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Samenvatting g 
Leerkrachtenn wordt geleerd alle kinderen gelijkwaardig te behandelen en hun aandacht 

eerlijkk te verdelen. Het is echter onmogelijk om persoonlijke voorkeuren volledig uit te 

sluiten.. Dit leidt er toe dat een leerkracht met de ene leerling een betere relatie heeft dan met 

dee andere. De genegenheid die leerkrachten voelen voor hun leerlingen zou van invloed 

kunnenn zijn op het welzijn en leergedrag van kinderen. In deze dissertatie is de invloed van de 

affectievee leerkracht-kind relatie op het leergedrag van kinderen bestudeerd. Een positieve 

leerkracht-kindd relatie werd verondersteld van belang te zijn voor het welzijn, de betrok-

kenheidd bij leertaken en de leerresultaten van kinderen. Bovendien werd de leerkracht-kind 

relatiee van extra belang geacht voor kwetsbare groepen kinderen. 

Inn Hoofdstuk 2 zijn de bevindingen van voorgaand onderzoek betreffende de relatie 

tussenn de affectieve leerkracht-kind relatie en leergedrag geïntegreerd in vier meta-analyses. 

Dee invloed van zowel een positieve als een negatieve affectieve leerkracht-kind relatie op 

zowell  de betrokkenheid met als de prestatie op leertaken is onderzocht. De meta-analyses 

werdenn beperkt tot studies met kinderen jonger dan 12 jaar. Voor de analyse betreffende de 

positievee kwaliteit van de relatie en betrokkenheid werden 13 studies geïdentificeerd die 

samenn 1873 proefpersonen bevatten. De analyse van negatieve kwaliteit en betrokkenheid 

bestondd uit 5 studies, met samen 1066 proefpersonen. De analyse van positieve kwaliteit van 

dee leerkracht-kind relatie en de prestatie op leertaken omvatte 23 steekproeven binnen 18 

studies,, met in totaal 2056 proefpersonen. Voor het verband tussen negatieve kwaliteit en 

prestatiee werden 7 steekproeven binnen 6 studies geïdentificeerd, met samen 656 proef-

personen. . 

Dee kwaliteit van de relatie bleek verband te houden met zowel de betrokkenheid met 

alss de prestatie op leertaken. De relatie met betrokkenheid was sterker dan de relatie met 

prestatie.. Naar aanleiding van deze bevinding werd gesuggereerd dat betrokkenheid met de 

leertaakk de invloed van de kwaliteit van de relatie op de prestatie op de leertaak medieert. 

Dee kwaliteit van de leerkracht-kind relatie bleek met name belangrijk voor jonge 

kinderen,, kinderen in het speciaal onderwijs, en kinderen met een lage sociaal economische 

achtergrond.. Een positieve affectieve relatie met de leerkracht zou voor dergelijke kinderen er 

toee bij kunnen dragen dat ze, ondanks hun problemen, goed functioneren op school. 

Hoofdstukk 3 van deze dissertatie beschrijft een experimentele studie. In deze studie 

wordtt het begrip emotionele veiligheid geïntroduceerd. Volgens de gehechtheidstheorie is een 

noodzakelijkee voorwaarde voor betrokkenheid bij en prestatie op leertaken dat kinderen zich 

emotioneell  veilig voelen. De leerkracht als plaatsvervangend verzorger is in de klas voor 

jongee kinderen de meest voor de hand liggende persoon om veiligheid aan te ontlenen. In 

dezee studie is onderzocht of kinderen die met hun eigen leerkracht werkten zich veiliger 

voelden,, meer betrokken waren en beter presteerden op een cognitieve taak in vergelijking 

mett kinderen die werkten met een minder bekende leerkracht. Kinderen zouden kunnen 

profiterenn van een affectieve relatie met hun eigen leerkracht, terwijl deze relatie bij de 

minderr bekende leerkracht ontbrak. 
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Achtenveertigg kleuters van reguliere basisscholen namen deel aan het onderzoek. Alle 

kinderenn hadden reeds een paar maanden onderwijs gevolgd in hun huidige klas. Zestien 

kinderenn werden getraind door hun eigen leerkracht, zestien kinderen door een minder 

bekendee leerkracht die werkzaam was op dezelfde school. De andere zestien kinderen werden 

niett getraind en vormden de controle groep. De kinderen uit de experimentele groepen werden 

inn tweetallen getraind op een nieuwe categorisatie- en geheugentaak. All e kinderen werden 

gedurendee het onderzoek verschillende malen getest op hun gebruik van een categorisatie- en 

geheugenstrategie.. De emotionele onveiligheid en betrokkenheid van de kinderen, evenals de 

emotionelee ondersteuning door de leerkracht, werden geobserveerd gedurende de training. 

