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Hoofdstuk 10

Kritische blikken op de lerarenopleiding
Pedro De Bruyckere, Arteveldehogeschool Gent; Universiteit Leiden

"Lerarenopleiders  leren ons hoe we op een pedagogisch verantwoorde manier moeten les-
geven. De principes 'activerend werken' en 'inspelen op talenten' worden herhaaldelijk 
opgesomd als onmisbaar tijdens het lesgeven. Jammer genoeg passen de lectoren deze 

didactische principes zelf weinig toe. Door naar powerpoints te kijken, moesten we leren 
wat activerend werken betekent. We leerden hoe je talenten moet inzetten, maar tijdens 

de lessen muzikale opvoeding kwam onze muzikale achtergrond niet ter sprake. 1 

"Sommige studiegenoten die zich aan de lerarenopleiding waagden, zagen we met eigen 
ogen afbranden, een geïnspireerde blik doofde binnen enkele maanden uit. Anderen 

haalden de eindstreep op hun laatste krachten en vervuld van woede en rancune 
tegenover hun opleiders. Maar de meeste studenten haalden het niet in hun hoofd ook 

maar aan de lerarenopleiding te beginnen. 2

Het lijken soms (te?) makkelijke boutades: je leert niks op de lerarenopleiding én de 
docenten kunnen er zelf nauwelijks lesgeven. De voorbije jaren doken in de media de 
nodige lezersbrieven op die deze karikatuur onderschrijven. Lezersbrieven die ook nog 
vaak instemmend gedeeld worden, tot afgrijzen van lerarenopleiders zelf. Dit zijn natuur-
rlijk slechts twee stemmen, als we kijken naar bijvoorbeeld de Nederlandse Loopbaan-
monitor dan zien we een genuanceerder beeld. Beginnende leraren zijn over het algemeen 
redelijk tevreden over de door hen gevolgde lerarenopleiding en over de voorbereiding op 
de beroepspraktijk. Dat verschilt zowel naar het soort opleiding, als tussen opleidings-
instituten. Zo is bijvoorbeeld de onvrede groter over het aanleren van differentiatievaardig-
heden in de universitaire lerarenopleiding en bestaan er verschillen in tevredenheid 
naargelang aan welke pabo of universiteit je gevormd werd (Centerdata, 2017).
Deze bijdrage wil ingaan op de ongemakkelijke vraag in welke mate er waarheid schuilt in 
de stellingen die in de negatieve commentaren naar boven komen. Zoals Swift stelde dat 
"haters gonna hate" (Swift, 2014), moet je niet met gratuite kritiek meegaan, maar als 
zelfreflectie belangrijk is, dan is het wel aangewezen om ernstige kritiek tegen het licht te 
houden. Niet als een vorm van zelfkastijding, maar om te verbeteren. Eerst wordt daarom 
bekeken hoe effectief lerarenopleidingen al dan niet zijn, om vervolgens te focussen op de 
kwaliteit van inhouden om ten slotte in te gaan op hoe je best zelf lesgeeft als docent in 
het hoger onderwijs. 

Moet je wel een lerarenopleiding volgen?
In een tijd van evidence-based education, of vandaag eerder evidence-informed onderwijs, lijkt 
volgens een van de bijbels van deze stroming in denken over onderwijs, Visible Learning van 
John Hattie (2009) het al dan niet gevolgd hebben van een lerarenopleiding niet echt een wezen-
lijk verschil te maken voor het leren van de leerlingen. De effectgrootte (d) voor het leren van de 
kinderen bij een leraar die wel een opleiding gevolgd heeft versus een leraar die niet gevormd 
werd door een opleiding bedraagt bij de Nieuw-Zeelandse professor slechts .11. Met een beetje 
gevoel voor relativering zou je kunnen stellen dat het goede nieuws is dat de gevormde leraar 
geen negatief effect heeft, maar met deze d lijkt het volgen van een opleiding als leraar compleet 
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verwaarloosbaar. Volgens Hattie (2009) zijn nl. alle scores onder de .15 terug te brengen tot groei 
door ontwikkeling, minder dan zelfs het gemiddelde effect van onderwijst tussen .15 en .40. 
Er is veel kritiek mogelijk op het werk van Hattie. De Education Endowment Foundation (EEF) 
die evidence-informed onderwijs wil stimuleren in de UK weegt zo bijvoorbeeld effect af tegen-
over investering. Iets kan een klein effect hebben, maar ook weinig moeite kosten, waardoor het 
makkelijker implementeerbaar is dan iets dat misschien veel tijd of energie kost. Ook relevant is 
de kritiek van Dylan Wiliam die aangeeft dat als je gebruik maakt van de cijfers op gestandaardi-
seerde eindexamens - wat voor deze vergelijking bij Hattie vaak het geval lijkt - de effectgroottes 
automatisch kleiner worden ten aanzien van bijvoorbeeld onderzoek waarbij andere vormen 
van evalueren van effect gebruikt worden (Wiliam, 2010). 

