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1 Expositie1

Verschillende leerkrachten met 
verschillende vaardigheden 
vinden in 
verschillende omstandigheden 
verschillende kinderen met 
verschillende gedragingen 
verschillend problematisch. 

Op een reünie vertelde hij haar dat hij het toen erg moeilijk had. Anneke is 
directeur van een lagere school en staat daarnaast nog altijd voor de klas. In 
de tijdsperiode daartussen gaf zij les op 70 verschillende scholen. ʻHijʼ was 
toen de leerling die zij beschrijft als: 

“Een jongen, die kreeg ik als vier jarige kleuter in de kleuterklas. Geen 
land mee te bezeilen, ontzettend ontoegankelijk, een grote stevige 
Westfries…. Hij zag eruit als zeven. Er was niet door heen te komen. 
Het was heel moeilijk om contact met hem te krijgen.” 

Anneke beschrijft hier de omgang met een leerling die op de één of andere 
manier het plezier van de leerkracht zelf, of die klasgenoten kan vergallen of 
frustreren.
Uit ieders eigen lagere schooltijd, of ervaring als leerkracht, doemen 
ongetwijfeld herinneringen op over bijzondere leerlingen. Vaak zijn dat 
diegenen die een domper op de sfeer konden leggen en werden gekenmerkt 
                                                     
1  In de muziek betekent ʻexpositieʼ de introductie van verschillende themaʼs die 
naderhand uitgewerkt worden. In dit proefschrift heeft de expositie dezelfde functie. De 
interviews bevatten verschillende onderwerpen die in verschillende hoofdstukken 
afzonderlijk, of met elkaar verweven, behandeld worden. Dit betekent, dat niet alle 
themaʼs met evenveel nadruk beschreven zullen worden, wat onvermijdelijk en net als 
in de muziek zelfs wenselijk is. Desondanks zullen de themaʼs herkenbaar blijven. 
ʻExpositieʼ van een probleemstelling zoals gebruikt door Oost (1999) is een 
vormcriterium dat samenhangt met de ʻvindbaarheidʼ van een probleemstelling: de 
moeite die het de lezer kost om de probleemstelling in de tekst te vinden dat mede van 
invloed is op de mogelijkheid om de waarde van het onderzoek te beoordelen (Oost, 
1999).
In dit hoofdstuk is in de expositie de probleemstelling impliciet gelaten en voldoet dus 
niet aan het vormcriterium vindbaarheid van de probleemstelling. Het probleemgebied 
wordt daarentegen zo realistisch mogelijk beschreven. 



Expertleerkrachten in de omgang met probleemgedrag 

2

als die ʻbrutaleʼ, die ʻpestkopʼ, die ʻstilleʼ of die ʻdrukkeʼ. Als klasgenoot kon je 
vroeger voor brutaliteit nog wel bewondering hebben of de herrie negeren bij 
die ʻdrukkeʼ. Voor de leerkracht was dat meestal lastiger. Om de pestkop hing 
een dreigende sfeer. Wij waren dan voortdurend alert of hielden ons gedeisd. 
Maar we deden ook soms mee om geen doelwit te vormen. Wij speelden niet 
met hem, maar om of langs hem heen. Ook bij de ʻonzichtbareʼ klasgenote 
ontstond onvermijdelijk een sfeer om te snijden. Bij voorbaat wist je dat zij 
nooit een beurt zou krijgen en als zij hem kreeg, dan liet het voor de hand 
liggende antwoord zo lang op zich wachten, dat iedereen hoopte op de 
pauzebel. Juist zij was vaak het doelwit van de pester of van ons. Geen 
kunst, altijd effect, schichtige ogen, huilen en uiteraard had niemand wat 
gedaan.
Dit zijn slechts enkele herkenbare gedragsproblemen. Problemen, dat is wel 
duidelijk, maar voor wie, van wie, met wie, wanneer en waar? 

Voor Anneke was de “Westfries” duidelijk een probleem. Hij deed niet wat je 
normaal van een leerling kan verwachten. Dat gold zowel voor het leerwerk 
als voor de omgang met andere kinderen: 

“Hij koos elke dag voor rood plastic materiaal en daar maakte hij een 
vliegtuig mee. Daar ging hij mee lopen zwaaien door de klas, iedere 
dag weer. Wat je ook deed, je kon hem niet motiveren om te puzzelen 
of te spelen in de poppen- of bouwhoek. Nee, rood-gele blokken, dag 
in dag uit, ‘s morgens en ‘s middags. 
Daarbij was hij vrij agressief. Hij stond als het ware op ontploffen. Dan 
sloeg hij andere kinderen, pakte stoeltjes op en gooide die vervolgens 
door de klas. Dit punt van ontploffen was vaak voor andere kinderen 
niet te herkennen.” 

Voor Anneke was de leerling zowel voorspelbaar als onvoorspelbaar. Het 
onvoorspelbare was gericht op de klasgenoten. Het probleem met hem vond 
niet plaats in een vacuüm maar in een context, waar ondermeer de 
groepsgenoten deel van uitmaakten. Een groep waaruit zij bij beschrijvingen 
van gedragsproblemen rijkelijk kan putten. Zo zat in dezelfde klas van de 
“Westfries” een jongen, waar zij volgens haar maar geen grip op kreeg. Het 
was voor haar extra pijnlijk omdat het contact alleen met haar gebrekkig leek: 

“Het was een gesloten angstig jongetje. Hij was bang en sloeg zijn 
ogen neer, als je hem wat vroeg…. Hij had een klein clubje om zich 
heen verzameld waar hij wel wat contact mee had. Ik vond het als 
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leerkracht moeilijk te merken dat hij met de kinderen makkelijker 
contact legde dan met mij…. Je voelt je afgewezen als het je niet lukt 
om een kind aan het praten te krijgen…. Niks! Ogen naar beneden. 
Een kind waarvan ik me afvroeg of onze karakters misschien te veel 
botsten….. Ik heb nooit het gevoel gehad dat het met hem geklikt 
heeft.....Je kunt beter een kind hebben dat naar buiten een bepaald 
gedrag vertoont, waarvan je kan zeggen: hou er eens mee op!, dan dat 
je een kind hebt als: doe eens wat!!!!! Hij was niet zelfstandig. Het was 
“ja” zeggen maar ‘nee’ doen. Bij conflicten huilde hij, maar zei dan niet 
wat er aan de hand was.” 

Haar gevoel van tekort schieten werd bovendien extra versterkt omdat zij het 
idee had dat haar collegaʼs vonden dat zij niet goed met het angstige jongetje 
omging. Het probleem werd dus niet zozeer versterkt doordat de leerling een 
probleem was voor de klasgenoten, maar door de impliciete veroordeling 
door haar collegaʼs. 
In die tijd had haar school geen handelingsplannen. De leerkracht stond er 
vaak alleen voor, geconfronteerd met allerlei problemen tegelijkertijd. Zo 
beschrijft Anneke haar klas van toen als hectisch: 

 “Zware groepen waren het: 35 leerlingen, verschillend in leeftijd en 
vaardigheid, groep 1 en 2 bij elkaar. Een heterogene groep, van alles 
bij elkaar. Het was een heel problematische klas. Uiteindelijk zijn er 
van die groep acht kinderen naar het speciaal onderwijs verwezen. 
Verschillende problemen: een kind in die groep simuleerde epileptische 
aanvallen. Er zat ook een diep zwakzinnig meisje. Dat was weliswaar 
niet de bedoeling, maar goed die zat er. Daar had ik ook mijn handen 
vol aan…. Daarnaast zaten er heel wat kinderen van het 
woonwagenkamp bij. De sfeer in de klas was niet vijandig maar zij 
sloegen soms door.” 

Voor Anneke bestond de ervaring van de problemen in de klas niet louter uit 
gedragsproblemen van individuele leerlingen maar uit problemen, die van alle 
kanten tegelijk opdoemden te midden van een problematische context. Zij 
zocht oplossingen, in dit geval met hulp van de schoolpsycholoog: 

“Meestal, als er wat aan de orde was, werden kinderen verwezen naar 
het speciaal onderwijs. Ik kreeg het advies van de psycholoog om met 
hem (de Westfries) te communiceren via zijn tekeningen. Het was heel 
moeilijk communiceren met hem. Hij is drie jaar onder mijn hoede 
geweest. Hij tekende heel morbide: alleen maar doodskoppen, 
grafkisten, vikingschepen, oorlog. Ik moest proberen contact met hem 
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te krijgen via die tekeningen. Hij was absoluut hoogbegaafd op het 
gebied van tekenen.” 

Zij hield de groep en dus ook de “Westfries”, tot en met groep 6, daarom kon 
zij zien wat haar aanpak op langere termijn opleverde. 

“Hij stopte met slaan, maar hij gromde in de klas…. Ik heb wel contact 
gehouden met hem via zijn tekeningen. Ik heb zijn tekentalenten een 
belangrijke plaats gegeven in de klas, vooral in groep 6…. Hij bleek in 
groep 6 zwaar dyslectisch te zijn: ernstige spelling- en leesproblemen, 
waarvoor hij remedial teaching kreeg…. Ik stelde mijn eisen lager…. Hij 
had geen contacten, geen vrienden.” 

De gedetailleerde beschrijving toont ten minste Annekeʼs betrokkenheid. De 
problemen van de individuele leerlingen maar ook die van de groep 
beschouwt zij als haar problemen. Het beeld van de leerkracht als 
duizendpoot ligt voor de hand: er moet rekening gehouden worden met ieders 
belangen, die van de specifieke leerling, van de groepsgenoten, van ouders, 
naast de bemoeienis van collegaʼs en deskundigen.
Bij de beschrijvingen van de probleemgevallen van Anneke valt op dat zij, 
naast voor iedereen controleerbare gegevens zoals de beschrijving van het 
uiterlijk, van leerlingen en de groepsgrootte, ook haar gevoelens beschrijft. Zo 
had zij het gevoel dat het tussen haar en “het gesloten angstige jongetje” 
nooit geklikt heeft. In haar beleving was de communicatie met haar 
“probleemgevallen” moeizaam. Bovendien ervaarde zij een gevoel van 
tekortschieten voor een “publiek” dat bestond uit collegaʼs. Dit betekent niet 
dat zij daadwerkelijk tekortschoot of dat haar collegaʼs haar werkelijk 
veroordeelden. Voor Anneke zijn de gedragsproblemen door haar ervaren 
problemen in de omgang met een specifieke leerling in een specifieke 
context, met een bijzondere groep en met collegaʼs die bij haar het gevoel 
van competentie leken te ondermijnen. 
Bestaan er eigenlijk oplossingen of verlichting voor de opeenstapeling van 
problemen? Wat valt eraan te doen volgens Anneke? Haar collegaʼs komen 
bij die oplossingen overigens in een ander daglicht te staan: 

“Waar ik absoluut voor pleit is twee leerkrachten in één klas. Ik heb dat 
drie jaar gedaan, alleen ‘s morgens dan. Dat is perfect, want dan praat 
je met zijn tweeën elke dag over de kinderen en bespreek je heel 
concreet met wie je wat gaat doen. Zoals: ‘Wat doe jij nou als je dat 
kind niet aan het praten krijgt?’…. Dit is compleet anders dan 
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naderhand op het schoolplein over de problemen praten. In de klas kan 
je zeggen: ‘Kijk dat gedrag! Dat bedoel ik nou! Wat moet ik daar nou 
mee?’ “ 

Opvallend is dat Anneke niet rept over de voordeliger ratio van kinderen per 
leerkracht door toevoeging van extra onderwijzend personeel, maar dat zij 
realistisch is ten aanzien van haar competentie. Die vaardigheid vertoont 
onvermijdelijk gebreken. Hulp in de vorm van regelmatige intensieve intervisie 
en collegiale consultatie kunnen dus volgens haar, de ervaren 
handelingsverlegenheid compenseren. 
Leerkracht Monica heeft, net als Anneke, een rijke ervaring met 
gedragsproblemen. Zij geeft zeer concrete beschrijvingen van zich 
herhalende incidenten met een leerling. 

“Ik heb een kind in de klas en dat is licht autistisch. Je merkt aan haar 
dat ze best wel moeite heeft om de les te volgen. En dan gaat ze door 
de klas schreeuwen. Als je bezig bent iets uit te leggen dan zegt zij 
plotseling ‘Juf, Jantine pest me’. Dan zeg ik: ’Marleen, ik ben bezig, dus 
dat kan nou niet ‘. “Ja juf” zegt zij dan, maar dat helpt maar heel even.  
Na een kwartier bijvoorbeeld, als zij de opdracht moet uitvoeren, is zij 
maar een korte tijd bezig, legt zij het potlood neer en gaat zij om zich 
heen kijken. Als ik dan vraag: ‘Marleen begrijp je het niet, waarom doe 
je niets’, antwoordt ze: ‘Weet ik niet juf’. Ik ga dan naar haar toe en leg 
het nog een keertje uit. Daarna is zij wel weer even bezig en gaat het 
redelijk goed, maar dat is van korte duur. Daarna herhaalt het zich 
weer. Met alles wat je doet, gaat het de hele dag zo door.” 

Voor leerkracht Monica is het gedrag van Marleen op zijn minst storend. Met 
veel geduld probeert zij haar aan het werk te houden. Maar ja, dan die groep 
nog. Net als Anneke laat Monica haar onmachtgevoelens ten aanzien van de 
omgang met Marleen blijken: 

“Je moet echt specifiek met haar aan de gang gaan. En dan lukt het 
ook wel, dan is die aandacht er wel, maar zodra je met de hele groep 
bezig bent dan verslapt het, want zij begrijpt het niet of denkt dat zij het 
niet kan…. Ja, ik doe maar wat. Ik vind het zelf heel moeilijk zo’n kind 
in de klas. Hoe daar mee om te gaan en hoe dat gedrag te 
veranderen.” 

Ook het “geval” Marleen staat niet op zich. De leerkracht beschrijft een 
groepsgenoot van Marleen en heeft daar dezelfde gevoelens bij. Zij is zich 
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bewust van haar tekortkomingen door aan te geven hoe zij haar vaardigheid 
en kennis zou willen verbeteren. Net als leerkracht Anneke beschrijft zij de 
samenstelling van de klas: een optelsom, of beter een vermenigvuldiging van 
belemmeringen om in haar ogen goed les te geven: 

“Ook Selma vertoont vreemd gedrag. Zij is niet autistisch maar 
schreeuwt ook door de klas, en er komt niets uit haar handen. Niets! Zij 
kan niet lezen of schrijven. Rekenen dat gaat, maar het is een kind dat 
ontzettend veel aandacht vraagt en dat is vermoeiend. Moeilijk vind ik 
dat ook: hoe moet je met zo’n kind omgaan?…. Misschien zou het 
beste zijn een cursus te volgen om wat meer over deze problemen te 
weten te komen, wat je ermee kan doen en hoe kan je het aanpakken? 
Zo’n cursus zou ik willen volgen.” 