Bovendienn werd het spontane geheugen gedurende de training- en testsessies en de mate van 

categoriserenn gedurende de test gemeten. Ook werden leerkracht observaties wat betreft 

geïnhibeerdd gedrag in de klas verzameld. De data werden geanalyseerd met behulp van het 

longitudinalee multilevel model. Er werd geen effect gevonden van leerkracht bekendheid, 

nochh van de emotionele ondersteuning door de leerkracht. Kinderen die zich tamelijk 

geïnhibeerdd gedroegen in normale klassensituaties vertoonden meer emotionele onveiligheid 

gedurendee de training. Bovendien scoorden zij lager op spontaan geheugen gedurende de 

experimentelee taak. Deze bevindingen suggereren dat geïnhibeerde kinderen geremd worden 

inn het tonen van hun potentieel. Dit zou kunnen betekenen dat deze kinderen in het nadeel zijn 

opp school, onafhankelijk van hun cognitieve vermogens. Vervolgens bleek dat emotionele on-

veiligheidd gedurende de training de taak betrokkenheid van kinderen negatief beïnvloedde. 

Betrokkenheidd beïnvloedde vervolgens het spontane geheugen van kinderen gedurende de 

training.. Deze resultaten suggereren dat taak betrokkenheid van belang is voor leren, en dat 

hett ondervinden van emotionele onveiligheid betrokkenheid, en uiteindelijk leerresultaten, 

negatieff  kan beïnvloeden. 

Dee categorisatie- en geheugentaak uit Hoofdstuk 3 was niet effectief als trainingstaak 

enn daardoor niet de meest geschikte taak voor het onderzoeken van het effect van bekendheid 

enn emotionele ondersteuning van de leerkracht op de leerresultaten van kleuters. In de vol-

gendee studie werd daarom een minder moeilijke taak gebruikt met veel mogelijkheden voor 

leerkracht-kindd interacties. Bovendien werd het verschil in bekendheid tussen de leerkrachten 

vergroot. . 

Hoofdstukk 4 behandelt twee experimentele studies. In beide studies werkten inter-

naliserendee en niet-internaliserende kleuters van reguliere basisscholen aan een interactieve 

prentenboek-leestaakk met de eigen vaste leerkracht of een totaal onbekende leerkracht. Beide 

studiess onderzochten het leergedrag van internaliserende kinderen in vergelijking met niet-

internaliserendee kinderen. In overeenstemming met Hoofdstuk 3 werd onderzocht of kinderen 

diee met hun eigen leerkracht werkten zich veiliger voelden, meer betrokken waren en betere 

resultatenn behaalden op de aangeboden cognitieve taak, vergeleken met kinderen die met een 

voorr hen onbekende leerkracht werkten. Tevens is de invloed van de emotionele onder-

steuningg door de leerkracht gemeten. In studie I werkten vijfenzeventig kinderen aan de 

prentenboek-leestaakk in een kleine groep met een leerkracht. De helft van de kinderen in deze 
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studiee had internaliserende problemen, de andere helft niet. Uit de resultaten bleek dat inter-
naliserendee kinderen meer onveiligheid vertoonden dan niet-internaliserende kinderen. 
Kinderenn die met een onbekende leerkracht werkten voelden zich onveiliger dan kinderen die 
mett de eigen leerkracht werkten. De emotionele ondersteuning van de leerkracht was niet van 
invloedd op de emotionele onveiligheid van kinderen. All e leerkrachten bleken behoorlijk 
ondersteunend,, met weinig variatie tussen leerkrachten. Er was een sterk negatief verband 
tussenn onveiligheid en taak betrokkenheid. De resultaten toonden dat voor internaliserende 
kinderenn emotionele onveiligheid significant gerelateerd was aan de prestatie op de taak. Deze 
bevindingenn benadrukken het belang van het emotionele veiligheid construct, vooral voor 
internaliserendee kinderen. Voor deze kinderen, zou emotionele veiligheid wel eens een nood-
zakelijkk voorwaarde voor academische prestaties kunnen zijn. 