In een werk dat in hetzelfde jaar als Hattie's Visible Learning verscheen, publiceerde de Ame-
rican Educational Research Association (AERA) ook een panelverslag over onderzoek naar 
(effectief) leraren opleiden (Cochran-Smith & Zeichner, 2009). Hierin worden de moeilijkheden 
opgesomd om net te onderzoeken wat Hattie als conclusie hierboven beschrijft. Vaak is er bij-
voorbeeld zoveel tijd tussen de opleiding van de lesgevers en de afname van de leerresultaten 
bij hun leerlingen, er zijn verschillende beïnvloedende factoren die op zich vaak complex zijn en 
de verschillen waar pas afgestudeerde leraren terecht komen, kunnen heel erg verschillend zijn. 
Toch blijkt het effect van professionaliseren van leraren op het leren van leerlingen veel groter 
met een d van .65 bij Hattie. Dit enorme verschil kan niet enkel verklaard worden door de 
manier van onderzoek of door de uitdagingen die dergelijk onderzoek zou stellen. Cru gesteld: 
als je binnen scholen naar de verschillen kijkt in profielen van leerlingen en de steekproef ruim 
genoeg neemt, kun je wel degelijk verschillen vaststellen en zelfs al heeft dit te maken met de 
profielen die al dan niet voor een lerarenopleiding kiezen, dan nog is dit op zich relevant. 

Je zou je daarom de vraag kunnen stellen of we dan niet beter gewoon de boeken dicht moeten 
doen en enkel nog in-servicetraining organiseren voor het opleiden en vormen van leraren? 
In 2015 legde ik deze concrete vraag zelf voor aan John Hattie in een persoonlijk gesprek  4 . 
Hij gaf aan dat verschillende landen dit effectief overwogen, maar dat dit extreme gevolg 
volgens hem verre van zijn bedoeling was en wellicht fout zou zijn. Zelf geeft de onderzoeker 
aan dat zijn cijfer tot stand kwam op basis van drie meta-analyses die gebaseerd waren op rela-
tief weinig onderzoeken en slechts een enkele controlled randomized trial waarbij leerlingen 
aan verschillende leraren werden toegewezen. Het belangrijkste inzicht is wellicht dat er rond 
zo een belangrijk thema weinig onderzoek bestaat, een lacune die sinds 2009 nauwelijks werd 
ingevuld als je Scholar of Web of Science erop naslaat. Wel zou men - nog steeds volgens Hattie 
- nog meer moeten nadenken over:
 De lengte van de lerarenopleiding, moet deze wel zo lang duren en gelinkt zijn aan 

verdere professionalisering; 
 De inhoud van de lerarenopleiding, waarbij de vraag gesteld kan worden of alles wat 

geleerd wordt wel relevant is voor de (startende) lesgever.

Samenvattend blijkt de vraag of een lerarenopleiding effectief en dus noodzakelijk is, niet 
eenvoudig te beantwoorden. Het is moeilijk te onderzoeken en er is weinig houvast te vinden 
op basis van de bestaande evidentie. Misschien kan de vraag makkelijker beantwoord worden 
via een omweg, namelijk hoe zit het met de curricula van de lerarenopleidingen? 
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Leer je iets zinnigs in de lerarenopleiding?
In 2016 publiceerde de Amerikaanse National Council on Teacher Quality een behoorlijk vernieti-
gend rapport (Pomerance, Greenberg, & Walsh, 2016) over de Amerikaanse lerarenopleidingen. 
Voor hun onderzoek vergeleken de onderzoekers 48 handboeken en cursussen die in verschil-
lende opleidingen gebruikt werden. Hierbij werd zowel naar opleidingen voor primair als voort-
gezet onderwijs gekeken. 
Concreet keek men na in welke mate de onderstaande zes inzichten over leren die hun effectivi-
teit bewezen hebben aan bod kwam in vakken die met leren te maken hadden in de lerarenop-
leidingen:

 Twee inzichten die lerenden helpen met nieuwe informatie: 
1. Koppel beeld aan woord; 
2. Koppel abstract concepten aan concrete representaties;

 Twee inzichten die moeten verzekeren dat lerenden infomatie verbinden zodat ze hun 
begrip kunnen verdiepen:
3. Het stellen van probing questions, zoals 'waarom,' 'hoe,' 'wat als,' en 'hoe weet je dat' zodat 
ze hun kennis aan zichzelf verhelderen en verbanden leggen tussen kernideeën;
4. Herhaaldelijk afwisselen van het aanbieden van problemen met hun oplossingen en 
problemen die de lerenden zelf moeten oplossen. De eerste om onderliggende principes te 
begrijpen, de tweede om in te oefenen;

 De laatste twee inzichten rond het onthouden van het geleerde:
5. Distributing practice of gespreide herhaling;
6. Retrieval practice of zelftesten.

De conclusie was op zijn zachtst gezegd behoorlijk deprimerend. Deze 
meer effectieve didactische inzichten kwamen nauwelijks aan bod 
terwijl de onderzoekers merkten dat veel onderwijsmythes over leren 
zoals meervoudige intelligenties en leerstijlen daarentegen relatief 
veel aandacht kregen (zie voor een ontkrachting en/of nuancering 
van dergelijke mythes onder ander De Bruyckere, Kirschner, & Huls-
hof, 2015). 

Je kunt kritiek hebben op deze manier van onderzoek. Op basis van een hand-
boek of cursus kun je moeilijk inschatten hoe en hoeveel iets in de eigenlijke lessen of training 
aan bod komt. Tegelijk lijkt het naïef te denken dat een handboek en zeker een zelfgeschreven 
cursus helemaal geen invloed zou hebben op het curriculum van een opleiding. Een beperktere 
studie van handboeken en cursussen van Nederlandse en Vlaamse lerarenopleidingen door 
Surma, Vanhoyweghen, Camp, en Kirschner (2018) waarbij voor slechts de twee laatste van de 
zes effectieve inzichten over leren gecontroleerd werd, suggereert dat dit niet noodzakelijk zo 
verschillend is in onze contreien. Dit onderzoek is onderhevig aan gelijkaardige kritiek, maar als 
je kijkt hoeveel leraren vandaag nog in bepaalde onderwijs- en neuromythes geloven (zie hier-
voor het werk van onder andere Dekker, Lee, Howard-Jones, & Jolles, 2012) dan lijkt er wel 
degelijk iets aan de hand als je focust op het cognitieve leeraspect van onderwijs. 

Komen 
effectieve  dictac-
tische inzichten 
wel voldoende 
aan bod in de 

opleiding?
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Maar onderwijs is natuurlijk meer dan leren. Het zou fout zijn te denken dat het pedagogische, 
het reflectieve, de ontwikkeling van het kind en de jongere, niet aan bod zouden moeten komen 
in een opleiding van leraren. Maar ook op deze vlakken is de vraag hoe vaak theorieën bijvoor-
beeld als deze van Freud of Piaget veel aandacht krijgen - die vooral nog een geschiedkundige 
relevantie hebben - naast of erger in plaats van bijvoorbeeld een betrouwbare en valide persoon-
lijkheidsindeling als The Big Five of de relatief recente evolutie naar HEXACO. The Big Five slaat 
dan op Extraversion (Extraversie), Agreeableness (Vriendelijkheid), Emotional Stability (Emotio-
nele Stabiliteit), Conscientiousness (Consciëntieusheid) en Openness to Experience (Openheid 
voor Ervaringen) (Goldberg, 1981). HEXACO gebruikt zes in plaats van vijf dimensies, namelijk 
Honesty-Humility (H), Emotionality (E), Extraversion (X), Agreeableness (A), Conscientiousness (C) en 
Openness to Experience (O) (De Vries, Ashton, & Lee, 2009).
Het is slechts een voorbeeld van het soort inhoudelijke vraag die ook buiten de, en parallel aan, 
de leerdiscussies kan gesteld worden. Willingham stelt hierover: 