“Ik heb 23 kinderen in de klas en die kinderen vragen gewoon heel veel 
aandacht. Toch moet je je aandacht verdelen over de hele groep. Ik 
heb Marokkaanse, Turkse kinderen, een Pakistaans meisje en 
natuurlijk ook Nederlandse kinderen. De Turkse en Marokkaanse 
kinderen hebben ook extra aandacht nodig want die begrijpen ook niet 
alles direct.”  

Naast de behoefte aan opvulling van leemtes in kennis en verbetering van 
vaardigheid, noemt zij ook organisatorische opties voor een adequate 
omgang met de leerlingen die zij problematisch vindt. Net als Anneke ziet zij 
fiducie in extra leerkrachten voor de probleemgevallen met dat verschil, dat 
Monica niet tegelijkertijd met de extra leerkracht aan dezelfde groep lesgeeft: 

“Ik denk zelf dat als je met een klein groepje werkt, en dus een 
programmaatje maakt en dat doorwerkt met drie of vier van die 
kinderen voor de hele dag, dan zou het eigenlijk wel gaan. Maar daar 
moet je een extra leerkracht voor hebben, want ikzelf kan dat niet, 
tegelijkertijd met die 23 leerlingen.” 

“Ik zie dat er steeds meer van deze problemen op school komen. Dat 
was vroeger minder. Iedere keer kom je weer voor dit soort problemen 
te staan… Ik weet ook niet precies hoe ik er mee om moet gaan. Het 
zou fijn zijn als er een soort handleiding, of iets zou bestaan waar je 
iets uit kan halen.” 

Zowel Monica als Anneke ervaarden een palet van problemen. Zij zochten in 
de gegeven situatie oplossingen voor de vaak impliciete vragen van de 
kinderen. Vragen die vaak tegelijkertijd gesteld werden. Oplossingen waren 
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misschien tijdelijk voorhanden, meestal ontbraken ze. 
Beide leerkrachten vragen zich af hoe je met de verschillende soorten 
gedragsproblemen om moet gaan binnen een groep en op een “gewone” 
basisschool. Hoe kunnen zij hun kennis aanvullen en hun vaardigheid 
vergroten? De ervaren problemen hangen samen met hun competentie. 
Elsbeth, die de basisschool van binnen en buiten kent, maakt de koppeling 
tussen vaardigheden en problemen. Zij was, zoals zij dat toen noemden, 
kleuteronderwijzeres en naderhand ook directeur van de kleuterschool. Na 
een periode in het bedrijfsleven en als zelfstandig ondernemer keerde zij 
terug in het onderwijs: twee keer achtereen als interimdirecteur op 
verschillende noodlijdende scholen en als invalleerkracht voor alle groepen 
van die scholen. Zij heeft dus een overzichtspositie in de schoolpraktijk en 
staat in direct contact met de leerkrachten en kinderen, afzonderlijk en 
tegelijkertijd.
In de veronderstelling dat er blijkbaar adequaat en minder adequaat met 
gedragsproblemen omgegaan kan worden vroegen wij, enigszins 
gechargeerd, naar goede en slechte leerkrachten in de omgang met 
gedragsproblemen. Deze vraag werd door haar onmiddellijk genuanceerd 
met:”Je hebt goed en slecht samenwerkende teams!”. In de toelichting 
daarop gaf zij aan dat leerkrachten elkaar moeten aanvullen in teamverband. 
“Iedereen heeft sterke en zwakke kanten”. Maar goed, zij kon zich wel wat bij 
de vraag voorstellen. 
Haar eerste opmerkingen gaan over het te vroeg oordelen van leerkrachten. 
Te vroeg omdat een minder goede leerkracht het “gedragsprobleem” niet 
afdoende observeert, ofwel de vaardigheid om onbevangen te observeren 
ontbreekt:

“Niet iedereen kan observeren. Want observeren betekent allereerst 
dat je dus zonder oordeel een gedrag, of een houding, of een totaal 
observeert. Dus zonder dat je je eigen labels daaraan hangt. Je moet 
het eerst zien en opschrijven en dan pas analyseren. De meeste 
leerkrachten oordelen onmiddellijk.” 

“Zo hebben wij een meisje van vijf jaar in de klas gehad. Een 
Marokkaans meisje dat compleet haar eigen gang ging. Maar op het 
moment dat zij een opdracht kreeg om aan tafel een puzzel te maken 
of een reeks te leggen of een cirkel te maken, het maakt niet uit, dan 
kwam zij tot niets, helemaal niets. Terwijl ze, als zij geen opdracht 
kreeg, gewoon van alles aanpakte en prachtige dingen deed. 
De leerkracht had daar een sterk oordeel over (de leerkracht 
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nazeggend): ’Het functioneerde niet, moest maar naar een andere 
school, heeft gedragsproblemen, luisterde niet, er was van alles mis 
met het kind’. ” 

Is dit een duidelijk probleem? Vanuit het gezichtpunt of beleving van de 
leerkracht wordt het probleem toegeschreven aan de leerling. Elsbeth meent 
dat het gedragsprobleem het probleem is van het team. Deze opvatting 
illustrerend, vertelt zij wat zij in dit geval gezamenlijk observeerden. Bij deze 
observatie vulden zij elkaarsʼ waarnemingen aan: 

“Wij gaan op huisbezoek tussen de middag. Er woonden drie families 
in één huis. De drie moeders hebben alle drie de kinderen bij zich aan 
tafel in de gemeenschappelijke ruimte. De moeders voeden deze 
kindertjes met hun handen zoals jonge vogeltjes gevoerd worden door 
hun moeders. 
….Dus de leerkracht leefde in de veronderstelling dat kinderen op een 
zekere leeftijd zelfstandig zijn om opdrachten uit te kunnen voeren. Het 
blijkt echter dat hij kinderen in zijn groep heeft die nog als baby’tjes 
gevoed worden. Dan wordt het volgens mij ineens een heel ander 
verhaal en dan kunnen al die labels van het hoofd van het kind 
getrokken worden.” 

Een slechte leerkracht oordeelt te snel op basis van onvoldoende 
observaties. Hij straalt die negatieve houding ook naar collegaʼs en ouders 
uit. Hij moppert en klaagt over het kind. Voor een goede leerkracht is dat 
andersom. Naast de negatieve uitstraling van de slechte leerkracht in de 
vorm van oordelen en het gebrek aan respect, geeft Elsbeth aan dat goede 
leerkrachten vragen stellen, aan zichzelf maar vooral ook aan anderen: 

“De goede leerkracht zegt: ’ik weet het niet, maar er moet een manier 
moet zijn om het gedrag van de groep en dit kind om te buigen’. Hij/zij 
weet dat er een manier is om het onderwijs anders in te richten zodat 
het inderdaad aantrekkelijker wordt. De goede leerkracht stelt de vraag 
’willen jullie (als team) met mij meedenken wat zou ik kunnen brengen 
dat ik ze nu niet aanbied?’. En dan weer terugverwijzen naar het kind 
zelf:’ weet jij wat dit kind interessant vindt, waar zijn belangstelling ligt?’ 
Dat zoekt een goede leerkracht eerst uit…” 
“Nou en verder is een goede leerkracht in staat om zichzelf te 
corrigeren, zijn eigen gedrag onder de loep te nemen en bij collega’s te 
checken of intervisie te hebben.” 
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Een goede leerkracht erkent dus zijn gebrek aan kennis, informatie en 
vaardigheid in de omgang met het kind. Hij/zij onderzoekt wat de leerling 
nodig heeft, eventueel samen met het team. Een goede leerkracht zoekt het 
bij zichzelf in relatie tot de leerling. Een slechte leerkracht daarentegen, laat 
het erbij zitten. De confrontatie met het probleem is vervelend, irritant. Het 
kind is het probleem. De goede leerkracht zoekt manieren om zijn expertise 
aan te vullen. 

Naar de mening van Elsbeth laten slechte leerkrachten de kinderen in hun 
sop gaar koken als het de rust maar niet verstoort. De goede leerkracht gaat 
in op de vragen van de kinderen en is problemen voor, door in de klas rond te 
lopen en te observeren en bij te sturen waar nodig.
Over de omgang met een leerling, die agressief, impulsief, direct de 
behoeften bevredigd wil zien en daarnaast angst bij klasgenoten teweeg 
brengt, meent Elsbeth over een goede leerkracht: 

“Hij of zij blijft kalm en wijst de kinderen erop hoe het ook anders kan. 
Hij hanteert regels en plaatst die in een groter verband. Bijvoorbeeld 
naar het verkeer toe, als iedereen zijn eigen regels en zijn eigen 
irritaties gaat volgen, wat daar het gevolg van zal zijn. Maar ook naar 
het oorlog voeren met elkaar en het knokken met elkaar. Hoe dat werkt 
tussen landen onderling. 
Hij zet de leerling niet negatief in het middelpunt van de groep, maar 
geeft aan wat het effect is van het gedrag. Hij zegt niet dat het kind niet 
goed is, maar wijst het gedrag van het kind af. Daar zit een wezenlijk 
verschil in. Dus vol respect voor het kind, alleen dit gedrag van het kind 
is niet acceptabel voor hem of haar. 
Ik denk dat een goede leerkracht paal en perk moet stellen aan de 
kansen die het kind krijgt Dus niet blijven praten maar duidelijk stellen 
wat maximaal tolerabel is. Hij/zij is heel consequent en heeft duidelijke 
regels waaraan de leerlingen zich moeten houden. Bijvoorbeeld tijdens 
het zelfstandig werken en het geven van instructie aan een deel van de 
groep: dan wordt er niet gelopen. Het zijn van die simpele 
voorbeelden.” 

Hebben slechte leerkrachten een negatieve houding naar de leerling toe en 
stellen zij geen paal en perk? 

“Bijvoorbeeld door hard te schreeuwen tegen het kind. En vooral het 
kind afwijzen en niet het gedrag: ‘Jij bent vervelend’, in plaats van ‘ Ik 
vind je gedrag vervelend’.  
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Een minder goede leerkracht zou zeggen: ‘Jij doet verkeerde dingen’, 
in plaats van: ’ik vind dit niet oké.’ Een goede leerkracht spreekt meer 
vanuit zichzelf en geeft de grenzen aan. Een minder goede leerkracht 
zal meer de vinger leggen op het kind. Hoe vervelend het kind dan is. 
Die geeft opnieuw geen grenzen aan, en geeft ook niet aan hoe hij het 
wel zou willen. Die geeft het kind geen enkele houvast zo van: ‘oh, jij 
doet iets verkeerd’, maar zegt niet: ‘ik vind dit niet prettig.’ ” 

Volgens Elsbeth moet door leerkrachten gezocht worden naar de specifieke 
behoeften van de leerlingen. Als dat niet lukt, is het blijkbaar raak: 

“Ik denk dat een slechte leerkracht een voorkeursbeleid heeft: het ene 
kind aardiger en beter vinden dan het andere kind. Zij zien niet de 
mens in alle kinderen en hebben dus niet het respect naar alle 
kinderen. Ik denk dat zij niet om kunnen gaan met diversiteit, in 
tegenstelling tot goede collega’s, omdat diversiteit ongrijpbaar is. Het 
liefst hebben zij alles hetzelfde.” 

“Slecht onderwijs is helemaal niet goed afgestemd op de kinderen. Je 
ziet dan een enorme hoge mate van gedragsproblematiek. Toen ik 
anderhalf jaar geleden op deze school kwam had ik het idee dat dit een 
school voor speciaal onderwijs was. Want alle kinderen hadden 
gedragsproblemen, zonder uitzondering. Nu, anderhalf jaar later, is dit 
enorm gereduceerd, simpelweg omdat wij beter in staat zijn 
antwoorden te vinden op de kinderen zelf, door een beter klimaat te 
creëren. ” 

Samenvatting en opbouw van dit proefschrift 
Anneke en Monica zijn twee (ʻextreme casesʼ) leerkrachten van de 22 
leerkrachten die wij gevraagd hebben naar gedragsproblemen en hun 
omgang daarmee. Zij geven voorbeelden van situaties met leerlingen, die als 
problematisch beleefd zijn, gekoppeld aan de ervaren onmacht. Aan Elsbeth 
vroegen wij naar het onderscheid tussen goede en slechte leerkrachten in de 
omgang met gedragsproblemen voor de ideevorming over 
expertleerkrachten: de kern van dit proefschrift. Naast deze kern worden 
verschillende themaʼs in dit proefschrift uitgewerkt. Wij noemen de 
belangrijkste themaʼs en geven aan waar deze verder uitgewerkt worden.

In de interviews met de twee leerkrachten duikt de term ʻmoeilijkʼ herhaaldelijk 
op, vaak nog eens benadrukt met “ik vind”. Deze ervaringen worden versterkt 
in de context, die eveneens verschillend beleefd kan worden. Zo hield 
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Anneke het hoofd net boven water in een klas van 35 en had Monica moeite 
met gedragsproblemen in een klas van 23 leerlingen. Vooral de woorden van 
Anneke illustreren het subjectieve aspect in combinatie met een relationele 
aspect van gedragsproblemen zoals: “nooit het gevoel gehad dat het geklikt 
heeft” en “slecht contact”. Ook Elsbeth wijst op de gebrekkige relatie die in 
haar ogen vooral slechte leerkrachten hebben met het toepassen van “een 
voorkeursbeleid”. Geen enkel objectief gegeven in een leerling geeft garantie 
dat een leerkracht hem of haar mag of met hem of haar kan omgaan. 
Gedragsproblemen zijn afhankelijk van context, leerkracht en leerling.
In Hoofdstuk 2 gaan wij dieper in op de verschillende definities voor 
gedragsproblemen. Wij tonen hierin aan dat de definiëring daarvan context- 
en benaderingsafhankelijk is. Bij context onderscheiden wij de landelijk 
beleidsmatige context, de regionale context en de klassencontext. Bij de 
behandeling van de verschillende benaderingen laten wij de verschillen zien 
tussen gedragsproblemen als probleem van het kind, gedragsproblemen van 
het onderwijs of gedragsproblemen als weergave van de interactie tussen 
leerkracht en leerling. Dit zou de interactiecontext genoemd kunnen worden. 
Vooral in deze laatste benadering zijn gedragsproblemen een subjectief, 
relatief en relationeel fenomeen. Deze door ons gekozen benadering wordt 
gekenmerkt door dezelfde weerstand tegen het ʻlabelenʼ van leerlingen als 
waar Elsbeth zich over uitliet.
In Hoofdstuk 2 gaan wij ook in op een uitspraak van Anneke welke niet in dit 
hoofdstuk ter sprake is gekomen namelijk over de adviezen van de 
psycholoog van de schoolbegeleidingsdienst bij problemen:“Ga zelf eens 
voor een groep van zesendertig staan met je mooie ideeën”. Het is een 
uitspraak die typerend is voor de kloof tussen theorie en praktijk waartussen 
wij een brug proberen te slaan. De oorzaken voor die kloof en redenen ter 
overbrugging worden beschreven in Hoofdstuk 2, terwijl in Hoofdstuk 3 de 
algemene strategie behandeld wordt die wij mede daarvoor ontwikkeld 
hebben. Daarbij komt het onderscheid tussen enerzijds kwalitatief, en 
kwantitatief en anderzijds theoriegestuurd (ʻtheory-drivenʼ) en datagestuurd 
(ʻdata-drivenʼ) aan bod. Wij zullen in de loop van dit proefschrift onze nadruk 
verleggen van kwalitatief naar kwantitatief onderzoek en van ʻdata-drivenʼ 
naar ʻtheory-drivenʼ.
In Hoofdstuk 3 gaan wij dieper in op het zogenaamde expertparadigma. Dit 
paradigma geeft methodologische richtlijnen voor adequaat expertonderzoek. 
Wij spitsen dit toe op onderzoek naar experts in de omgang met 
gedragsproblemen. De uitspraak van Elsbeth, “in staat om zichzelf te 
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corrigeren, zijn eigen gedrag onder de loep te nemen en bij collega’s te 
checken of intervisie te hebben.” is één van de eigenschappen van 
expertleerkrachten. Experts oefenen namelijk bewust en zij reflecteren over 
het resultaat van oefenen. 

