mate van 

beheersing van een leerdoel aan de hand 

van de tijd die een leerling nodig heeft. 

Dat is dus anders dan bekijken in welke 

mate een leerling een doel kan beheersen 

in een bepaalde tijd. Carroll draait dit om, 

zijn stelling is dat de meeste leerlingen 

een doel kunnen beheersen als ze genoeg 

tijd hiervoor krijgen. De factor tijd is hierin 

dus de sleutel. Deze factor tijd zal per 

leerling variëren, maar als je genoeg tijd 

geeft om een doel te beheersen kan dat 

bij bijna elke leerling bereikt worden. 

Carroll zet het in het volgende model: 

Niveau van beheersing = (bestede 

tijd/benodigde tijd). De uitkomst van deze 

functie is in principe lineair: hoe meer tijd 

je besteedt, hoe hoger je niveau van 

beheersing zal zijn. 

Daarnaast beschrijft hij een aantal 

factoren die van invloed zijn, binnen de 

beschikbare tijd, zoals: 

- de mate waarin de leerling bereidt 

is om actief betrokken bezig te zijn 

met het onderwerp.  

- de kwaliteit van de instructie 

- de aanleg van de leerling 

In dit model gaat Carroll ervanuit dat elke 

student die genoeg tijd krijgt om iets te 

leren dit in de meeste gevallen ook zal 

kunnen leren. 
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De belangrijkste eigenschappen van het 

LFM model: 

1. De leerling moet de aard en inhoud van 

het leerdoel begrijpen en weten op welke 

manier hij dit moet aanpakken. Het doel 

en de procedure moeten dus bekend zijn. 

2. Het formuleren van specifieke 

meetbare doelen voor het onderwerp is 

belangrijk, dit gaat dus om het beschrijven 

van de succescriteria: wanneer heb je het 

doel gehaald. 

3. Het is nuttig om het onderwerp van de 

cursus/training op te knippen in kleinere 

eenheden (leerdoelen) en om kort te 

testen aan het eind van elke kleine 

eenheid of een leerling het leerdoel 

beheerst (formatieve toetsing aan het 

eind van een leerdoel). 

4. De leerkracht geeft feedback op de 

gemaakte fouten en uitdagingen na elke 

formatieve toets 

5. De leerkracht zoekt naar mogelijkheden 

om de tijd die een leerling nodig heeft aan 

te passen als dat nodig is. Dus zoeken naar 

meer oefen- en instructietijd of naar 

minder tijd als dat kan.  

 

 

 

6. Als de instructie en standaard 

inoefening niet het gewenste effect 

hebben, zoek dan naar alternatieve 

manieren om het onderwerp onder de 

knie te krijgen. 

7. Kleine groepjes van twee of drie 

leerlingen (van verschillend niveau) komen 

regelmatig bij elkaar om de resultaten op 

hun formatieve toetsen te bespreken en 

om elkaar te helpen met onderdelen die 

ze nog niet goed beheersen.  

Beheersing definiëren  

De leerkracht begint met het formuleren 

van wat hij bedoelt met het beheersen 

van een onderwerp. Hij begint met het 

beschrijven van de leerstofdoelen die 

horen bij het leertraject. Daarna ontwerpt 

hij een summatieve eindtoets, dat wil 

zeggen de toets die aan het eind van het 

traject wordt afgenomen met daaraan 

gekoppeld het niveau waarop de 

leerlingen deze toets moeten afleggen, 

bijvoorbeeld welk percentage ze goed 

moeten hebben. 

Een goede planning 

De leerkracht plant vervolgens de 

instructiemomenten in die nodig zijn. Hij 

plant in eerste instantie de klassikale 

momenten in, gekoppeld aan het 

oefenmateriaal dat daarbij hoort. 

De omschrijving van beheersingsgericht leren in het Nationaal Programma Onderwijs 

 

Bij een traditionele manier van lesgeven wordt er aan elk onderwerp een vaste hoeveelheid 
tijd besteed. Daardoor kan de mate van beheersing van de stof per leerling verschillen. Bij 
beheersingsgericht leren zijn de resultaten constant, maar verschilt de tijd die leerlingen aan 
een bepaald onderwerp moeten besteden om dit volledig te beheersen en de leerdoelen te 
behalen. 

De stof wordt daarbij opgedeeld in kleinere blokken met duidelijke doelen. De leerling gaat 
pas door naar het volgende blok als deze doelen zijn bereikt. De leerlingen werken deze 
blokken stapsgewijs af en moeten meestal minimaal 80% scoren op de test voor ze door 
mogen naar het volgende blok. Leerlingen die het vereiste niveau niet halen, krijgen extra 
instructie, hulp van klasgenoten, extra groepsopdrachten of huiswerk, zodat ze het 
verwachte niveau alsnog halen. 
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Vervolgens ontwikkelt hij 

feedback/correctie procedures die 

gebruikt worden bij het afsluiten van een 

instructiemoment, bijvoorbeeld het 

gebruik van een vraag waarbij de 

leerlingen hun wisbordje gebruiken om 

het antwoord te geven. Ook kan hij 

gebruik maken van korte doelencheckers 

waarbij een klein aantal vragen worden 

gesteld bij een bepaald leerdoel. Hiervoor 

stelt hij ook een doel, bijvoorbeeld 80% of 

90% moet voldoende zijn om goed op weg 

te zijn naar beheersing van de doelen. 