"I begin by considering three varieties of statements in basic science: empirical obser-
vations, theoretical statements, and epistemic assumptions. I suggest that the first of 
these can support classroom application, but the latter two cannot." (Willingam, 2017, 
p. 166)

Het goede voorbeeld, de inhoud
We verwachten van onze studenten in een lerarenopleiding dat ze later als docent of leraar hun 
vak bijhouden. In de Vlaamse basiscompetenties voor leraren vind je zo de basiscompetentie 
van de leraar als onderzoeker, met daaronder de volgende concrete doelstelling:

"De leraar kan kennisnemen van toegankelijke resultaten van relevant onderwijsonder-
zoek en van vakdidactisch en vakinhoudelijk onderzoek en deze aanwenden in de 
onderwijspraktijk." (Commissie Onderwijs, 2017, p. 5-6).

Natuurlijk zal iedereen die dit stuk leest als lerarenopleider beamen dat hij dit doet, maar doen 
je collega's het ook? Hoe vaak wordt het curriculum geupdatet? Hoe groot is de afstemming? 
(zie ook onder andere Dengerink, 2016)  Hoe makkelijk is het laten varen van zaken die onder-
tussen verouderd of weerlegd zijn? 
Het is moeilijk bij te houden, dat klopt. Twee concrete voorbeelden maken dit duidelijk: 
 Terwijl Dwecks Growth Mindset nog maar pas een ingang vindt binnen het onderwijs, blijkt 

de empirie dit inzicht al in te halen (zie onder andere Sisk et al, 2018). 
 Terwijl we nog steeds meervoudige intelligenties verspreid zien in onderwijs, gaf Howard 

Gardner recent zelf al aan dat zijn theorie nauwelijks gebaseerd was op onderzoek en 
vandaag verouderd is (Gardner, 2016). Eerder gaf hij al herhaaldelijk aan dat het trouwens 
zeker geen leerstijltheorie is. 

Kunnen we verwachten dat elke lerarenopleider bijhoudt wat er over beide populaire theorieën 
verschijnt? En alle andere theorieën? En ondertussen het kaf van het koren kan schiften in de 
vele onderzoeken die over onderwijs verschijnen? De kans is klein dat hij nog tot lesgeven toe 
zou komen. Tack en Vanderlinde (2016) gaan nog verder in hun pleidooi voor een researcherly 
disposotion, waarbij lerarenopleiders zich actief engageren tot onderzoek, waarbij ze zowel 
een wil tot onderzoek (affectief) onderscheiden, alsook een vaardigheid tot engagement in 
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onderzoek (cognitief), alsook een gevoeligheid om onderzoekkansen te herkennen (gedrag).
Verwachten we zoveel van onze toekomstige leraren? We kunnen maar een gezond-kritische 
onderzoekshouding met vormen van praktijkonderzoek verwachten van onze studenten als 
we hierin het goede voorbeeld geven door vooral een evenwichtige, kritische benadering na te 
streven over de eigen inhouden. Daarbij aansluitend is het cruciaal hierover helder te communi-
ceren met de studenten over het hoe en het waarom. Hierbij kunnen altijd fouten gebeuren, 
maar is een fout gevolgde hype een uitgelezen kans om de studenten te tonen hoe je als profes-
sional met informatie uit onderzoek omgaat.

Het goede voorbeeld, de eigen didactiek
Terugkomend op een van de citaten waarmee deze bijdrage begon, blijft de vraag of een lera-
renopleider een andere didactiek moet hanteren dan de toekomstige leraren die hij vormt. 
Je zou verschillende argumenten kunnen formuleren waarom dat niet noodzakelijk het geval is. 
Naast verschillen in leeftijd, verschillen in groepsgrootte, enzovoort zou je zo kunnen vermoe-

den dat lesgeven in een lerarenopleiding anders is dan in het leerplichtonderwijs 
omdat hoger onderwijs gekenmerkt wordt door een natuurlijke selectie 

van studenten die bovengemiddeld vaardig zijn om te kunnen doorstro-
men naar hoger onderwijs. En er is natuurlijk ook de meta-laag, name-
lijk dat er wordt lesgegeven over lesgeven (Loughran & Berry, 2005).