In Hoofdstuk 4 knopen wij aan bij de praktijk en doen dat op het grensvlak 
van kwalitatief-kwantitatief onderzoek waarbij dit onderzoek ʻdata-drivenʼ is. 
Wij vragen interne begeleiders naar hun criteria voor een expert in de 
omgang met gedragsproblemen. In Hoofdstuk 5 verschuift de nadruk in de 
methode wat meer van ʻdata-drivenʼ naar ʻtheory-drivenʼ en is louter 
kwantitatief. In dit hoofdstuk vragen wij naar reacties van leerkrachten op 
(beschreven) gedragingen van leerlingen. Deze concrete gedragingen zijn 
gecategoriseerd op basis van onderzoek dat eveneens sterk 
praktijkgerelateerd is. Dit onderzoek, dat zicht biedt op de subjectieve 
aspecten van gedragsproblemen, beschouwen wij echter nog niet als volledig 
ʻtheory-drivenʼ.
In Hoofdstuk 6 komen expliciete theorieën en hypothesen aan bod die 
passen binnen de door ons gekozen benadering. De nadruk ligt op de 
koppeling tussen onderwijsaanbod, leerlingbehoeften en gedragsproblemen. 
Elsbeth was daarin zeer expliciet: “Slecht onderwijs is helemaal niet goed 
afgestemd op de kinderen. Je ziet dan een enorme hoge mate van 
gedragsproblematiek”. Het afstemmen van het onderwijsaanbod op de 
specifieke behoeften van leerlingen noemen wij het relationele aspect van 
gedragsproblemen. Onderzoek en beschrijving van goede afstemming, dient 
als aanzet tot een ʻhandleidingʼ waar leerkrachten zoals Monica behoefte aan 
hebben. Het onderzoek in dit hoofdstuk is dus volledig ʻtheory-drivenʼ en is 
grotendeels kwantitatief van aard. 
In Hoofdstuk 7 geven wij een samenvatting van dit proefschrift kijken wij terug 
op onze ambities. 
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2 Maatschappelijke achtergrond en theoretisch 
kader

2.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk worden het maatschappelijk belang, de definities, de keuzen 
voor het paradigma en het theoretisch kader toegelicht. Deze onderwerpen 
betreffen de algemene onderzoeksvraag die luidt: 
 

Hoe definiëren leerkrachten gedragsproblemen en hoe gaan 
leerkrachten met gedragsproblemen om en waarin verschillen 
expertleerkrachten van niet-expertleerkrachten wat betreft de 
definiëring en omgang? 
 

Het maatschappelijk belang wordt beschreven in paragraaf 2.1.1 Daarin 
beschrijven wij dat terugdringing en preventie van gedragsproblemen een 
doelstelling is van het onderwijsbeleid van de overheid. Binnen dit beleid past 
deskundigheidsbevordering van de leerkrachten die met gedragsproblemen 
geconfronteerd worden. De wetenschap heeft geen praktisch werkbare 
oplossingen voor de omgang met gedragsproblemen, vandaar dat wij te rade 
gaan bij expertleerkrachten. 
Voor de benoeming van een expert is de domeinbepaling van expertise van 
de experts noodzakelijk. Mede om die reden gaan wij in paragraaf 2.2 
uitvoerig in op de definities van gedragsproblemen. Vervolgens worden de 
termen ‘expertleerkrachten ’ en ‘omgang’ verder uitgediept. De drie termen 
kunnen aan elkaar gerelateerd worden binnen het interactionele paradigma. 
De keuze voor dit paradigma wordt toegelicht in de paragraaf 2.3. Deze keuze 
is mede gebaseerd op de wens om de kloof te overbruggen tussen enerzijds 
de onderwijspraktijk en anderzijds onderwijskundig en (ortho)pedagogisch en 
psychologisch onderzoek. 
Binnen het gekozen paradigma wordt in paragraaf 2.4 ingegaan op typisch 
interactionele concepten, waarmee de term ‘omgang’ verder gespecificeerd 
wordt. Het betreft de concepten ‘conflict’ en ‘afstemming’. In paragraaf 2.5 
geven wij een overzicht van studies die zich voor een deel met het zelfde 
onderwerp bezig gehouden hebben. Ten slotte stellen wij in paragraaf 2.6 de 
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meer gespecificeerde onderzoeksvragen die in de daaropvolgende 
hoofdstukken beantwoord worden. 
 
2.1.1 Maatschappelijke achtergrond 
Schattingen wat betreft de prevalentie van gedragsproblemen liggen globaal 
tussen de vijf procent en de twintig procent (Chazan, Laing & Davis, 1994; 
Van der Ploeg, 1990; Peterson, 1996; Strain, Cooke & Apoloni, 1976; 
Winkley, 1996). Deze ruime marge hangt af van de gekozen definitie of 
methode en verschillen bovendien per land, streek, stad of plaats. Ook de 
schatting van de veranderingen in prevalentie over de tijd is onzeker. 
Epidemiologisch onderzoek naar trends zijn tot op heden zeer beperkt 
(Grietens, Ghesquiere & Pijl, 2006). Deze auteurs menen desondanks op 
basis van de beschikbare studies (bijvoorbeeld van Achenbach, Dumenci & 
Rescorla, 2003) dat er geen sprake is van een toename van prevalentie. Zij 
contrasteren deze conclusie met de perceptie op basis van de publieke opinie 
en beleidsmakers. Eén van de verklaringen voor het verschil tussen 
objectieve gegevens en beleving is dat gedragsproblemen subjectief en 
interactioneel zijn. Deze aspecten van de omgang van de leerkrachten met 
gedragsproblemen in de klas zijn onderwerp van deze studie. Voor de 
definitie van gedragsproblemen gebruiken wij voorlopig die van Merrett & 
Wehldall (1984): 
 

 het gedrag dat het leergedrag van het kind belemmert en/of 
 het gedrag dat medeleerlingen belemmert in het leren en/of 
 het gedrag dat de leerkracht belemmert in zijn vaardigheid om 

effectief te handelen. 
 
Wij komen in dit hoofdstuk terug op de keuze voor de term 
‘gedragsproblemen’ omdat deze keuze niet voor hand ligt en op zichzelf een 
probleem vormt (Garner & Gains, 1996). Het oplossen of verduidelijken van 
dit probleem is noodzakelijk voor de definiëring van expertleerkrachten in de 
omgang met gedragsproblemen. Bij de definiëring van gedragsproblemen 
hanteren deskundigen en overheden officiële definities, terwijl praktijkwerkers 
ook omschrijvingen gebruiken die veelal impliciet blijven. Deze definiëringen 
komen niet altijd overeen, en de verschillende hanteringen beïnvloeden 
elkaar. De verschillende soorten omschrijvingen en de wijze waarop deze zich 
tot elkaar verhouden zullen wij behandelen. 
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Preventie 
Het persoonlijk en interpersoonlijk leed dat gepaard gaat met 
gedragsproblemen kan zich in de toekomst bestendigen of verhevigen 
(Hofstra, 2000; Nelson, Johnson, Marchand & Martella, 1996; Patterson, 
DeBarsche & Ramsey, 1989; Scholte, 1992). Daarbij moet gedacht worden 
aan toenemende problematiek voor het individu zelf, zoals in het extreemste 
geval zelfmoord, agressie, vandalisme en criminaliteit (Smith & Rutter, 1995). 
Dit brengt, naast leed voor de betrokkenen, kosten met zich mee zoals de 
financiering van speciale zorg, speciaal onderwijs en therapie. 
Vroegtijdige en adequate omgang met gedragsproblemen voorkomt de 
bestendiging van, of toename in problematiek (Hofstra, 2000; Van der Ploeg, 
1990) en de daarmee samenhangende maatschappelijke kosten. 
Del’Homme, Kasari, Forness & Bagley (1996) halen een censusonderzoek 
aan dat in opdracht van de federale overheid in de VS verricht is. Daaruit blijkt 
dat vroegtijdige signalering mogelijk is en dat ingrijpen noodzakelijk is. Uit dit 
onderzoek blijkt dat van de leerlingen die verwezen zijn naar het speciaal 
onderwijs op basis van ernstige gedragsproblemen (“Serious Emotional 
Disturbance” (SED), 17.4% op 9-jarige leeftijd en 50% op 12-jarige leeftijd als 
SED geïdentificeerd zijn. Del’Homme e.a. concluderen dat deze leerlingen 
waarschijnlijk op jongere leeftijd onaangepast gedrag vertoonden en als 
Emotional and Behavioral Disorders (EBD) gecategoriseerd zouden zijn. De 
categorie EBD duidt op minder ernstige problematiek dan SED. Zij pleiten 
ervoor, dat op zijn minst bij de constatering van EBD, interventies gedaan 
moeten worden, vóórdat de leerling op basis van SED doorverwezen wordt 
naar het speciale onderwijs. 
Ook Hofstra (2000, p.176) komt tot de conclusie dat “hoe langer een individu 
een ontwikkelingspad van onaangepast gedrag volgt, des te moeilijker het zal 
het zijn om naar een normaal ontwikkelingstraject terug te keren”. Zij baseert 
deze conclusie op haar studie welke deel uitmaakt van een longitudinaal 
onderzoek naar gedragsproblemen en emotionele problemen. In dit 
onderzoek zijn leerlingen gevolgd tot aan volwassenheid. 

Onderwijsbeleid 
De adequate en vroegtijdige omgang met probleemleerlingen en 
terugdringing van kosten zijn beide beleidsdoelstellingen van het 
zogenaamde Weer Samen Naar School (WSNS) beleid. In dit beleid wordt 
gestreefd de groei van het speciaal onderwijs om te buigen. De ombuiging 
van de groeitrend betekent dat minder leerlingen (dan voorheen) 
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doorverwezen worden naar het speciaal onderwijs. Dit brengt met zich mee 
dat de segregatie van leerlingen (zoveel mogelijk) vervangen wordt door 
integratie en handhaving. Hoewel deze laatste twee termen een verschillende 
connotatie hebben, heeft integratie in deze studie de betekenis van zowel 
handhaving als terugplaatsing. De terugdringing van de groei in de 
bekostiging van gedragsproblemen is tot op heden onderwerp in de 
onderwijspolitiek (Grietens e.a., 2006). Over deze toename in bekostiging 
bestaat politieke zorg (Van der Hoeven, 2006) en de adviezen om deze tegen 
te gaan zijn overgedragen aan het huidige kabinet. 
Ruijssenaars (1996) wijst op de implicatie van de WSNS doelstellingen: goed 
onderwijs is onderwijs in een school, waarin bij voorkeur alle leerlingen met 
hun individuele verschillen een plaats vinden. Dit is inclusief onderwijs. Een 
soortgelijk beleid wordt in de VS de inclusie beweging (‘inclusion movement’) 
(Peterson, 1996) en inclusief onderwijs (‘inclusive education’) genoemd 
(Meijer, 1996). 
Goed onderwijs voor allen stelt hoge eisen aan de leerkrachten. Goed 
onderwijs gaat uit van de verschillen tussen leerlingen in plaats van 
afstemming op de gemiddelde norm (Ruijssenaars, 1996). Dit ultieme doel is 
nastrevenswaardig, maar niet altijd realiseerbaar. Verschillende auteurs zoals 
Braaten e.a. (1988) en De Groot (1996) wijzen op de onhaalbaarheid in 
sommige gevallen en nuanceren als volgt: onderwijs in een reguliere 
(basis)school voor allen waar mogelijk en speciale zorg waar nodig. In het 
spanningsveld tussen ‘waar mogelijk’ en ‘waar nodig’ ligt ondermeer de 
deskundigheid van leerkrachten. Zo wijzen Von Isser, Quay & Love (1980) op 
de aanpak die verschilt voor sociaal teruggetrokken leerlingen, storend 
gedrag en onrijp gedrag. 
Op de voor- en tegenargumenten wat betreft de uitgangspunten of 
doelstellingen van inclusief onderwijs, wordt in dit onderzoek niet ingegaan. 
Wij verwijzen naar Meijer, Meijnen & Scheerens (1993) en Peschar & Meijer 
(1997) voor de beschrijving van WSNS-beleid. Zij geven een overzicht van de 
doelstellingen in een hiërarchische volgorde van voorwaarden. Dit houdt in 
dat het bereiken van de ene doelstelling de voorwaarde is voor het realiseren 
van een daaropvolgende. Zo is deskundigheidsbevordering in het 
basisonderwijs als doel, een voorwaarde voor adaptief onderwijs, welke op 
haar beurt weer een voorwaarde is voor het terugdringen van leer- en 
gedragsproblemen. 
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Deskundigheidsbevordering 
De verbetering van de deskundigheid van leerkrachten om met verschillen om 
te kunnen gaan vormt dus een nieuwe uitdaging en een voorwaarde voor 
inclusief onderwijs. De kennisontwikkeling bij individuele leerkrachten binnen 
de school als lerende organisatie (Derricks, Jungbluth, De Kat & Van Langen, 
1997) in combinatie met de toegankelijkheid van de expertise centra 
(Oudenhoven & Petersen, 1996) zouden een adequate omgang met 
verschillen tussen leerlingen tot stand kunnen brengen. Peschar & Meijer 
(1997) noemen Hofman & Guldemond (1995) die empirisch bewijs geven voor 
de voorwaarde van deskundigheid: succesvolle samenwerkingsverbanden 
onderscheiden zich van minder succesvolle samenwerkingsverbanden door 
beter adaptief onderwijs en door een hogere gepercipieerde vaardigheid van 
leerkrachten. Adaptief onderwijs heeft betrekking op het rekening houden met 
verschillen tussen leerlingen in de klassensetting en dus op microniveau. 
Een belangrijke consequentie van inclusief onderwijs is dat leerkrachten in het 
regulier basisonderwijs te maken krijgen met gedragingen van leerlingen, 
waarmee zij niet gewend zijn om te gaan (Kaufman & Wong, 1991). Om 
tegemoet te komen aan de behoeften van probleemleerlingen in de nieuwe 
situatie is een omschakeling vereist in het denken en handelen van de 
leerkracht (Brophy, 1996). Echter de verbetering van de vaardigheid van 
leerkrachten vormt een weerbarstige aangelegenheid (Nelson & Rutherford, 
1988). Het blijkt moeilijk om de resultaten uit experimentele of correlationele 
designs te implementeren in de praktijk omdat het onderzochte verschijnsel, 
met het oog op wetenschappelijke controle, ontdaan is van de vele 
praktijkinvloeden (Stevens & Van der Wolf, 2001). 
 