Tenslotte ontwikkelt hij alternatief 

materiaal en manieren om te oefenen 

voor het leerdoel. Dit kan bijvoorbeeld 

een extra instructie zijn, concreet 

materiaal, software die precies aansluit bij 

dit leerdoel of ander oefenmateriaal. 

Lesgeven 

De leerkracht start met een 

oriëntatieperiode waarin hij uitlegt wat er 

van de leerlingen verwacht wordt, hoe ze 

het aan kunnen pakken en, heel 

belangrijk, dat het doel is dat iedereen 

minstens een 8 haalt aan het eind.  

Dan start hij met het lesgeven, waarbij hij 

de formatieve toetsen inzet om de 

resultaten te controleren, dit kan tijdens 

en na elke instructieles. De leerlingen die 

het onderwerp nog onvoldoende 

beheersen krijgen een van de 

alternatieven aangeboden (verlengde 

instructie, ander materiaal etc). Leerlingen 

die het onderwerp al goed beheersen 

kunnen andere leerlingen helpen bij het 

oefenen.  

De leerkracht herhaalt de cyclus van 

eerste instructie, diagnostisch-proces 

toetsen en individuele correcties voor elke 

leereenheid tot alle eenheden van dit 

traject zijn behandeld. Hij plant dit zo in 

dat de leerlingen ongeveer evenveel 

materiaal maken als wanneer ze een 

normale methode zouden volgen. Ook kan 

hij zorgen voor verdiepend materiaal voor 

snellere leerlingen. 

De leerkracht heeft een aantal 

planningsopties: hij kan het ingeplande 

tempo aanhouden en dus de instructies 

geven en het oefenmateriaal dat hij 

bedacht had. Hij kan echter ook meer tijd 

inplannen als dat nodig is om met elkaar 

het doel te halen. Deze tijd leent hij dan 

als het ware van latere onderwerpen, 

ervanuit gaande dat de tijd ingehaald 

wordt op het moment dat de leerlingen 

bepaalde basisvaardigheden goed 

beheersen. De derde optie is dus 

versnellen: wanneer alle leerlingen ruim 

binnen de tijd het leerdoel beheersen kan 

hij er ook voor kiezen om sneller naar het 

volgende leerdoel te gaan om zo tijd te 

winnen. Het belangrijkste is om een goede 

basisplanning te hebben (een jaarplanning 

met de onderwerpen), en om niet bang te 

zijn om waar nodig meer tijd te nemen. 

Veel leerlijnen zijn opgebouwd met kleine 

stapjes en veel herhaling, er is dus best de 

mogelijkheid om langer over een 

onderwerp te doen, die tijd kan later weer 

worden ingehaald.  Voorwaarde hiervoor 

is natuurlijk wel het hebben van een goed 

overzicht over de leerlijnen, niet alleen 

van je eigen groep, maar in ieder geval van 

de groepen voor en na jouw groep.  

Beoordeling van de beheersing 

De leerkracht beoordeelt de eindtoets 

zodat elke leerling weet in welke mate hij 

dit onderwerp beheerst. Het registreren 

hoeft niet per leerdoel, maar gebeurt op 

het niveau van het grotere onderwerp 

waar deze weken aan gewerkt is. Op het 

niveau van de leerdoelen zijn de 

formatieve toetsen gehouden en kan de 

leerling zelf een portfolio bijhouden om te 
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laten zien op welke mate hij of zij een 

leerdoel beheerst.  

Waarom zou dit beter werken? 

Veel methodes bieden de leerstof 

behoorlijk versnipperd aan. De reden 

hiervoor is vaak dat alle 

herhalingsopdracht verweven zijn tussen 

de andere opdrachten. Het is dan lastig 

om langer op een bepaald onderwerp in te 

gaan wat nog niet goed beheerst wordt, 

het overzicht over het hele jaar (en 

verder) ontbreekt vaak voor leerkrachten. 

Zo kan er een gatenkaas van net niet goed 

beheerste onderdelen ontstaan, waardoor 

leerlingen bij onderwerpen die 

voortbouwen op eerdere leerstof sneller 

in de problemen komen.  

Bij het volledig volgen van een methode is 

het dus veel lastiger of niet mogelijk om 

ervoor te zorgen dat leerlingen tot 

volledige beheersing van een onderdeel te 

komen. Die werkwijze gaat ervanuit dat 

het later wel goed komt door veel 

herhaling of dat er grote verschillen in 

beheersing ontstaan. De werkwijze van 

beheersingsgericht leren heeft daarin dus 

een andere insteek.