Een recente review van meta-analyses specifiek over wat in hoger 
onderwijs leerresultaten positief kan beïnvloeden van Schneider en 

Preckel uit 2017 toont echter dat deze argumenten naast de kwestie zijn. 
De kwaliteit van onderwijs in hoger onderwijs wordt niet minder bepaald 

door de didactiek dan in het leerplichtonderwijs en deze effectieve didactiek verschilt nauwe-
lijks met deze van het voortgezet onderwijs. De effectieve leer- en instructiestrategieën zijn hier 
ook bruikbaar. Laten we de inzichten van Schneider en Preckel wat concreter maken en waar 
nodig aanvullen. 
Zo blijkt dat net als in het leerplichtonderwijs quasi alles wat een lesgever kan doen vaak een 
positief leereffect heeft, maar zijn de verschillen tussen de mogelijke benaderingen groot én 
speelt de kwaliteit van hoe een didactische benadering uitgevoerd wordt een enorme rol op de 
effectiviteit. Ook wordt duidelijk dat in een polariserend onderwijsveld waar teacher-led vaak 
tegenover student-led geplaatst wordt, een gezonde wisselwerking tussen beide posities net 
effectiever is (zie hiervoor naast de vermelde meta-analyse onder andere ook Campbell & 
Mayer, 2009). Dus ook in een lerarenopleiding moet de docent momenten hebben dat hij de 
dans leidt, op andere momenten leiden de studenten meer. 
Net als in het leerplichtonderwijs tonen online tools ogenschijnlijk een eerder beperkte positieve 
invloed als men enkel kijkt naar de algemene effectgroottes waartoe meta-analyses soms herleid 
worden (zie ook De Bruyckere, 2017). Deze cijfers kunnen echter enorme verschillen verbergen 
waarbij duidelijk wordt dat onderwijstechnologie wel degelijk effect kan hebben in hoger 
onderwijs als zij klassikale interactie aanvult (zie hiervoor onder andere naast Schneider & Prec-
kel, 2017 ook een recent National Bureau of Economic Research (NBER)-rapport hierover door 
Escueta, Quan, Nickow, & Oreopoulos, 2017). 

Effectieve 
leer- en instructie-

strategieën zijn 
 ook bruikbaar in

het hoger
onderwijs.
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Evidence-informed als uitweg
Er werd berekend hoeveel opties een leraar heeft als hij een nieuwe les of lessenreeks wil voor-
bereiden. Er bleken 315*2 ofwel 205 biljoen opties te zijn als een leraar zelfs maar vijftien effec-
tieve instructietechnieken kent (Koedinger, Booth, & Klahr, 2013). Het is ook daarom wellicht 
een van de redenen waarom we evolueren van evidence-based naar evidence-informed. 

Als er een ding duidelijk mag worden uit het voorgaande, is dat er in onderwijs geen recepten 
bestaan, terwijl wellicht veel leraren in opleiding graag zouden willen dat dit wel het geval was. 
Misschien heeft een deel van het ongenoegen dat in allerlei media geventileerd werd, wel hier 
mee te maken. Misschien wordt er deels iets verwacht wat niet bestaat en dat een stroming als 
evidence-based onderwijs in de betekenis van 'wat werkt' bijna lijkt te suggereren. Een leraar wil 
wellicht ook niet herleid worden tot een aapje of robot die trucjes uitvoert? Het gaat eerder over 
weten waarom iets al dan niet kan werken in een bepaalde context voor een welbepaald doel 
(zie ook De Bruyckere, 2017). 

Doorheen deze bijdrage passeerden al een paar keer mogelijke problemen met onderwijskun-
dige evidentie. Van de beperkingen van de meta-analyses van Hattie, over de moeilijkheden 
om bepaalde zaken te onderzoeken zoals de AERA vaststelde, over de bedenkingen die je steeds 
bij onderzoek kunt maken bij de studies naar handboeken, tot het niet kunnen vatten van 
onderwijs in recepten in deze paragraaf. Deze moeilijkheden en de vele andere uitdagingen 
die onderwijsonderzoek tekenen, zijn ook mee de reden waarom we over evidentie en niet over 
bewijs spreken. Komt er nog bij dat je als lerarenopleider nooit alle contexten zult en kunt 
kennen waarin de studenten in stage of later zullen terechtkomen, net zoals de onderzoekers 
noch hun leerlingen, noch onze studenten en onze context in al zijn complexiteit kunnen 
kennen. 