Kloof tussen wetenschap en praktijk 
Door diverse auteurs (Chall, 2000; Korthagen & Kessels, 1999; Robinson, 
1998; Robson, 1996; Schön, 1987 en Stevens & Van der Wolf, 2001) wordt 
gewezen op de kloof tussen theorie en praktijkopvattingen. Adviezen, op 
basis van onderzoek naar constructen en de relaties daartussen, zoals 
theorie over het handelen van leerkrachten in de onderwijsleersituatie, 
worden moeizaam in de praktijk opgevolgd (Barlow, Hayes & Nelson, 1984; 
Chall, 2000; Robson, 1996). Illustratief voor de kloof tussen de 
praktijk(werker) en (een vertegenwoordiger van) de wetenschap is de 
uitspraak van leerkracht Anneke die deelnam aan het onderzoek in Hoofdstuk 
1. Het betreft haar gedachten en die van haar collega’s over de adviezen van 
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de psycholoog van de schoolbegeleidingsdienst: “Ga zelf eens voor een 
groep van zesendertig staan met je mooie ideeën”. 
Voor overbrugging van de kloof, letterlijk genomen, liggen drie manieren voor 
de hand, namelijk: starten met bouwen aan de ene kant, aan de andere kant, 
of aan beiden kanten tegelijkertijd. Wubbels, Creton & Hooymayers (1993) 
starten aan de wetenschapstheoretische en methodologische zijde, terwijl de 
zogenoemde ‘action research’ (Robson, 1996) meer aan praktische zijde 
begint. Schön (1987) en in navolging Verloop, Van Driel & Meijer (2001)  en 
Stevens & Van der Wolf (2001) menen dat ter overbrugging eerst in de 
praktijk gezocht moet worden, daarna in de theorie, om vervolgens beider 
kennis met elkaar te vergelijken, waarna ten slotte het resultaat van de 
vergelijking aanboden wordt aan de praktijk.  
Stevens & Van der Wolf (2001) geven aan dat leerkrachten de praktijk van de 
onderwijsleersituatie vaak niet in vernieuwingsprogramma’s (h)erkennen. 
Aanloog aan Kounin (1977) wijzen zij op de gebrekkige ecologische validiteit 
van deze programma’s en noemen als belangrijke reden dat deze gebaseerd 
zijn op laboratoriumonderzoek en experimenten, die een klein raakvlak 
hebben met de complexiteit van de werkelijkheid in de onderwijsleersituatie. 
Nelson & Rutherford (1988) noemen dit de contextuele mislukking (‘contextual 
failure’) van de interventie. Zo onderzocht Witt (1986) de weerstanden van 
leerkrachten tegen het gebruik van schoolgeschikte interventies. De 
beslissing om een interventie te gebruiken hangt af van de effectiviteit, de 
beschikbare middelen en tijd, de theoretische oriëntatie en de ecologische 
indringendheid. Met dit laatste wordt bedoeld dat de interventie de normale 
gang van zaken in de klas niet mag verstoren. Op een indirecte manier blijkt 
de voorkeur en weerstand van leerkrachten bij het gebruik van interventies uit 
een nationaal onderzoek bij leerkrachten in de VS. Ringer, Doer, Hollenshead 
& Wills (1993) onderzochten welke interventies de leerkrachten zeggen te 
gebruiken bij gedragsproblemen in de klas. Enkele categorieën waarvan de 
leerkrachten konden aangeven of deze toepasbaar zijn waren onder andere 
beloning en straf, het dichtbij plaatsen van de leerling, en instructie 
technieken, zoals het elkaar helpen van leerlingen. De leerkrachten in het 
basisonderwijs hanteren - van de genoemde categorieën - belonen het meest. 
Verder gebruiken (ook expert) leerkrachten eerder vuistregels in de omgang 
met gedragsproblemen die nauwelijks enige connectie hebben met 
wetenschappelijk getoetste strategieën (Brophy, 1996; Brophy & McCaslin, 
1992). 
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Bij onderzoek naar interventies wordt weinig rekening houden met de 
complexiteit van de reguliere klassensetting. Een review van Nelson & 
Rutherford (1988) over de werkzaamheid van interventies bij 
gedragsgestoorde leerlingen (‘behaviorally disordered’) blijkt grotendeels 
studies te betreffen, waarbij het gaat om een enkele leerling in een speciale 
klas. 
Voor studies en overzichten van studies naar de aanvaardbaarheid voor 
leerkrachten van strategieën om in te grijpen bij leerlingen die zich misdragen, 
verwijzen wij naar Elliott (1988), Hall & Wahrman (1988), Johnson & Pugach 
(1990), Kazdin (1980a, 1980b) en Witt (1986). Uit de voorkeuren van 
leerkrachten en de praktische en ethische beperkingen, blijkt dat ecologische 
interventies noodzakelijk zijn. Ook kennis van de achtergrond van (het 
gedrag) de leerling is van invloed op het gebruik van positieve of negatieve 
interventies (Alderman & Nix, 1997). Dus ook het in beschouwing nemen van 
de achtergrond van de leerling duidt op de noodzaak van een ecologische 
aanpak. 
Uit de studies, genoemd in de voorafgaande alinea’s, blijkt dat bij interventies 
rekening gehouden moet worden met de context van zowel de leerling als de 
leerkracht. De interventie moet passen in de dagelijkse onderwijspraktijk van 
de leerkracht maar ook het in “dagelijks” leven van de leerling. Daarbij is 
kennis van de achtergrond van de leerling en de context waaronder de 
klassensituatie noodzakelijk. 
Stevens & Van der Wolf (2001) noemen naast het probleem van 
laboratoriumexperimenten, de “gekunsteldheid” van 
onderwijsvernieuwingsprogramma’s. Deze worden in de VS uitgeprobeerd in 
nauwe samenwerking met de experimenteerscholen en de universiteiten. Op 
de lange duur neemt de werking van effecten van de 
vernieuwingsprogramma’s af. De verklaring hiervoor ligt volgens hen in de 
progressief afnemende bemoeienis van de universiteit in de loop van het 
experiment. Samenvattend, door het smalle raakvlak tussen onderzoek en 
onderwijspraktijk hebben de vernieuwingsprogramma’s bij leerkrachten weinig 
draagvlak. 
 
Overbrugging kloof wetenschap en onderwijspraktijk 
Stevens & Van der Wolf (2001) veronderstellen dat de kans op het 
overbruggen van de kloof vergroot wordt door kennis bij de praktijkwerkers te 
verzamelen, te systematiseren en vervolgens te ijken aan theoretische 
kennis. Op deze manier wordt optimaal rekening gehouden met de 
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handelingsruimte van de actoren. Net als Stevens & Van der Wolf werkt 
Korthagen (1999) de aanzet van Schön (1987) uit, waarbij het gaat om te 
streven naar de koppeling van de officiële theorieën en de subjectieve 
(impliciete of ‘tacit’ theorieën) ter verbetering van de onderwijspraktijk bij 
leerkrachten. De officiële theorieën zijn de wetenschappelijke theorieën, de 
impliciete theorieën zijn de min of meer idiosyncratische theorieën van de 
leerkrachten. Grietens e.a. (2006) noemen de impliciete theorieën ‘practice-
based evidence’. Systematisch wetenschappelijk onderzoek daarnaar wordt 
door hen als (lange termijn) preventie van gedragsproblemen voorgesteld. 
Het raadplegen van praktijkwerkers, door kennis en vaardigheden te 
inventariseren bij experts, is één van de twee te onderscheiden doelen bij 
expertonderzoek. Het eerste doel lijkt praktisch van aard: het wiel wordt niet 
nog eens uitgevonden. Het tweede doel is te typeren als fundamenteel 
wetenschappelijk: wat is de structuur van het denken en handelen van een 
expert? (Meyer & Booker, 1991). Wij gaan in Hoofdstuk 3 dieper in op het 
zogenaamde expertparadigma. In dat paradigma is één van de eisen dat 
derden, bekend met het domein van expertise, de expert aanwijzen. Wij 
noemen dit de praktijkzijde van het onderzoek. 
De theoriezijde van ons onderzoek bestaat ondermeer uit de koppeling van 
de termen ‘gedragsproblemen’ dan wel ‘probleemgedrag’, ‘omgang’, 
‘afstemming’, ‘behoeften’ en ‘onderwijsaanbod’. Voor inzicht in de omgang 
met gedragsproblemen gebruiken wij theoretische kennis. Het koppelen van 
praktijkkennis en theoretische kennis vindt vervolgens plaats met de vraag of 
een expert (volgens de practici in het onderwijsveld) ook beter omgaat met 
gedragsproblemen (volgens theoretische inzichten)? 
 
Verbetering van onderwijs 
Naast de politieke en pedagogische doelstellingen van inclusief onderwijs, 
heeft onderzoek naar de praktijkkennis van leerkrachten als nut, dat het een 
aanzet kan geven tot de professionalisering van die groep. Een van de 
kenmerken van professionalisering is de ontwikkeling en erkenning van eigen 
expertise. Aansluiting bij de praktijk op microniveau, namelijk de 
onderwijsleersituatie, vormt globaal de aanpak van dit onderzoek naar de 
denk- en handelingsstrategieën van leerkrachten in het basisonderwijs. Om 
het principe van een goede aansluiting te optimaliseren, dient de situatie van 
de onderwijsleerpraktijk met betrekking tot leerlingen met gedragsproblemen 
in kaart te worden gebracht. Vanuit de beschreven tendensen, die in de 
praktijk plaatsvinden, kunnen aanknopingspunten met pedagogische en 
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psychologische theorieën gezocht en gevonden worden. Deze min of meer 
formele theorieën worden “beleden” en “gedragen” door orthopedagogen en 
psychologen die deel uitmaken van de verzorgingsstructuur van het 
onderwijs. Ook deze verzorgingstructuur ziet zich geplaatst voor de 
doelstellingen van inclusief onderwijs. De koppeling van de praktijkkennis met 
de theoriekennis zal de advisering aan de onderwijsgevenden door de 
deskundigen vergemakkelijken, zo wordt verondersteld. 
 
Samenvatting
De bovenstaande alinea’s kunnen als volgt samengevat worden: het 
onderzoek past binnen het huidige onderwijsbeleid, is strategisch procesmatig 
adequaat, dient de deskundigheidsbevordering van de leerkrachten en toont 
aan deskundigen wat er in de praktijk leeft. Vooral deze laatste aspecten 
bevorderen de communicatie tussen praktijkwerkers, psychologen, 
pedagogen en wetenschappelijk onderzoekers. Deze aspecten behoren tot 
de brugfunctie die dit onderzoek wil vervullen. 
 
Overzicht van vervolg van dit hoofdstuk 
In paragraaf 2.2 gaan wij ondermeer op de definiëringproblemen van de drie 
hoofdtermen van de algemene onderzoeksvraag. Deze luidt: 
 

Hoe gaan expertleerkrachten om met gedragsproblemen in het regulier 
basisonderwijs? 

 
Het gaat hier om de termen ‘gedragsproblemen’, ‘expertleerkrachten’ en 
‘omgang’. In paragraaf 2.2.1 behandelen wij de definiëring van 
gedragsproblemen in de praktijk, waarbij wij het beslissingsproces van 
signaleren tot verwijzen naar speciale zorg doorlopen. In paragraaf 2.2.2 
geven wij de connotaties en denotaties van gedragsproblemen, synoniemen 
en aanverwante termen. Dit kan gezien worden als een semantische analyse 
(Hox, 1997; Swanborn, 1990). Naast de semantische analyse noemt Hox ter 
exploratie, de theoretische analyse van een concept. Swanborn noemt dit de 
‘analyse van de kerntheorie’. Voordat wij echter ingaan op de analyse van de 
kerntheorie en uitwerking daarvan (Hoofdstuk 6) behandelen wij de 
theoretische oriëntatie. Dit doen wij in paragraaf 2.3. Het leidt de onderzoeker 
naar onderzoeksobjecten en eigenschappen van objecten, die beschouwd 
worden als relevant voor de beschrijving en interpretatie van een sociaal 
proces (Swanborn, 1990). In het huidige onderzoek zijn dit de kenmerken van 
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gedragsproblematische leerlingen, kenmerken van de (expert)leerkracht en 
kenmerken van de omgang tussen beide partijen. Wij geven een beschrijving 
van drie soorten oriëntaties ten aanzien van gedragsproblemen namelijk de 
kindeigenschappen-, de schoolfactoren- en de interactie- of interactionele 
benadering. Wij maken expliciet een keuze voor de interactionele benadering 
en beschrijven in paragraaf 2.4 drie algemene theorieën die passen binnen de 
gekozen benadering: de conflicttheorie, de interpersoonlijke 
persoonlijkheidstheorie en de afstemmingstheorie. In de combinatie van deze 
theorieën zijn de termen expertleerkracht, omgang en gedragsproblemen 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het vervolg van dit hoofdstuk kan gezien 
worden als ‘framing the problem’ in tegenstelling tot de uitwerking en 
toepassing van de theorie (Creswell, 2003). Dit laatste doen wij in Hoofdstuk 
6. 

