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Als jij weet wat jouw leerlingen niet snappen, 
dan ben je pas eff ectief aan het lesgeven. Daar 
wordt geen docent slechter van, lijkt me.’ Loran 
de Vries (29), docent natuurkunde en NLT (na-

tuur, leven en technologie) aan het Amsterdams Lyceum, 
heeft er geen problemen mee dat zijn leerlingen met een 
app mogen beoordelen of hij zijn werk wel of niet goed 
doet. ‘Met feedback worden je lessen alleen maar beter. 
En daar gaat het toch om. Sterker nog, door mijn andere 
baan als docentenopleider aan de VU in Amsterdam, ben 
ik erachter gekomen dat feedback krijgen, van leerlingen 
of collega’s, misschien wel de belangrijkste schakel is in 
iemands ontwikkeling als docent.’
De app Onze Les is bedacht door jonge academici in op-
dracht van de Nationale DenkTank. Ieder jaar buigen zo’n 
twintig jonge en getalenteerde studenten, net-afgestu-
deerden en promovendi uit diverse disciplines zich over 
een maatschappelijk probleem, waarvoor ze praktische 
oplossingen bedenken. Het thema voor dit jaar, waarvan 
de resultaten begin vorige maand werden gepresen-
teerd, is Het leren van de toekomst. Centrale vraag bij de 
opdracht was: Hoe kunnen we het leren in Nederland zo 
organiseren en faciliteren, dat het talent van de individu-
ele leerling tot bloei komt en dat het leren beter aansluit 
bij de permanent veranderende omgeving? Onze Les 
behoorde tot de tien beste ideeën (waaronder ook De 
BrugklasBonus, De Lerarenbrigade en Docentencoschap, 
zie www.nationale-denktank.nl) die het waard waren om 
verder uit te werken. 

‘Het is eenvoudig, het kost weinig tijd, en je 
leert heel snel of jouw  uitleg overkomt.’ De 

Amsterdamse docent natuurkunde Loran de 
Vries is positief over de app Onze Les waarmee 

leerlingen met hun smartphone docenten kunnen 
beoordelen. Het is een van de tien oplossingen 
van de Nationale DenkTank voor het thema Het 

leren van de toekomst.

VEILIG
Een van de bedenkers van de app is Jonas Voorzanger 
(24), net in het bezit van een master natuurkunde. Tijdens 
zijn studie was hij een jaar collega van De Vries op het 
Amsterdam Lyceum. ‘We hebben in de voorbereiding 
honderden mensen gesproken, leraren, leerlingen, 
schoolleiders, over wat zij zagen als de grootste verbe-
terpunten voor het onderwijs. Als een van de problemen 
kwam het gebrek aan het geven of krijgen van feedback 
aan de orde. Vooral leerlingen klaagden daarover. Het zijn 
weliswaar geen didactische experts, maar wel dagelijks 
het lijdend voorwerp. Het lijkt me dat ze wel een oordeel 
kunnen geven over de docenten, waarvan ze er gemid-
deld zo’n vijftien per week aan zich voorbij zien trekken. 
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Daarbij versterkt het ook hun betrokkenheid en motivatie.’ 
Vooral vmbo’ers verbaasden Voorzanger door hun inzicht 
en zelfrefl ectie. ‘Bij een docent kwam naar voren dat hij 
duidelijker moest uitleggen. Stond er een meisje op, met 
wie hij de week daarvoor nog een fl inke aanvaring had 
gehad. “Hij is niet het probleem”, zei ze, “wij zijn zelf het 
probleem. Wij zijn bij hem altijd veel drukker dan bij 
andere docenten.”’
Hamvraag voor Voorzanger en zijn collega’s was hoe om te 
gaan met de niet altijd reële uitingen van puberende jon-
geren. ‘Daarom hebben we goed opgelet hoe die feedback 

op een veilige, en vooral positieve manier kon worden 
gegeven, zodat het niet zou uitlopen op het bashen van le-
raren. De omschrijving is dan bijvoorbeeld dat een docent 
zijn leerlingen moet laten uitpraten.’ 

OPBOUWEND
Aanvankelijk gebruikten de onderzoekers een lijst van 
het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) met tien 
kernpunten waaraan een docent moet voldoen, maar dat 
was niet algemeen toepasbaar. ‘Uit de testen die we de 
afgelopen periode op scholen uitvoerden, ’bleek dat een 
vmbo-leerling uit de onderbouw soms andere dingen be-
langrijker vindt dan een gymnasiast uit de bovenbouw. Op 
het vmbo telden naast respect hebben voor leerlingen ook 
gevoel voor humor hebben, vrolijk zijn en persoonlijke 
hygiëne mee. Dat laatste hebben we naar de app vertaald 
als: een docent moet goed verzorgd zijn. Kiezen veel 
leerlingen daarvoor, dan kan een docent naar aanleiding 
daarvan het gesprek aangaan met een klas. Ja, dan zou 
hij wel eens te horen kunnen krijgen dat hij wat vaker zijn 
tanden moet poetsen. Maar voor het merendeel gaat het 
om zaken als concreter zijn en beter uitleggen.’ 
Voorzanger benadrukt dat het niet de bedoeling is dat 
de schoolleiding de informatie voor eigen gebruik gaat 

aanwenden. ‘Daar is deze app niet voor bedoeld. Het blijft 
een opbouwend onderonsje met de klas. Maar docenten 
kunnen de positieve resultaten natuurlijk wel inbrengen 
tijdens beoordelingsgesprekken. Daarom is het verstandig 
als leerlingen net zoveel inbreng hebben in de inhoud van 
de app. Je geeft ze dan ook het gevoel dat je naar hen luistert 
en hun mening respecteert.’

FINETUNEN
‘Op veel scholen moeten leerlingen tegenwoordig vragen-
lijsten invullen, waarvan de resultaten gebruikt worden bij 

beoordelingsgesprekken. Leerlingen krijgen daar zelf niets 
van mee, en juist die terugkoppeling  vind ik het sterke aan 
deze app’, zegt De Vries. ‘Toen ik werd gevraagd is de app 
uitgetest in 5vwo. Een klas, die ik net de dag ervoor een 
toets had teruggegeven. Het gemiddelde was een 6, maar 
er waren ook leerlingen met een 3 en een 4. Dus ja, dat was 
even spannend, terwijl ik mijn klassen toch regelmatig via 
een Google-formulierenapp vraag of de lesstof gelezen en 
begrepen is.’ De Vries vindt het een minpuntje dat de app 
docenten alleen op algemene kwaliteiten scant. ‘Als dat 
goed zit, wil je ook kunnen fi netunen op het inhoudelijke 
lesgeven.’ Hij vindt het een handig middel om even te kijken 
hoe de vlag erbij hangt. ‘Het is eenvoudig, laagdrempelig, 
het kost weinig tijd, en je leert heel snel of jouw uitleg over-
komt. Ik vrees alleen dat er een cultuuromslag nodig is. Juist 
degenen die de feedback kunnen gebruiken vinden het eng, 
omdat ze zich kwetsbaar moeten opstellen. Maar ja, als je 
de kritiek vreest, of bang bent zo je autoriteit kwijt te raken, 
dan is er vaak meer aan de hand. Zie het als een opening 
van het gesprek met de klas of een individuele leerling.’ 

De Stichting LeerKracht is enthousiast over Onze Les en 
gaat vanaf februari op ruim honderd scholen met de app 
aan de slag.
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