
Veranderingen in Handboek voor leraren 2e druk 

 

Dit handboek hadden we niet kunnen schrijven zonder de input van collega’s die ons deelgenoot 

hebben gemaakt van het groeiproces van hun studenten. Hun feedback heeft ertoe bijgedragen dat 

de tweede druk leesbaarder, logischer en uitgebreider is geworden. In de nieuwe hoofdstukken 12 

en 13 gaan we dieper in op de afstudeerspecialisatie Beroepsonderwijs: vmbo en mbo. 

De belangrijkste veranderingen in de tweede druk staan hieronder per hoofdstuk beschreven. 

 

Hoofdstuk 1 

Het hernieuwde handboek start nu vanuit een krachtige leeromgeving. Er zijn geen grote 

tekstwijzigingen gedaan, maar starten vanuit een krachtige leeromgeving plaatst het boek weer 

sterker in deze tijd. De verandering betreft een wijziging in de volgorde van de paragrafen. Op 

bladzijde 46 (van het nieuwe boek) is de voormalige verwerking op 4 niveaus nu omschreven als 

beheersingsniveaus OBIT. Op bladzijde 54 is een figuur over klassiek conditioneren toegevoegd. 

Verder kent dit hoofdstuk veel kleine wijzigingen op zinsniveau om de leesbaarheid te verbeteren.  

 

Hoofdstuk 2 

Op bladzijde 68 is duidelijker beschreven dat de drie besproken lesvoorbereidingsformats een 

hulpmiddel zijn om lessen voor te bereiden. De volgorde van de beschrijving van deze formats is 

gewijzigd om een groeiend begrip van het besef van lesopbouw beter te ondersteunen. De 

beginsituatie (bladzijde 78) wordt nu eerder, beknopter en overzichtelijker besproken. Ook de 

beschrijving van het vormgeven van leerdoelen is duidelijk verbeterd op bladzijde 85, 86 en 87. Tot 

slot eindigt het hoofdstuk vanaf bladzijde 99 met differentiatie. Differentiatie is afkomstig uit 

voormalig hoofdstuk 7. Op bladzijde 101 is het IGDI-model toegevoegd. 

 

Hoofdstuk 3 

De opbouw van hoofdstuk 3 is verbeterd en er is een aantal details herschreven. Het hoofdstuk start 

met een verbeterde introductie waarbij een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen 

lesmodellen, werkvormen en de meest voorkomende docent- of leerlinggestuurde werkvormen en 

onderwijsactiviteiten. Vervolgens opent het hoofdstuk inhoudelijk met de onderwijsregelkring op 

bladzijde 107. De inhoudsopgave van het hoofdstuk is duidelijk verbeterd: hier valt te lezen op welke 

wijze de 7 fasen van het lesmodel directe instructie besproken worden. Vervolgens wordt besproken 

wat een les effectief maakt. De paragraaf over het stellen van vragen is enigszins ingekort en start nu 

met het onderwijsleergesprek. Aan het eind van het hoofdstuk is een aantal energizers toegevoegd.  



 

Hoofdstuk 4 

De structuur en volgorde van hoofdstuk 4 is verbeterd. De inhoudelijke veranderingen zijn echter 

minimaal. Wel is er meer aandacht voor het mbo omdat de 5 vaardigheden van Kounin eindigen met 

een korte beschrijving in meer leerlinggestuurde situaties.  

 

Hoofdstuk 5 

Dit hoofdstuk start nu met de functie van een toets met meer aandacht voor evalueren om te leren 

en de mogelijkheid van peerassessments. De paragraaf over toewerken naar doelen is beter 

uitgewerkt met voorbeelden uit het mbo en verregaand geactualiseerd wat betreft het voortgezet 

onderwijs. De toetsvormen op het niveau van Miller zijn beknopter maar praktijkgerichter 

beschreven.  

 

Hoofdstuk 6: 

De grootste wijziging in hoofdstuk 6 betreft de actualisering van de paragraaf over pesten (vanaf 

bladzijde 229). 

 

Hoofdstuk 7 

De titel van hoofdstuk 7 is veranderd in ‘Passend onderwijs in de dagelijkse praktijk’. Het hoofdstuk 

opent met de wet op passend onderwijs. Het tweede deel, passend lesgeven, is opgebouwd uit 

bestaande subparagrafen met de toevoeging van executieve functies op bladzijde 251. De 

beschrijving van specifieke stoornissen is geactualiseerd en ingedikt zoals uit de inhoudsopgave blijkt.  

 

Hoofdstuk 8 

In hoofdstuk 8 is de opbouw van een gesprek toegevoegd, zie het figuur op bladzijde 279. In 

paragraaf 8.2 over gespreksinterventies zijn voor de leesbaarheid een aantal kleine wijzigingen 

doorgevoerd.  

 

Hoofdstuk 9 

Dit hoofdstuk start nu met invulling geven aan keuzes van de school. De paragraaf over het 

onderwijsstelsel is geactualiseerd. Dit geldt ook voor de verschillende onderwijsconcepten en 

profielscholen. De afsluitende paragrafen over cultuur en structuur van scholen zijn samengevoegd 

en ingedikt.  

 

 



Hoofdstuk 10 

Zoals uit de inhoudsopgave blijkt is dit hoofdstuk geherstructureerd, geactualiseerd en verbeterd qua 

begripsomschrijving. Anderzijds zijn veel originele elementen behouden.  

 

Hoofdstuk 11 

Ook dit hoofdstuk is geherstructureerd zoals uit de inhoudsopgave blijkt. Op bladzijde 381 is meer 

aandacht voor de nieuwe bekwaamheidseisen zoals deze in de wet BIO genoemd worden. Op 

bladzijde 386 wordt aandacht besteed de drie dimensies van goed onderwijs. Op bladzijde 397 is 

informatie over het geven van feedback toegevoegd.   

 

Hoofdstuk 12 

Dit hoofdstuk over het vmbo is nieuw, evenals hoofdstuk 13 over het mbo.  

 