 
 
2.2 Problemen bij de keuzes voor definities van 

gedragsproblematiek en expertleerkrachten  
 
Theoretische constructen die in de sociale wetenschappen gebruikt worden 
zijn vaak zeer complex en hebben een indirecte relatie met de werkelijkheid 
die zij proberen te beschrijven of te verklaren (Hox, 1997). Verschillende 
termen worden vaak voor hetzelfde fenomeen gebruikt en verschillende 
fenomenen worden vaak aangeduid met dezelfde term. Dit kan liggen aan de 
vaagheid van het fenomeen en/of de vaagheid van de termen. De 
meerduidigheid van een term en/of het feit dat meerdere termen verwijzen 
naar hetzelfde fenomeen, hindert onderzoekers bij het nemen van 
beslissingen welke termen zij in hun onderzoek opnemen (Skinner, 1996). 
Bovendien werkt de verschillende benaming van de constructen de 
accumulatie van de onderzoeksbevindingen tegen. Naast deze algemene 
bezwaren die juist gelden voor gedragsproblemen, is domeinbepaling voor de 
benoeming van een leerkracht als expert noodzakelijk. Is het domein van 
expertise onduidelijk dan is het ook onduidelijk of iemand een expert is. In 
deze paragraaf is hoofdzakelijk geprobeerd enige duidelijkheid te verschaffen 
in het gebruik van de termen die staan voor, en gerelateerd zijn aan 
gedragsproblemen. 
Voor het onderwerp in dit onderzoek, “expertleerkrachten in de omgang met 
probleemgedrag”, ligt de definiëring van zowel ‘probleemgedrag’ als 
‘expertleerkrachten’ als ‘omgang’, niet voor de hand. Over de term ‘leerkracht’ 
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zal mogelijk minder discussie ontstaan dan over de term ‘expertleerkracht’. 
Een leerkracht is een persoon die aangesteld is door het schoolbestuur om 
les te geven aan leerlingen en daartoe een wettelijk erkende opleiding2 met 
succes (diploma) volbracht heeft. Voor de expertleerkracht3 ligt de definiëring 
lastiger. Dit geldt eveneens voor ‘probleemgedrag’ en de term ‘omgang’. Wij 
zullen aantonen dat expertise (de mate waarin iemand een expert is) nauw 
verbonden is met ‘omgang’ en dat ‘gedragsproblemen’ en ‘omgang’ beiden 
gekoppeld zijn aan ‘expertise’. In de volgende paragrafen gaan wij vooral in 
op de term ‘gedragsproblemen’. De term ‘omgang’ krijgt een meer precieze 
betekenis aan het eind van dit hoofdstuk in paragraaf 2.4.3, terwijl de term 
‘expert’ uitgewerkt wordt in Hoofdstuk 3. 
Bij de definiëringsproblemen van gedragsproblemen gaan wij in op de 
definiëring in de praktijk. Hierbij worden de invloeden op de definiëring op 
verschillende niveaus onderscheiden: landelijk of wel macroniveau, regionaal 
of wel mesoniveau en klas of wel microniveau. De definities, die gebruikt 
worden door onderzoekers, betreffen studies en uitspraken van onderzoekers 
over dit onderwerp. Het gaat daarbij om het gebruik van de verschillende 
termen voor gedragsproblemen binnen verschillende wetenschappelijke 
tradities dan wel oriëntaties. 
 
 

                                                      
2Darling-Hammond & Sykes (2003) stipuleren het onderscheid in ‘gecertificeerd’ en 
‘gelicenseerd’. De eerste term verwijst naar het succesvol volbrengen van een officiële 
opleiding waardoor op basis van het verkregen diploma een beroep wettelijk 
uitgeoefend mag worden. De tweede term verwijst slechts naar de toestemming van 
de overheid voor het uitoefenen van een beroep waarbij de opleiding of het succes 
daarin geen noodzakelijke voorwaarde is. De desbetreffende departementen hebben 
het onderscheid tussen licentie en certificatie verder vervaagd door ook gelicenceerde 
leerkrachten zonder officiële opleiding te certificeren met verlaagde standaards. 
Darling-Hammond & Sykes (2003) vermelden de gevolgen van een dergelijk beleid: 
van de leerkrachten in de VS die gelicenseerd zijn door de kwaliteitsstandaards te 
verlagen, verlaat 50% tot 80% het onderwijs binnen drie jaar. Dit percentage is het 
dubbele van dat van gecertificeerde leerkrachten. 
3 Darling-Hammond & Sykes (2003) wijzen op inflatoire effecten voor de term “highly 
qualified” als gevolg van overheidsmaatregelen. Deze kwalificatie mocht louter gelden 
voor een leerkracht die de officiële opleiding succesvol gevolgd heeft. Echter, in tijden 
van leerkrachtentekort blijkt deze kwalificatie ook aan leerkrachten toegekend te 
worden die slechts aan de alternatieve programma’s begonnen zijn, deze niet 
afgemaakt hebben en dus ook niet gecertificeerd zijn. 
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2.2.1  Beslissen over verwijzen: definiëring in de praktijk 
Bij het toewijzen van speciale zorg is een goede omschrijving van de 
problematiek cruciaal. Het beslissingsproces daartoe heeft verschillende 
fasen en lijkt het meeste houvast te geven voor definiëring van 
gedragsproblematiek. Foute beslissingen lijken het kleinst in de laatste fase, 
waar toewijzing of plaatsing gebeurd. Deze fouten kunnen zijn: onterechte 
speciale zorg voor diegenen die het niet nodig hebben of onterechte 
onthouding van zorg voor diegenen die het wel nodig hebben. Wij zullen 
beschrijven dat bij gedragsproblemen eenduidigheid van de definitie instabiel 
of niet-valide is (Meijer, 1996). Wij gaan in op definiëringsverschillen tussen 
landen, regio’s, schoolklassen, diagnostici en leerkrachten. 
Aan handhaving en integratie dan wel doorverwijzing en segregatie van 
leerlingen, liggen tal van beslissingen door diverse betrokkenen ten 
grondslag. De beslissingsprocessen zijn ondermeer onderzocht of 
beschreven door Meijer, Pijl & Rispens (1986), Ysseldyke (1986), Petersen 
(1996), Peterson (1994) en Hunt & Marshall (1998). Bij verwijzing gaat het om 
wijziging van een oude in een nieuwe situatie: de leerling wordt verwezen van 
de ene instelling (of zorg) naar de andere. Bij deze verwijzing zijn diverse 
belangen gemoeid die niet direct het belang van de leerling hoeven te 
betreffen. Deze belangen kunnen grofweg onderscheiden worden in 
persoonlijke en politiek-financiële belangen. In het eerste geval gaat het om 
de belangen van de direct betrokkenen in de microsituatie, waarin het gaat 
om de interpersoonlijke contacten in de klas. Het politiek financieel belang 
omvat de begrotingsdiscipline op landelijk en regionaal niveau. Wij doorlopen 
de definiëringsproblematiek van macro- tot microniveau. Vooral dit laatste 
niveau krijgt de nadruk. 

Definiëring gedragsproblemen op macroniveau 
Op macroniveau wordt in de strijd der belangen ondermeer definiëring en 
herdefiniëring van het fenomeen gedragsproblemen gebruikt. Zo 
herformuleerde de overheid in de VS regelmatig de term voor 
gedragsproblemen om de kosten voor de (dure) speciale zorg te beperken. 
De term ‘serious’ in de overheidsdefinitie van SED heeft de bedoeling om 
grenzen aan verwijzing voor speciale zorg te stellen, door alleen de ernstigste 
gevallen voor speciale zorg in aanmerking te laten komen. Peterson (1996) 
laat ‘serious emotional disturbance’ (SED) samenvallen met ‘emotional or 
behavioral disordered’ (EBD), waarbij hij de Amerikaanse overheidsdefinitie in 
feite negeert. De termen onaangepast (‘maladaptive’) en afwijkend gedrag 
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(‘deviant behavior’) zijn tevens onderdeel van controversies. Volgens 
Peterson (1995) had Bower -een lid van een adviesraad voor overheid in de 
VS- juist onaangepast gedrag op het oog toen deze indertijd de definitie 
voorstelde van SED. Echter de federale overheid van de VS sloot in 1995 juist 
deze groep expliciet uit, uit angst voor rekbaarheid van het begrip en de 
daarmee gepaard gaande groei van speciale zorg. 
Een leerling met hetzelfde soort (onaangepast) gedrag, wordt door een 
aanscherping voor verwijzing naar speciale zorg een EBD-leerling genoemd. 
Deze leerling komt in tegenstelling tot de als SED gedefinieerde leerling niet 
in aanmerking voor speciale zorg. Het aanscherpen van de definitie, heeft dus 
tot doel, de selectie voor speciale zorg strenger te maken. Aanscherpen van 
de criteria of aanpassen van de definitie door de overheid geven dus 
verschuivingen in de verwijzing naar speciale zorg (Hunt & Marshall, 1998; 
Peterson, 1994; Ysseldyke, 2000). 
In de Nederlandse situatie is een trend zichtbaar van toename in aanspraak 
op extra zorg voor zogenaamde cluster 4 leerlingen (landelijke Commissie 
Toezicht Indicatiestelling, LCTI, 2006). Dit cluster betreft leerlingen met 
ernstige problemen in gedrag, ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische 
problemen. Deze toename in aanspraak zou, volgens de geconsulteerde 
vertegenwoordigers van Regionale Expertise Centra’s (REC’s), mede het 
gevolg zijn van de relatief makkelijke toegankelijkheid van leerlinggebonden 
financiering. Een andere reden is dat de criteria voor toewijzing niet zozeer 
verruimd, maar eerder niet strikt genoeg nageleefd worden door de daarvoor 
ingestelde Commissies voor de Indicatiestelling (CVI) (LCTI, 2006, Bijlage 4). 
De Landelijke Commissie Toezicht Indicatie Stelling zou “in ruim tien procent 
van de positieve toekenning tot een ander besluit komen” (LCTI, 2006, Bijlage 
3, p. 11). Het betreft dossieronderzoek met betrekking tot toekenning van 
extra zorg voor cluster 4 leerlingen door de CVI. Verschuivend financieel 
beleid, budgettaire mogelijkheden en toepassing of aanpassing van criteria 
beïnvloeden elkaar en dus ook de definiëring van gedragsproblemen. 
 
Definiëring gedragsproblemen op mesoniveau 
Op meso- of regionaal niveau worden verschillen in verwijzing van 
gedragsproblemen per regio in verband gebracht met de aanwezigheid van 
speciale zorg (Meijer, 1996; Oudenhoven & Petersen, 1996). Zo vonden 
Oudenhoven & Petersen (1996) en LCTI (2006, Bijlage 2) steun voor de 
veronderstelling dat de verschillen in de mate van doorverwijzing tussen 
(twee) regio’s terug te voeren zijn op de aanwezigheid en beschikbaarheid 
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van speciaal onderwijs of extra voorzieningen zoals kinderpsychiatrische en 
pedologische instituten. Deze verschillen in doorverwijzing zijn niet 
verklaarbaar door verschillen in problematiek bij leerlingen. De aanzuigende 
werking van de middelen dan wel het aanbodmechanisme (Meijer, 1996) 
doorkruist de definiëring bij plaatsing: een kind met dezelfde (gedrags-) 
problematische kenmerken, heeft meer kans op verwijzing in een regio waar 
de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor speciale zorg eenvoudiger is. 
 
Definiëring gedragsproblemen op microniveau 
Op microniveau kunnen bij verwijzing diverse stadia onderscheiden worden. 
In het beslissingsproces onderscheiden Meijer e.a. (1986) descriptief de 
stappen signalering, aanmelding, diagnostisering, teamoverleg en handeling. 
De signalering en aanmelding vinden meestal plaats in de reguliere 
basisschool, terwijl de diagnostisering en de toelatingsbeslissing door de 
commissies van onderzoek gedaan wordt. In Nederland waren deze 
commissies van onderzoek tot voor kort verbonden aan de scholen voor 
speciaal onderwijs. Ysseldyke (1986) noemt als algemene procedure in de 
VS: signalering, aanmelding, diagnostisering en beslissing voor speciale zorg. 
Bij elk van de stappen wordt, impliciet dan wel expliciet, een definitie 
gehanteerd voor de problematiek van (of met?) een leerling: het 
gesignaleerde probleem moet beschreven worden, zodat de adequate 
oplossing gevonden kan worden. Een opvallend punt daarbij is, dat leerlingen 
vaak niet louter op gedragsproblematiek beoordeeld worden. 
Gedragsproblemen hebben namelijk een samenhang met leerproblemen. 
Patterson, DeBarysche & Ramsey (1989) beschrijven de relatie tussen 
gedragsproblemen als primair en secondair. Primair houdt in dat 
gedragsproblemen veroorzaakt worden door leerproblemen terwijl bij 
secondair de oorzakelijke relatie omgekeerd is aan die van de primaire. De 
samenhang, ongeacht primair of secondair, wordt vanwege de moeizame 
ontrafeling van deze co-morbiditeit, vaak expliciet in onderzoeken betrokken 
(Maas, 1992; Derricks, Jungbluth, De Kat & Van Langen, 1997; Houtveen, 
Pijl, Pijl, Reezicht & Vermeulen, 1997). Om deze samenhang te benadrukken 
kiezen de auteurs vaak voor de termen ‘probleemleerlingen’ en ‘risico-
leerlingen’ (Oudenhoven & Petersen, 1996b). Bij de laatste term moet 
gedacht worden aan leerlingen met eigenschappen die in een bepaalde 
omgeving opgroeien, waarvan bekend is dat die samenhangt met een 
ongunstige ontwikkeling. Daarmee is de groep probleemleerlingen een 
deelverzameling van risicoleerlingen. 



Maatschappelijke achtergrond en theoretisch kader 
 

 27 

Wij behandelen eerst het beslissings- en het diagnosticeringsproces en 
daarna het signaleringsproces. 
 
Beslissings- en diagnosticeringsproces 
In de klassesetting vonden Maas (1992) en Maas & Meijnen (1998) voor een 
gelegenheidsteekproef van basisscholen in de provincie Utrecht, dat het 
prestatieniveau van de leerling in verhouding tot de groeps- of klasgenoten 
een belangrijke verklarende variabele is voor de verwijzing naar, en plaatsing 
van die leerling in het speciaal onderwijs. Naast het relatieve prestatieniveau, 
bleek het gedrag van de leerling niet van belang voor de verwijzing. De kans 
om in het speciaal onderwijs geplaatst of toegelaten te worden hangt dus niet 
alleen af van de objectieve leerprestaties, maar ook van het prestatieniveau 
van de eigen basisschoolgroep. De context op microniveau beïnvloedt 
daarmee de verwijzing en dus de definiëringscriteria. 
Op het grensvlak van uiteindelijke plaatsing en diagnosticering wijzen 
Ysseldyke (1986) en Walberg (1993) voor de VS en Lutje Spelberg (1996) 
voor de Nederlandse situatie op de feilen in het instrumentarium om te 
diagnosticeren. Voor adequate diagnosticering is een hoge betrouwbaarheid 
(.90) noodzakelijk. De meeste tests die gebruikt worden voor diagnosticering 
voldoen niet aan deze eis. Bij twee groepen, waarvan de ene groep al 
benoemd is als groep met leerstoornissen in een speciale zorg setting terwijl 
de andere groep bestond uit lage presteerders in een reguliere setting, kon 
met een discriminantanalyse geen onderscheid gevonden worden tussen de 
twee groepen leerlingen. Dit ondanks de betrouwbaarheid van de meer dan 
50 gebruikte tests, waaronder de Peterson-Quay Problem Behavior Checklist. 
Een tegenovergesteld resultaat vindt Peterson (1996) voor de Child 
Behavioral Checklist. De als EBD gediagnosticeerde en daarvoor in 
behandeling genomen leerlingen vallen buiten de twee standaarddeviaties, 
terwijl dat slechts voor een klein percentage leerlingen geldt, die “maar” als 
risico-leerling en als leerproblematisch geclassificeerd zijn. 
Ten aanzien van Cluster 4 merken Grietens e.a. (2006, p. 11) op dat 
“classificerende diagnostiek van de problemen in cluster 4 nog steeds een 
hachelijke onderneming is”. “Hachelijk” omdat de criteria van de Diagnostical 
and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) niet altijd eenduidig 
geformuleerd zijn, verschuiven, of dat diagnostische instrumenten ontbreken. 
Nauw verbonden met de verklaring voor de onzuiverheid en 
onnauwkeurigheid van tests, is de mogelijkheid van onjuiste hantering van de 
tests door de diagnostici. Het proces van beslissingen voor verwijzing is 
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cumulatief (Meijer, 1986). Deze cumulatie heeft twee aspecten: Bij het eerste 
aspect wordt de beslissingsruimte voor anderen gering om tot een andere 
oplossing te komen dan plaatsing in het speciaal onderwijs indien het regulier 
onderwijs een leerling eenmaal als probleemleerling aanmeldt. Het tweede 
aspect, verwant met de beperking van de beslissingsruimte, omvat de 
bekrachtiging door diagnostici van de door de leerkrachten en ouders 
geformuleerde problemen (Meijer, Meijnen & Scheerens, 1993). 
 