Wat zijn aandachtspunten? 

Ik heb een aantal aandachtspunten en 

onderwerpen die nog om verdere 

uitwerking vragen op een rij gezet. 

▪ Ik denk dat het belangrijk is om je 

beheersingsdoelen goed te kiezen. 

Niet alle doelen zijn 

‘beheersingsdoelen’, dus doelen 

die perse voor 95% beheerst 

moeten staan, maar een aantal 

wel! Het vraagt dus veel kennis van 

de leerlijnen en een goede 

planning.  

▪ Het werken met halfjaarlijkse LVS 

testen kan het proces van 

beheersingsgericht leren in de weg 

staan, in sommige gevallen zal een 

onderwerp dan te snel afgetoetst 

worden, er is dan te weinig 

ademruimte in de planning.   

▪ Neem dus gerust meer tijd als een 

onderwerp nog niet voldoende 

beheerst wordt, dit zal soms ook 

een omslag in het denken vragen. 

Je leent dan tijd van onderwerpen  

 

die later behandeld worden. 

Omgekeerd geldt ook: als iedereen 

een onderwerp beheerst kun je 

sneller door. 

▪ De vraag is voor welke 

onderwerpen deze manier van 

werken geschikt is. In sommige 

artikelen worden ook voorbeelden 

gegeven van onderwerpen van een 

hogere denkorde, maar het leent 

zich denk ik vooral heel goed met 

een duidelijk afgebakend 

curriculum zoals rekenen of 

spelling.  

▪ Werkt het nog als de verschillen 

tussen leerlingen groot zijn? 

Wanneer zijn de verschillen tussen 

leerlingen te groot? Ik denk dat dit 

een vraag is die beantwoord moet 

worden, maar die het starten met 

LFM zeker niet in de weg hoeft te 

staan. 

▪ Er is veel bewijs dat deze manier 

van werken hogere leerresultaten 

oplevert, maar de kanttekening is 

wel dat het veel vraagt van de 

leerkracht en dat het niet bij alle 

onderwerpen even goed werkt.  
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Op welke manier kun je deze werkwijze 

als interventie inzetten? 

Ik denk dat beheersingsgericht leren een 

heel mooie interventie kan zijn om 

achterstanden weg te werken. Belangrijk 

is dan wel om de onderwerpen goed te 

kiezen. Zoals ik er nu tegenaan kijk zou ik 

voor bij rekenen, spelling en sommige 

onderdelen van taal deze manier van 

werken willen inzetten. 

Een globale manier van aanpak zou dan 

kunnen zijn: 

▪ Analyseer op welke onderwerpen 

de achterstand het grootst is. 

▪ Bepaal wat echte 

beheersingsdoelen zijn, welke 

doelen moet een leerling echt 

goed kennen voor hij verder mag 

in de leerstof? 

▪ Plan een periode in waarin je 

volgens de werkwijzen van LFM 

deze onderwerpen behandelt. 

▪ Neem ook de tijd hiervoor, deze 

tijd haal je later weer in doordat de 

basis er goed in zit.

 

Maarten van der Steeg, mei 2021 

Bronnen 

Dit artikel is gebaseerd op dit artikel van Block en Burns: 

https://www.jstor.org/stable/1167112?seq=1 

Aangevuld met informatie uit deze bronnen 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mastery_learning#Mastery_learning_today 

https://scholar.google.com/scholar?q=related:vW7YvpZV8JwJ:scholar.google.com/&scioq=&

hl=en&as_sdt=0,5 

https://eric.ed.gov/?id=ED317584 

De interventie zoals beschreven voor het NPO over beheersingsgericht leren: 

https://www.nponderwijs.nl/interventies/beheersingsgericht-leren 

Handige hulpmiddelen bij deze werkwijze: 

Analysetool cito rekenen https://nieuwleren.nl/tool/cito-analyse-rekenen/ en 

spelling https://nieuwleren.nl/tool/cito-analyse-spelling/ 

Boek ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’ https://nieuwleren.nl/product/boek-

leerlijnen-voor-het-basisonderwijs/   Dit boek bevat leerdoelen voor alle 

vakken van het basisonderwijs, deze zijn erg geschikt om in te zetten bij het 

beheersingsgericht leren.  

 

Uit de omschrijving van beheersingsgericht leren in het Nationaal Programma Onderwijs: 

 

Beheersingsgericht leren kan ook effectiever zijn als het slechts af en toe wordt ingezet, of als 
aanvulling op de gewone lessen: interventies die maximaal 12 weken duurden leken meer 
effect te hebben dan interventies die langer duurden. Scholen zouden kunnen overwegen om 
beheersingsgericht leren voor bepaalde lastige onderwerpen in te zetten, maar niet voor alle 
lessen. 
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https://nieuwleren.nl/product/boek-leerlijnen-voor-het-basisonderwijs/