Wat is dan evidence-informed onderwijs en hoe kan dit het opleiden van leraren helpen?  Wood-
bury en Kuhnke vatten evidence-informed als volgt samen voor de geneeskunde: “Evidence-infor-
med practice (EIP) is a process for making informed clinical decisions. Research evidence is 
integrated with clinical experience, patient values, preferences and circumstances." (Woodbury 
& Kuhnke, 2014, p. 20). Vertaald naar het onderwijs zou je dit kunnen samenvattend vertalen 
als: "Een onderzoekgeïnformeerde aanpak is een proces waarbij kennis van wetenschappelijk 
onderzoek geïntegreerd wordt in de dagelijkse praktijk, waarbij weloverwogen keuzes gemaakt 
worden naargelang de doelen en omstandigheden." (De Bruyckere, 2017, p. 14). 

Tot slot
Als effectiviteit van lerarenopleidingen moeilijk te peilen is. Als er mogelijke zorgen bestaan over 
het curriculum uitgangspunt. Maar als tegelijk de didactische wenken relevant blijken voor de 
eigen praktijk van de lerarenopleider én de latere praktijk van de leraar in opleiding? Dan kan 
evidence-informed werken een mogelijke oplossing zijn. Om te kunnen waarmaken dat op zijn 
minst de opleidingen degelijke inhouden brengen en dat de leraren in opleiding optimaal opge-
leid worden, waar moeten lerarenopleiders dan (verder) werk van maken? 
De uitdagingen voor lerarenopleiders zijn dan:
 Zelf wetenschappelijke inzichten bijhouden in de mate van het mogelijke;
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 Zelf deze inzichten integreren hun dagelijkse praktijk;
 Zelf weloverwogen keuzes maken naargelang de doelen en de omstandigheden; 
 Over deze keuzes communiceren, ze duiden naar hun studenten.

Om dat laatste mogelijk te maken moet lerarenopleiders daarom dan ook 
 Wetenschappelijke inzichten toegankelijk en accuraat delen met hun studenten;
 Hen leren deze zelf te ontsluiten;
 Hen leren deze inzichten te integreren in hun (toekomstige) dagelijkse praktijk;
 Door weloverwogen keuzes te maken naargelang de doelen en de omstandigheden. 

Dit alles komt dicht in de buurt van wat Deans for Impact (2017) beschreven als de eerste van 
vier belangrijke bouwstenen voor een lerarenopleiding op basis van gesprekken met lerarenop-
leiders, studenten in de lerarenopleiding, hoofden van lerarenopleidingen, actieve leraren:
 Modeling: Important teaching practices are modeled for teacher-candidates and broken down 

into component parts so teacher-candidates understand 'why' they work.

Maar ook de verdere bouwstenen blijven belangrijk: 
 Practice: Opportunities for practice are intentionally woven throughout a teacher-candidate's 

experience, and increase in complexity over time.
 Feedback: Teacher-candidates receive specific, timely, and actionable feedback - based on a 

shared vision of effective teaching - across their experiences.
 Alignment: Programs carefully design the arc of preparation to create a coherent experience 

for every teacher-candidate they prepare.

Deze vier bouwstenen zouden dan leiden tot effectieve lerarenopleidingen wat de ultieme 
betrachting moet zijn. Maar…, zoals eerder in deze bijdrage gesteld, zal die effectiviteit wellicht 
moeilijk aan te tonen zijn. 

Met dank aan Tim Surma voor de kritische lezing van en aanvullingen bij de oorspronkelijke tekst.
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Eindnoten
1 In de oorspronkelijke tekst stond lectoren, maar om verwarring te voorkomen met de betekenis van 

het woord in Nederland werd dit vervangen door lerarenopleiders.
2 Uit een lezersbrief van Kalinka Verschraegen die verscheen op 23 september 2017 in De Standaard, 

zie ook http://www.standaard.be/cnt/dmf20170922_03089254
3 Uit een opinie van Marijn van Dijk die verscheen op 24 oktover 2014 in de Volkskrant, zie ook 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/lerarenopleiding-doodt-alle-talent-en-motivatie~b946ba0c/
4 Zie voor een volledig verslag van dit gesprek https://theeconomyofmeaning.com/2015/11/11/

a-talk-with-john-hattie-about-inclusive-education-teacher-training-and-learning-styles/