Signaleren 
Het startpunt van beslissingen over verwijzing ligt in de microsituatie van het 
onderwijs, ofwel in de klas. Daar gaat het signaleren van problemen ten 
aanzien van leerlingen door de leerkracht aan vooraf. Dit signaleren is een 
relatief, normatief en subjectief proces. Aan het eind van dit hoofdstuk kunnen 
wij daaraan toevoegen dat het bij gedragsproblemen om een interactioneel 
proces gaat. Deze processen zijn nauw met elkaar verbonden, wat zal blijken 
uit de volgende paragrafen. Wij gaan in de volgende paragrafen in op de 
relatieve en subjectieve processen. Het interactioneel proces behandelen wij 
in de paragraaf 2.4 en diepen wij verder uit in Hoofdstuk 6. 
Maas (1992) noemt, bij de aanwijzing van problematische leerlingen, de 
relatieve beoordeling van leerkrachten ten opzichte van de groep. Dit houdt in 
dat een leerkracht niet zozeer uitgaat van het absolute prestatieniveau van de 
leerling, maar van het prestatieniveau van de leerling in verhouding tot het 
groepsniveau. Zo kan dezelfde absolute prestatie afhankelijk van het 
groepsniveau als slecht, gemiddeld of goed beoordeeld worden. In dit 
verband heeft bijvoorbeeld de leerling die het slechtst scoort in de groep, de 
grootste kans als problematisch aangeduid of gedefinieerd te worden. Hoe 
leerlingen zich gedragen is mede van invloed op de definiëring. Naarmate het 
leerlinggedrag slechter is in combinatie met het lage relatieve prestatieniveau 
is de kans groter dat deze leerling als problematisch wordt beschouwd (Maas, 
1992). 
Nauw verbonden met de relatieve definitie van probleemleerlingen is de 
normatieve opvatting ervan. Van der Ploeg (1990, p. 13) noemt 
probleemgedrag “een relatief concept dat aan de orde is als de in een 
bepaalde omgeving heersende normen en regels worden overschreden”. De 
relatieve beoordeling uit de vorige alinea zou een normatieve beoordeling 
genoemd kunnen worden. De norm ontwikkelt zich in de concrete situatie met 
de huidige groep leerlingen. De norm kan ook ontstaan door ervaring met 
meerdere groepen over meerdere jaren. Naast het ontstaan van normen door 
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het contact met concrete groepen, kunnen normen ontstaan uit ideaalbeelden 
of wensen op basis van het vergelijken van de eigen groep met die van 
andere leerkrachten. Het onderzoek van Houtveen e.a. (1997) geeft aan dat 
leerkrachten vaak met impliciete normen en verwachtingen hun leerlingen 
beoordelen en al dan niet doorverwijzen (Peschar & Meijer, 1997). Deze 
impliciete normen kunnen ook een vertekend beeld opleveren van de 
werkelijke problematiek van leerlingen. Zo vonden Andrews, Wisniewksi & 
Mulick (1997) dat leerkrachten leerlingen met ‘severe behavioral handicaps’ 
disproportioneel vaker doorverwezen naar speciale zorg als de leerlingen 
groter of zwaarder waren dan de gemiddelde leerling. Jongens maakten 
overigens ook een grotere kans om doorverwezen te worden. 
Geboortemaand, IQ, leerprestaties en ras deden er niet toe. Andrews e.a. 
adviseerden betere training van leerkrachten om hun vertekende beeld te 
herkennen en te corrigeren.  
Een uitspraak van Farrell (1995, p. 6) illustreert dat relatieve en subjectieve 
aspecten nauw met elkaar verbonden zijn: ”However definitions of Emotional 
and Behavioral Disorders (EBD) also depend to a great extent on our 
perceptions of what is normal and acceptable behaviour. There is no objective 
and measurable reality about EBD”. In deze uitspraak, die weinig hoop lijkt te 
laten voor wetenschappelijk onderzoek, duidt de term ‘perceptions’ op het 
subjectieve aspect, terwijl de term ‘normal’ verwijst naar het normatieve of 
relatieve aspect. 
In het kader van kenmerken van leerlingen, verwijzen Pijl & Pijl (1993) en 
Meijer, Meijnen & Scheerens (1993) naar Ysseldyke die aangeeft, dat 
verschillende leerkrachten dezelfde eigenschappen van leerlingen hinderlijk of 
juist wenselijk vinden. Hunt & Marshal (1998) geven eveneens voorbeelden 
van verschillen in het accepteren van leerlinggedrag. Dit is afhankelijk van wat 
een leerkracht wenselijk acht in een klas. Een vergelijkbare uitspraak over 
probleemleerlingen wordt ook gedaan door Meijer, Pijl & Rispens (1986). 
In de behandeling van de subjectieve processen past ook de optie van 
Peschar & Meijer (1997) als verklaring voor het empirisch aangetoonde 
gegeven, dat sommige probleemleerlingen een schooljaar later niet als 
zodanig beschreven werden door leerkrachten. Deze instabiliteit van 
leerlingproblemen (r=.34) zou in sommige gevallen toegeschreven kunnen 
worden aan de nieuwe leerkracht bij overgang naar een hogere groep. Meer 
specifieke verklaringen, die overigens niet door de onderzoekers genoemd 
worden, zijn: 1) de nieuwe leerkracht wordt weliswaar met hetzelfde gedrag 
geconfronteerd, maar vindt het niet hinderlijk. 2) De problemen komen niet 
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meer voor door de (pro)activiteit van de nieuwe leerkracht of het team 
(Kounin, 1977). 3) De leerling zelf of diens thuissituatie is veranderd. 
In het onderzoek van Derriks & De Kat (1998) zijn de -met een Delphi-
methode- bevraagde deskundigen het erover eens, dat het oordeel over de 
ernst van de problematiek van een kind een subjectieve kwestie is. Deze 
inschatting van de ernst hangt volgens diezelfde deskundigen samen met de 
draagkracht, mogelijkheden en expertise van de verschillende leerkrachten en 
met de voorzieningen op schoolniveau. Het signaleren van problemen hangt 
dus samen met de mogelijkheden om tot oplossingen te kunnen komen. 

Samenvatting en conclusie bij definiëring in de praktijk 
Over verwijzing op basis van objectieve criteria en definities bestaan de 
nodige twijfels. Financieringsbeslissingen op landelijk niveau hebben effect op 
de gehanteerde definiëring van gedragsproblemen. Deze definiëring is van 
invloed op de eventuele verwijzing van de leerling naar speciale zorg. Deze 
heeft op regionaal niveau een aanzuigende werking op de verwijzing van 
leerlingen die minder functioneren. Op microniveau wordt beslist tot verwijzing 
onder invloed van sociale processen zoals het inperken van de 
beslissingsruimte van diegenen die verantwoordelijk zijn voor verwijzing en de 
bekrachtiging van een eenmaal ingenomen standpunt door betrokkenen en 
belanghebbenden onder wie de leerkracht. 
De eerder genoemde aanbodmechanismen, de budgetbeperkingen, de 
inperking van de beslissingsruimte en het bekrachtigingsmechanisme, vallen 
onder de ‘push and pull’ factoren van de verwijzing naar, en het 
toelatingsproces tot speciaal onderwijs (Meijer e.a., 1993). De ‘push and pull’ 
factoren beïnvloeden dus het beslissingproces gegeven het gedrag of de 
prestatie van de leerling. Of anders gesteld, twee leerlingen met hetzelfde 
gedrag, hebben een verschillende kans om doorverwezen te worden naar, en 
aangenomen te worden in het speciaal onderwijs, door de invloed van de 
zojuist genoemde factoren. 
Deskundigen en onderzoekers zijn vaak van oordeel dat gedragsproblemen in 
de microsituatie een relatief of normatief en subjectief fenomeen is. De 
relevantie van deze context en de perceptie van leerkrachten van 
gedragingen van leerlingen blijken eveneens uit verschillende empirische 
studies. De diagnostische instrumenten die dienen om deze subjectiviteit te 
beteugelen, zijn voor deze taak vaak niet geschikt of nauwkeurig genoeg. 
Als voorlopige conclusie kunnen wij nu stellen dat de definiëring van 
gedragsproblemen context gebonden en subjectief van aard is. De context 



Maatschappelijke achtergrond en theoretisch kader 
 

 31 

wordt mede bepaald door de beschikbare middelen of aanwezige 
beperkingen. Deze beperkingen kunnen ook liggen in de vaardigheden van 
de leerkracht. Wij kunnen deze conclusie in een algemeen model 
presenteren. In Figuur 2.1 staat Model 1 ‘Definiëring van gedragsproblemen 
door leerkracht’. In dit model wordt de probleemdefiniëring beïnvloed 
(aangegeven met pijlen) door leerkracht- en leerlingkenmerken en door de 
contextfactoren. Bij deze contextfactoren beperken wij ons tot de groep- en 
schoolkenmerken. Het model bevat slechts de belangrijkste relaties en moet 
opgevat worden als denkkader. Het model wordt in dit proefschrift verder 
uitgewerkt. 
 
 

 
 
2.2.2  Theoretische definities voor gedragsproblematiek 
In het voorgaande hebben wij de omstandigheid behandeld dat de 
beschrijving van hetzelfde soort gedrag bij eenzelfde leerling, afhankelijk is 
van factoren op verschillende niveaus. Daarna hebben wij een model 
gepresenteerd met invloeden op school-, klasse-, leerkracht- en leerling-
niveau. 
Bij de problemen voor definiëring van gedragsproblemen zijn niet alleen de in 
de praktijk gebruikte definities meerduidig, vaak zijn de definities afhankelijk of 
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Figuur 2.1: Model 1 
Definiëring van gedragsproblemen 
door leerkracht 
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exclusief voor een theorie of theoretische oriëntatie. Deze is vaak impliciet 
zichtbaar in de naamgeving of definiëring van het fenomeen. De 
veronderstellingen bij verschillende definities komen in de volgende 
paragrafen aan bod. Met het rekenschap geven van de veronderstellingen 
wordt duidelijk welk fenomeen en domein bedoeld wordt Dit helpt bij de 
afleiding van hypothesen en leidt tot een keuze voor een onderzoeksstrategie. 
Zo is domeinbepaling een van de voorwaardelijke criteria voor de bepaling 
van een expert. De bepaling van een expert is weer voorwaarde voor de 
operationalisatie of benoeming van specifieke leerkrachten als experts. Als 
aan deze voorwaarden voldaan is kunnen de hypothesen met betrekking tot 
experts in de omgang met gedragsproblemen afgeleid en getoetst worden. 
In de volgende alinea’s laten wij zien dat de definitie voor gedragsproblemen 
afhankelijk is van de invalshoek van de onderzoeker. Wij gebruiken hierbij ook 
de Angelsaksische termen omdat deze gehanteerd zijn bij het zoeken van 
literatuur. Bovendien hebben de Angelsaksische termen vaak een andere 
lading in vergelijking tot de Nederlandse vertaling ervan. 
 
Theoretische benaderingen 
De opvattingen van onderzoekers maken deel uit van een theoretische 
oriëntatie. Andere termen voor theoretische oriëntatie zijn model (Garner & 
Gains, 1996; Van der Ploeg, 1990), theoretisch perspectief (Bronfenbrenner, 
1993), theoretische benadering, visie, interpretatiekader, benadering, 
paradigma of stroming. Zo bestaan er verschillende theoretische oriëntaties 
met betrekking tot gedragsproblemen, die meer of minder richtlijnen geven 
voor definiëring, signalering, diagnosticering en behandeling. Wij geven een 
overzicht van verschillende termen die direct of indirect verwijzen naar 
gedragsproblemen. De termen worden in de volgende alinea’s vooral gebruikt 
als een vorm van semantische analyse. 
Van der Ploeg (1990) noemt ondermeer het psychodynamische model, het 
gedragsmodel, het humanistische model, het ecologische model, het 
stressmodel en het meervoudig risico model. Hunt & Marshal (1998) noemen 
naast de eerste vier modellen, ook het ‘biogenic-biological’ en het ‘psycho-
educational’ model. Diverse combinaties van modellen worden vaak in de 
praktijk gebruikt, voor zowel onderzoek als feitelijke handelingsrichtlijnen. De 
bekendste legitimatie daarvan is de eclectische benadering van het 
fenomeen: een aanpak van gedragsproblemen, waarbij diverse technieken 
gebruikt worden, die niet noodzakelijk binnen één theoretische opvatting 
passen. Een nauwkeuriger omschreven combinatie, is het meervoudig 



Maatschappelijke achtergrond en theoretisch kader 
 

 33 

risicomodel (Van der Ploeg 1990). Deze is gebaseerd op het stressmodel en 
het ecologisch model. Hunt & Marshal (1998) en Gable (1988) wijzen op een 
andere, onder onderzoekers populaire combinatie: het eco-gedragsmodel. In 
paragraaf 2.3.1 komen wij terug op een hoofdindeling met drie soorten 
benaderingen: de dispositionele, de situationele en de interactionele 
benadering. 
 