Inn beide voorgaande studies werd weinig variatie in de emotionele ondersteuning van 
dee leerkracht gevonden. Er werd gesuggereerd dat in een groepssituatie leerkrachten mogelijk 
niett in staat zijn hun ondersteuning aan te passen aan de behoeften van ieder individueel kind 
enn in plaats daarvan de hele groep op een gemiddeld niveau ondersteunen. Om deze reden zijn 
inn studie II van Hoofdstuk 4 kinderen geobserveerd in een dyadïsche setting met de eigen, of 
eenn onbekende leerkracht. Afgezien van dit aspect komt studie II volledig overeen met studie 
I.. De helft van de vierentwintig deelnemende kinderen had internaliserende problemen, de 
anderee helft niet. In overeenkomst met studie I vertoonden internaliserende kinderen meer 
onveiligheidd dan niet-internaliserende kinderen. In studie II werd geen effect gevonden van 
leerkrachtt bekendheid. De resultaten lieten in plaats daarvan wel een effect van emotionele 
ondersteuningg van de leerkracht op emotionele onveiligheid van kinderen zien. Met een meer 
ondersteunendee leerkracht voelden kinderen zich minder onveilig. Het lijk t er op dat het 
werkenn aan een taak met een kind in een dyade de leerkracht meer mogelijkheden biedt om de 
emotionelee ondersteuning aan te passen aan de behoeften van het individuele kind, in 
vergelijkingg met het werken in een groepssituatie. Mogelijk waren leerkrachten zelfs in staat 
omm met hun emotionele ondersteuning te compenseren voor hun onbekendheid. Consistent 
mett studie I werd een negatieve verband gevonden tussen onveiligheid en taak betrokkenheid. 
Dee uitkomsten van deze studies geven aan dat het voor kinderen, en met name voor inter-
naliserendee kinderen, van belang is zich in een emotioneel veilige leeromgeving te bevinden. 

Dee resultaten van de experimentele studies beschreven in Hoofdstuk 3 en 4 suggereren 
datt de invloed van de bekendheid van de leerkracht indirect is, en gemedieerd wordt door 
emotionelee veiligheid. Dit zou kunnen betekenen dat de leerkracht-kind relatie inderdaad 
leergedragg beïnvloedt, alhoewel indirect, via emotionele veiligheid. Het is echter nog steeds 
mogelijk,, en zelfs waarschijnlijk, dat dit verband twee kanten op gaat en dat het leergedrag 
vann kinderen ook de leerkracht-kind relatie beïnvloedt. De drie experimentele studies beschre-
venn in Hoofdstuk 3 en 4 onderschrijven allemaal het belang van de concepten emotionele 
veiligheid,, betrokkenheid en leerresultaten in relatie tot elkaar. Emotionele veiligheid lijk t een 
noodzakelijkee voorwaarde te zijn voor kinderen om betrokken te kunnen zijn met en goed te 
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presterenn op school. Het is belangrijk dat kinderen kunnen werken en leren in een veilig 

klimaatt waarin leerkrachten zich warm en empatisch opstellen. 

Inn de studies die beschreven zijn in deze dissertatie werd speciaal aandacht besteed aan 

kwetsbaree kinderen. In alle studies was de aandacht gericht op jonge kinderen, die voor hun 

welzijnn doorgaans afhankelijk zijn van volwassenen. Daarnaast zijn verschillende risico-

groepenn onderzocht in vergelijking met niet-risicogroepen. Gebaseerd op de resultaten kan 

gesuggereerdd worden dat om betrokken te kunnen zijn bij schooltaken alle kinderen een basis 

niveauu van veiligheid nodig hebben, onafhankelijk van de academische aanleg van kinderen. 

Dee daadwerkelijke prestaties van kinderen kunnen, als gevolg van verschillen in aanleg, ver 

uitt elkaar liggen. Kwetsbare kinderen hebben extra aandacht nodig om goed te presteren. De 

matee waarin ze deze benodigde aandacht verkrijgen kan heel goed afhangen van de kwaliteit 

vann de leerkracht-kind relatie. Een zorgwekkende uitkomst van deze studies is dat inter-

naliserendee kinderen zich onveiliger voelen en minder leren in een instructiesituatie dan niet-

internaliserendee kinderen, onafhankelijk van hun academische aanleg. Het is mogelijk veel 

moeilijkerr voor deze kinderen om een basisniveau van veiligheid te bereiken. Om te voor-

komenn dat deze kinderen achter raken, is het nodig dat leerkrachten extra aandacht besteden 

aann deze groep kinderen. 

Variatiess in de emotionele ondersteuning van leerkrachten kon alleen worden aange-

toondd in dyadische situaties. Een dyadische situatie komt echter nauwelijks voor in het 

regulieree onderwijs en het onderzoeken van de leerkracht-kind relatie in dyades mist daardoor 

ecologischee validiteit. Naar aanleiding van deze bevindingen zou beargumenteerd kunnen 

wordenn dat voor bepaalde kinderen individueel onderwijs de beste manier is om veiligheid, en 

daaruitt voortkomend, betrokkenheid en leerprestaties te bevorderen. Leerkrachten zouden 

daaromm moeten proberen kwetsbare kinderen zoveel mogelijk individuele aandacht en 

ondersteuningg te bieden. Daarnaast zouden leerkrachtwisselingen zoveel mogelijk vermeden 

moetenn worden. 
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