Verschillende termen voor gedragsproblemen 
De verschillen in terminologie voor gedragsproblemen zijn niet altijd 
inwisselbaar in diverse modellen. Sommige termen zijn neutraal van aard en 
kunnen wel gebruikt worden in meerdere modellen, terwijl andere termen 
misplaatst zijn binnen bepaalde opvattingen. Peterson (1996) maar ook Hunt 
& Marshal (1998) wijzen op de variatie in keuzes met betrekking tot 
terminologie voor gedragsproblemen. Zo wordt ‘behavioral disordered’ in 
sommige staten van de VS gekozen voor identificatie procedures. Iets 
dergelijks geldt ook voor ‘behavioral handicapped’. De twee termen verwijzen 
naar observeerbaar gedrag. De eerste term heeft situationele (‘nurture’) 
connotaties, waarbij de oorzaak van het probleem meer in de omgeving 
gezocht moet worden. De tweede term heeft een meer kindeigenschappen 
(‘nature’) bijbetekenis. Op basis van deze bijbetekenissen en haar implicaties 
past ‘behavioral disordered’ beter in het gedragsmodel en ‘behavioral 
handicapped’ in het ‘biogenic-biological’ model. 
Een onderscheid dat herhaaldelijk terugkeert in de afbakening van 
gedragsproblematiek is die tussen internaliserend en externaliserend (Van 
der Ploeg, 1990), ook wel de ‘brede band’ (‘broad band’) onderscheidingen 
genoemd. Het zijn de ruime factoranalytische onderscheidingen of 
taxonomieën, die met diverse instrumenten gemeten zijn. Op specifieker 
niveau worden de ‘smalle band’ clusters van symptomen van leerlingen 
onderscheiden. Deze clusters geven meer een typologie van leerlingen en 
gedrag weer. Zo worden bijvoorbeeld de clusters onderscheiden met sociaal 
teruggetrokken of sociaal angstige, faalangstige, en depressieve leerlingen. 
De gedragingen van deze leerlingen wordt internaliserend gedrag genoemd. 
Het agressieve en hyperactieve gedrag vallen onder externaliserend gedrag. 
In de terminologie bij de definiëring van gedragsproblemen komen de 
internaliserende en externaliserende aspecten vaak tot uitdrukking. Bij de 
‘Serious Emotional Disturbances’ (SED), ‘Emotional and Behavioral 
Disturbances’ (EBD) en ‘emotionally handicapped’ (Hunt & Marshall, 1998), 
verwijzen de termen naar het innerlijk welbevinden van de leerlingen, waarbij 
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uiterlijke waarneembaarheid van problematisch gedrag niet noodzakelijk is. 
De termen omvatten ook internaliserend gedrag en lichamelijke symptomen. 
De term ‘gedragsstoornissen’ (‘conduct disorders’) wordt vooral gebruikt in de 
context van storend, agressief, afwijkend gedrag en omvat niet alle vormen 
van ‘serious behavioral problems’ (Winkley, 1996). Zo worden bijvoorbeeld de 
sociaal teruggetrokken leerlingen niet met de eerste term aangeduid, terwijl 
die wel kunnen vallen onder de term EBD. De termen ‘onaangepast’ 
(‘maladaptive’) en ‘afwijkend gedrag’ (‘deviant behavior’) vallen ook onder de 
EBD’s. Het al of niet uitsluiten van externaliserend en internaliserend gedrag 
is ook hier in het geding. 
De Nederlandse term ‘gedragsproblemen’ wordt ook vaak in combinatie 
gebruikt met sociaal emotionele problemen (Derriks & De Kat, 1997). De 
bedoeling daarvan lijkt om internaliserend gedrag niet uit te sluiten, analoog 
aan de Engelstalige afbakening van EBD. De Nederlandse begrippen 
‘gedragsproblemen’ en ‘probleemgedrag’ (zie Derriks & De Kat, 1997; Van 
der Ploeg, 1990) worden vaak door elkaar gebruikt. Zij hebben een 
verschillende connotatie. Zo kan de eerste term, als dispositie van het kind, 
als bijvoeglijk naamwoord bij ‘kind’ of ‘leerling’ gebruikt worden. Bijvoorbeeld: 
“gedragsproblematische leerlingen”. Hier wordt gedoeld op een eigenschap 
die behoort bij het kind. Het soort gedrag en het kind zijn specifiek 
aanwijsbaar. De term ‘probleemgedrag’ kan daarentegen niet gebruikt worden 
als bijvoeglijk naamwoord. De term wordt gebruikt bij de beschrijving van de 
gevolgen van, of de reacties op, het handelen van anderen en is daarmee 
geschikt voor de beschrijving van de sociale betrekkingen tussen het kind met 
anderen. Kortom de term ‘gedragsproblemen’ verwijst naar een 
kindeigenschappen benadering, terwijl de term ‘probleemgedrag’ ook naar 
situationele en relationele factoren refereert. 
‘Psychosociale problematiek’ is een term, die zowel de eigenschappen van 
het kind, als de kenmerken van de huidige en voorafgaande relaties probeert 
te omvatten (Van der Ploeg, 1990). In die zin valt probleemgedrag onder 
psychosociale problematiek. 
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2.2.3  Samenvatting van de definiëringskeuzes 
In de vorige paragrafen zijn vele opvattingen over gedragsproblemen aan bod 
gekomen. Geprobeerd is het fenomeen en de gehanteerde termen van 
diverse kanten te belichten. De terminologie is dermate pluriform en 
meerduidig dat een ongefundeerde keuze voor een bepaalde term ongewenst 
is. De pluriformiteit hebben wij zichtbaar gemaakt door praktische en 
theoretische definities voor gedragsproblematiek onder de loep te nemen. 
Zowel in de praktijk als in de theorie lijkt de term een speelbal van belangen 
en oriëntaties. Politiek-economische en theoretische veronderstellingen en 
beslissingen gaan schuil achter de termen waarmee gedragsproblemen 
worden aangeduid. 
Het procrustesbed waarop de termen ‘gedrag’ en ‘problematiek’ gelegd 
worden, is theoretisch, politiek, economisch, ideologisch, diagnostisch en 
interveniërend van aard. In de volgende alinea’s zullen wij duidelijk maken dat 
de theoretische oriëntatie samenhangt met de keuze voor de kerntheorie. Wij 
zullen in dat kader nogmaals ingaan op een andere indeling met drie 
verschillende soorten benaderingen. Wij kiezen voor een benadering en 
binnen deze benadering voor een combinatie van drie theorieën. 
 
 
2.3 Theoretische oriëntatie, kerntheorieën, empirische 

studies en onderzoeksvragen 
 
Inleiding
Het microniveau bevat de actoren leerkracht en leerlingen. Op dit niveau kan 
gekeken worden naar leerkracht- en leerling-eigenschappen afzonderlijk 
(intrapersoonlijk) en naar de interactie tussen beiden (interpersoonlijk) 
(Bronfenbrenner, 1993). In deze studie krijgt het microniveau en het 
interpersoonlijke domein de nadruk. Hierin komen de subjectieve, relatieve en 
de nog te behandelen relationele aspecten van gedragsproblemen expliciet 
tot hun recht. 
 
2.3.1  Theoretische oriëntatie: een afbakening 
Definiëring van gedragsproblemen hangt samen met de gekozen benadering 
of theoretische oriëntatie. Bij een theoretisch perspectief of metatheorie (Deci 
& Ryan, 2000) gaat het niet zozeer om directe toetsing wat betreft de mate 
van empirische steun voor de opvattingen, maar meer om standpuntbepaling 
ten opzichte van het onderzoeksobject, de theorie, de onderzoeksstrategie en 
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de behandelingswijzen. Wij beschrijven eerst drie onderzoeksbenaderingen 
en maken daarna een keuze voor een paradigma omdat de bijbehorende 
veronderstellingen nauw samenhangen met de keuze voor de kerntheorieën 
en de gekozen onderzoeksstrategie. Deze strategie wordt uitgebreid 
behandeld in Hoofdstuk 3. 
Er kunnen drie onderzoeksbenaderingen onderscheiden worden bij de studie 
naar persoonlijkheid en sociaal gedrag: de dispositionele, de situationele en 
de interactieve benadering (Sameroff & Chandler, 1975). De genoemde 
driedeling geldt ook voor onderzoek op het gebied van zowel onderwijs- en 
ontwikkelingsproblemen als leer- en gedragsproblemen (Deci & Chandler, 
1986; Meijer, 1986; Maas, 1992; Chazan, Laing & Davis, 1994). 
 
Dispositionele benadering 
De dispositionele aanpak richt zich op de stabiele eigenschappen van 
individuen. Deze stroming onderzoekt de mogelijkheden en beperkingen van 
het kind. Dit kan in de vorm van typologieën, trekken (‘traits’), 
ontwikkelingsfasen en dergelijke. De eigenschappen van een individu worden 
biologisch, neurologisch of psychologisch opgevat, waarbij de beïnvloeding of 
interventie gericht is op het individu zelf en niet zozeer op de verandering van 
de omgeving. De farmacologische, maar ook de psychodynamische 
behandelingswijzen (Garner & Gains, 1996) zijn voorbeelden van de eerder 
genoemde intra-psychische aanpak (Rhodes, 1976; Rigter, 1996). De 
benadering kan samengevat worden met het context-vrij gebruik van 
constructen. Dit houdt in dat bij de beschrijving van de constructen voor de 
disposities, expliciet geen rekening gehouden wordt met de omgeving waarin 
het gedrag plaatsvindt (Bronfenbrenner, 1993). 
Met betrekking tot onderzoek op het gebied van gedragsproblemen moet bij 
de dispositionele benadering gedacht worden aan testonderzoek, waarbij 
eigenschappen van het individu vergeleken worden met anderen of met een 
criterium. Dergelijke tests staan bekend als ‘norm referenced’ en ‘criterium 
referenced’: een score op een test boven of onder een bepaalde norm of op 
een bepaald criterium geeft aan of iemand gedragsproblematisch genoemd 
wordt of niet. Instrumenten met een dergelijke aanpak zijn bijvoorbeeld de 
Child Behavior Checklist (CBCL) (Verhulst, 1985; Hofstra, 2000) en de 
richtlijnen van de DSM-IV (Hartman, 2000). 
Met betrekking tot gedragsproblemen noemen Chazan, e.a. (1993) deze 
manieren om kinderen te labelen (Nelson & Rutherford, 1988) ‘het-kind-krijgt-
de-schuld-benadering’ (‘child blaming approach‘). Farrel (1995) noemt deze 
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stroming de kindeigenschappen benadering. In deze traditie wordt vooral op 
intra-individueel niveau een micro perspectief gehanteerd, met de nadruk op 
biologische en psychologische kenmerken van de leerling. 
 
Situationele benadering 
De situationele aanpak brengt datgene in kaart waardoor een bepaalde 
klasse van gedragingen opgeroepen wordt. De situationele of sociaal- 
structurele benadering ziet het gedrag als resultante van omgevingsfactoren. 
Onder deze noemer vallen de bekende behavioristische stromingen met 
klassieke en operante conditionering, die uitgaan van wetmatigheden tussen 
gedrag en stimuli. Dit wordt ook wel de gedragstheoretische benadering 
genoemd. Door middel van versterking en extinctie worden gedragingen van 
een individu veranderd. Een voorbeeld van een dergelijke visie op interventies 
bij gedragsproblemen, is de functionele analyse. Hierbij wordt systematisch 
onderzocht hoe het gedrag nauwkeurig te omschrijven is, welke 
gebeurtenissen aan dit gedrag voorafgaan en wat de gevolgen van dat 
gedrag zijn. Deze principes zijn bijvoorbeeld toegepast in het programma 
ABC (‘Antecedent, Behaviour and Conseqence’). Rutherford & Nelson (1988) 
menen dat met de gedragstheoretische benadering het leerlinggedrag 
aanzienlijk beter voorspelt kan worden dan met een benadering die de interne 
staat van de leerling ‘labeled’. Een voorbeeld van een 
gedragsinterventieprogramma is “The Good Behavior Game” (Harris & 
Sherman, 1973) en de aanpassing en vertaling daarvan voor de Nederlandse 
situatie genaamd “Taakspel” (Van der Sar, 2004). 
Ook de sociale leertheorie van Bandura is een voorbeeld van deze 
benadering. De theorie wijst op het modelgedrag van volwassenen dat van 
invloed is op het gedrag van kinderen. 
Deze stroming is gericht op onderzoek naar wat aanwezig is en wat ontbreekt 
in het onderwijs. Daarbij staat de manier waarop les wordt gegeven vaak 
centraal (Maas, 1992). Voorbeelden van deze benadering zijn de 
onderzoekstradities ‘effectief onderwijs’ (Creemers, 1991) en ‘teacher 
thinking’ (Lowyck & Clark, 1989). Zij houden zich respectievelijk bezig met de 
variabelen die van invloed zijn op hoge leerprestaties van leerlingen en het 
denken en doen van de leerkracht. Het gemeenschappelijke doel van deze 
tradities is verbetering van de leerprestaties en het lesgeven door het 
verbeteren van het onderwijsaanbod. Bij gedrag- en leerproblemen wordt 
deze benadering de ‘schooleigenschappen-benadering’ genoemd (Farrel, 
1995). Deze stroming heeft een macroperspectief en is onderwijskundig 
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georiënteerd. (Deci & Chandler, 1986). Wij zullen deze benadering ook wel de 
aanbodbenadering noemen. 
 
Interactionele benadering 
De interactionele benadering wordt ook wel aangeduid als interactieve, 
interpersoonlijke, transactionele of psychosociale benadering. Nauw verwant 
met deze benadering is de ecologische benadering. Deze geeft ruimte aan de 
beschrijving van contextvariabelen die van invloed zijn op individuen, naast de 
wederkerige invloed van die individuen op elkaar. De interactionele 
persoonlijkheidstheorie integreert de dispositionele en situationele aanpak. 
Daarbij gaat het om wetmatigheden in persoonlijkheid en sociaal gedrag in 
termen van de interactieve invloed van dispositionele kenmerken en 
situationele kenmerken (Malloy & Kenny, 2006). Deze stroming heeft als 
onderwerp van studie, de wisselwerking tussen leerlingkenmerken en 
onderwijskenmerken. Daarbij staat de vraag centraal: wat moet het onderwijs 
aanbieden opdat leerlingen zich ontwikkelen? (Deci & Chandler, 1986). Zij 
vormt dus de synthese van de kind- en de schooleigenschappen benadering. 
Bronfenbrenner (1993) en Sameroff & Chandler (1975) menen dat de 
transacties tussen kind en de zorgomgeving in onderzoek betrokken moeten 
worden om succesvolle voorspellingen te kunnen doen over de gevolgen van 
opgelopen trauma’s en problemen. Sameroff e.a. geven voorbeelden van de 
in de tijd verlopende wisselwerking van trauma’s bij kinderen en de invloed 
van de omgeving daarop. Zo versterken sociale gezinsproblemen de 
ongunstige effecten van kindermishandeling. Deze worden ook weer 
beïnvloed door kindeigenschappen zoals het lage geboortegewicht van het 
kind. Kortom, ten behoeve van de predictieve validiteit dienen de omgeving, 
de kindkarakteristieken, én de wisselwerking daartussen, in onderzoek 
opgenomen te worden. 
Meer specifiek voor gedragsproblemen is de ecologische visie geëxpliciteerd 
door Swap (1974, p. 169): ”If disturbance occurs, it is because of the 
interaction between child and critical persons in the childs” environment.(…) 
The recognition of the range of differences in children and the responses to 
those differences which are adaptive should lead to many fewer disruptive 
and destructive encounters in classroom settings”. 
 
Keuze voor interactionele benadering 
Dekovi  (2000) beschrijft in haar oratie het klappen met de handen als 
metafoor voor gedragsproblematiek. De bestudering ervan is onmogelijk 
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indien men slechts één hand in beschouwing neemt. Noodzakelijk is de 
bestudering van twee handen en de dynamiek daartussen. Het klappen met 
de handen staat voor gedragsproblemen die niet in een vacuüm ontstaan, 
maar bestudeerd dienen te worden in de sociale context. 
Verder bekritiseert Dekovi  (2000) andere (naïeve) benaderingen door op te 
merken dat de ecologische benadering pas achteraf van stal gehaald wordt 
om onderzoeksresultaten te rechtvaardigen. Zij bepleit een expliciete keuze 
vooraf voor de benadering in samenhang met de daaraan verbonden 
methodologische consequenties. Deze expliciete keuze maken wij voor de 
interactionele zienswijze omdat: 

 de benadering afleidbaar en herkenbaar is uit de kwalitatieve informatie 
in Hoofdstuk 1; 

 minimaal twee partijen en hun omgang met elkaar onderwerp van 
studie zijn; 

 kennis uit verschillende disciplines ((ortho)pedagogie, psychologie en 
onderwijskunde) gecombineerd kan worden; 

 gedragsproblemen een onduidelijk fenomeen is en gedragsproblemen 
vaag gedefinieerd zijn; 

 de benadering mogelijkheden biedt tot koppelen van data- en 
theoriegestuurd onderzoek (Hoofdstuk 3); 

 de benadering de mogelijkheid geeft tot het afleiden van scherpe 
hypothesen (Hoofdstuk 6); 

 de benadering goede aanleiding biedt voor praktijkadviezen. 
 
Wij scharen ons met deze keuze onder de ecologische en transactionele 
theoretici over wie Algozzine, Schmidt & Mercer (1981, p. 168 in Ysseldyke, 
Algozzine & Thurlow, 2000) stellen: ”… to these theorists emotional 
disturbance is in “the eye of the beholder”, and is generated or develops when 
an individual’s behavior is viewed as disturbing or bothersome by others with 
whom interaction occurs.” 
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2.4 Interactieve benadering nader uitgewerkt 
 
In de voorgaande paragrafen hebben wij drie benaderingen kort beschreven. 
De tegenstellingen in de benaderingen kunnen getypeerd worden als 
problemen vàn het kind versus problemen mèt het kind. De term ‘met’ verwijst 
naar de term ‘omgang’, die past binnen de interactionele benadering. 
Wij behandelen binnen de door ons verkozen transactionele benadering drie 
theorieën: de conflicttheorie, de interpersoonlijke persoonlijkheidstheorie, en 
de afstemmingstheorie. Deze drie theorieën moeten nog steeds opgevat 
worden als heuristieken en zijn nog niet zodanig uitgewerkt dat scherpe 
hypothesen afgeleid (kunnen) worden. De conflicttheorie heeft zeer veel 
overeenkomsten met gedragsproblemen, in de zin van: “it takes two to tango”. 
In deze theorie worden de aannamen geëxpliciteerd. De interpersoonlijke 
persoonlijkheidstheorie bevat twee constructen namelijk, ‘nabijheid’ en 
macht’, die nauw overeenkomen met twee van de drie constructen van de 
daarna te behandelen afstemmingbenadering. Deze twee constructen zijn de 
behoefte aan affectie en de behoefte aan autonomie. Het derde construct is 
de behoefte aan competentie. Naast deze constructen, die doelen op de 
behoeften van een leerling, worden ook drie soorten aanbod met betrekking 
tot de behoeften beschreven. Het zijn het bieden van affectie, vrijheid en 
informatie. 
 
2.4.1  Conflicttheorie 
De conflicttheorie van Tidwell (1998) is van toepassing op de door ons 
gekozen benadering van gedragsproblematiek. Wij zullen de parallellen 
tussen conflicten en gedragsproblematiek uitwerken. Daarbij komen de 
subjectieve, relationele en relatieve aspecten van conflicten en 
gedragsproblemen aan bod. 
De conflicttheorie houdt zich bezig met systematisch onderzoek van conflicten 
en oplossingen daarvoor, waarbij twee of meer partijen betrokken zijn. In het 
interactionistische/situationistisch kader, is het de vraag, wanneer en onder 
welke omstandigheden een conflict ontstaat. Bercovitch (1984, in Tidwell, 
1998) definieert conflict als een situatie die onverenigbare doelen en waarden 
tussen verschillende partijen doet ontstaan. Folger, Marshall & Stutman 
(1993, in Tidwell, 1998) gaan een stap verder en benadrukken dat de doelen 
of het verhinderen van het bereiken ervan, niet objectief hoeven te zijn maar 
ervaren worden door de partijen. Deze partijen zijn bovendien onderling 
afhankelijk. Dit laatste kenmerkt het relationele aspect, terwijl de niet 
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objectieve verhindering van het bereiken van doelen verwijst naar het 
subjectieve aspect. Op deze aspecten komen wij terug bij de behandeling van 
de interpersoonlijke persoonlijkheidstheorie en de afstemmingstheorie. 
Tidwell (1998) geeft aan dat doelen of behoeften niet in een vacuüm maar in 
een sociale context verkeren. Deze sociale context hebben wij eveneens 
genoemd bij het relatieve aspect van gedragsproblemen. Diegene die in de 
sociale context zijn behoeften ongelimiteerd probeert te vervullen wordt vaak 
afwijkend genoemd. Diegenen die falen in de vervulling van de behoeften en 
daar onder lijden worden ook afwijkend genoemd. Deze personen krijgen het 
label van onaangepast (maladjusted) of neurotisch (Tidwell, 1998). Dergelijke 
labels zijn ook bekend ten aanzien van gedragsproblematiek. Daarbij moet 
respectievelijk gedacht worden aan externaliserende en internaliserende 
gedragsproblematiek. 
 
Conflicttheorie en gedragsproblemen 
Er bestaan graduele verschillen in problemen. Het onderscheid tussen 
onenigheid of geschil en conflict wordt door Tidwell (1998) als gradueel 
opgevat. Een meningsverschil is minder hevig dan een conflict, bovendien is 
een meningsverschil makkelijker oplosbaar dan een conflict. De 
oplosbaarheid en de hevigheid moeten daarbij gezien worden als twee 
continue dimensies. Gedragsproblemen hebben eveneens graduaties, 
hetgeen overeenstemt met het subjectieve karakter van problematiek, 
namelijk de relatie tussen de leerkrachtvaardigheid en diens reacties op 
verschillende stimuli. Wij zullen dit aspect nog uitwerken in Hoofdstuk 5. 
Indien wij de theoretische basis wat betreft conflicttheorie toepassen op de 
onderwijsrelatie op microniveau, namelijk die tussen kind en leerkracht, dan 
komen wij op de volgende parallellen: 

 Conflict en gedragsproblematiek zijn een beschrijving van een sociale 
relatie. 

 Er is sprake van een wederzijdse afhankelijkheid in die sociale relatie. 
 Ten grondslag aan een conflict en gedragsproblematiek ligt de 

(ervaren) belemmering in de behoeftevervulling. 
 De belemmering en de behoeften zijn subjectief en waardegeladen. 
 Conflict en gedragsproblematiek zijn plaatsbaar op een continuüm van 

hevigheid en oplosbaarheid. 
 Conflict en gedragsproblematiek zijn contextgebonden. 
 Beiden hebben een historie waarbij de zoektocht naar de eerste actie in 

de actie-reactieketen van de participanten ondoenlijk is. 
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 Het niet toekomen tot het uitdrukken van een behoefte vervulling en het 
overmatig uitdrukken en nastreven ervan, wordt afwijkend gedrag 
genoemd. Deze afwijkingen worden getypeerd of gecategoriseerd. In dit 
geval past een parallel-typologie op het brede band niveau, namelijk 
internaliserende en externaliserende problematiek. 

 
Deze parallellen tussen de conflicttheorie en gedragsproblematiek doen recht 
aan het te onderzoeken fenomeen en zullen mede richtinggevend zijn voor de 
keuze van de concepten bij de verschillende empirische studies van dit 
proefschrift. Deze concepten zijn ondermeer de soorten behoeften van de 
partijen, waarover de conflicttheorie slechts globaal inhoudelijke uitspraken 
doet. De inhoud van de volgende paragrafen dient de nadere bepaling van de 
concepten. 
 
2.4.2  Interpersoonlijke persoonlijkheidstheorie 
In de voorafgaande paragrafen hebben wij de conflicttheorie behandeld die 
mede inzicht geeft in de subjectieve, relatieve en relationele aspecten van 
gedragsproblematiek. Wij kunnen op basis van de aannamen concluderen dat 
gedragsproblemen als interactievraagstukken opgevat kunnen worden. In 
deze paragraaf diepen wij het begrip interactie verder uit. 
Leary (1957) heeft als standpunt dat het interpersoonlijk gedrag de meest 
cruciale en functioneel invloedrijkste dimensie van persoonlijkheid is. Daarbij 
is interpersoonlijk gedrag het gedrag dat zichtbaar is voor anderen. Het 
cruciale en functionele van het interpersoonlijke gedrag ligt in de relatief lange 
afhankelijkheid van een kind van de verzorgende en opvoedende 
volwassenen, maar ook vanwege de duurzame afhankelijkheid van 
volwassenen onderling (Leary, 1957). 
In de interpersoonlijke persoonlijkheidstheorie van Leary wordt aangenomen 
dat gedragingen van personen op elkaar inwerken, waarbij in dat gedrag twee 
dimensies te onderscheiden zijn namelijk macht (‘power’) en nabijheid 
(‘affiliation’). In een interpersoonlijke relatie oefenen personen in verschillende 
mate macht op elkaar uit. Macht kan hierbij variëren tussen dominantie 
(‘dominance’) en onderliggendheid (‘submission’). Nabijheid kenmerkt het 
betrekkingsniveau en variëert tussen vijandigheid (‘hostility’) en genegenheid 
(‘affection’). 
Op basis van de theorie van Leary is een rijke onderzoekstraditie ontstaan. In 
Nederland zijn dat ondermeer de onderzoeken van Admiraal (1993); 
Admiraal, Wubbels & Korthagen, (1996); Bouwkamp (1999); Van den Berg 
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(2000); Verstegen & Lodewijks (1993); Wubbels, Creton & Hooymayers 
(1992). 
Binnen bepaalde marges kan geschoven worden met de benoeming en 
vertaling van de constructen. De betekenis of inhoud blijft grotendeels gelijk. 
Wij zullen enkele auteurs en de door hen gekozen terminologie behandelen. 
Deze betekenisoverlap maakt duidelijk dat twee termen uit de Leary-traditie 
overeenkomen met twee van de drie kernbegrippen binnen de nog te 
behandelen afstemmingstheorie. 
Admiraal (1993) noemt de twee constructen die de relatie tussen leerling en 
leerkracht kenmerken nabijheid en macht. De term ‘nabijheid’ verwijst naar de 
mate waarin uit het gedrag kan worden afgeleid dat een docent leerlingen en 
hun gedrag afwijst dan wel positief waardeert. De polen van dit continuüm zijn 
respectievelijk ‘tegen’ en ‘samen’. (Admiraal, 1993). De term ‘macht’ is 
geoperationaliseerd met de mate waarin uit gedrag van docenten kan worden 
afgeleid dat zij de activiteiten van de leerlingen bepalen of dat de leerlingen 
zelf hun gedrag bepalen. Het eerste gedrag wordt ‘boven’ genoemd en het 
tweede soort gedrag staat voor ‘onder’. Hier is sprake van een continuüm 
waarbij de leerkracht meer of minder gedragsalternatieven geeft. Uit de 
operationalisaties van Admiraal blijkt dat de door hem genoemde constructen 
macht en nabijheid overeenkomen met respectievelijk controle (uitoefenen) 
en affectie (bieden). 
Wubbels e.a. (1992) wijzen op de overeenkomsten tussen respectievelijk de 
mate van invloed uitoefenen (‘influence’) en nabijheid (‘proximity’) met 
leidinggeven (‘directivity’) en de mate van warmte in de omgang (‘warmth’). 
Dunkin & Biddle (1974) gebruiken deze termen bij de benoeming van twee 
hoofddimensies van leerkrachtgedrag. De polen van de assen bij Wubbels, 
e.a. (1992) zijn gelijk aan die van Admiraal. 
Kortom, de in deze alinea’s genoemde betekenis van termen zijn nauwelijks 
te onderscheiden van de betekenissen van controle en affectie. Deze twee 
cruciale gedragsdimensies van Leary (1957) komen overeen met twee (van 
de drie) essentiële behoeften en bijbehorende tegemoetkoming (Deci & Ryan 
2000) binnen de hierna te behandelen afstemmingstheorie. In de beschrijving 
van deze theorie wordt de relatie tussen de twee constructparen enerzijds en 
gedragsproblemen anderzijds verder uitgewerkt. Bovendien bevat deze 
theorie nog een derde koppel van constructen die ook van invloed is op 
gedragsproblemen. 
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2.4.3  Afstemmingstheorie 
Onder de noemer ‘afstemmingstheorie’ verstaan wij verschillende theorieën 
die elkaar overlappen of in het verlengde van elkaar liggen. Deze theorieën 
kenmerken zich, doordat de mate van afstemming de relatie weergeeft tussen 
vraag en aanbod. In het onderwijs gaat het om de behoeften van de leerling 
die vallen onder de ‘vraag’, terwijl de vervulling daarvan gezien kan worden 
als het ‘aanbod’ van de leerkracht. Wij hebben voor ‘afstemming’ gekozen als 
de vertaling van de Engelse paren van termen ‘fit’ versus ‘misfit’, ‘goodness of 
fit’ versus ‘badness of fit’, ‘match’ versus ‘mismatch’ en ‘compatible’ versus 
‘incompatible’. Green, Abidin & Kmetz (1997, p. 239) definiëren de ‘student-
teacher compatibility’ als “the degree to which the capacities, motivations, and 
style of behaving of a student are compatible with the expectations, demands 
and other characteristics of his or her teacher”. 
Onderzoek naar afstemming is soms onder de term ‘afstemming’ verricht. Er 
worden echter ook verschillende termen gebruikt voor hetzelfde fenomeen en 
andersom. In Nederland wijst bijvoorbeeld Van Werkhoven (1987; 1993) op 
problematisch leerlinggedrag als het tekortschieten van effectief onderwijs. In 
de beschrijving van het project binnen het Orthopedagogische Project 
Afstemming herformuleert Stevens (1994) ‘afstemming’ in ‘responsiviteit’. 
Schonewille Rooth & Van der Leij (1990) spreken van ‘onderwijs op maat’, 
waarbij zij vooral doelen op differentiëring in instructie voor wat betreft 
beginniveau, leertempo en zelfstandigheid van de leerling. Booy & Houtveen 
(1996) en Peschar & Meijer (1997) gebruiken de termen ‘adaptief onderwijs’. 
Castelijns (1996) kiest in eerdere publicaties voor ‘responsieve instructie’, 
maar pleit naderhand expliciet voor de termen ‘uitdagend onderwijs’ in plaats 
van ‘adaptief onderwijs’ of ‘afstemming’ (Castelijns & Jager, 1998). Bij 
Wubbels Creton & Hooymakers (1992) staat de term ‘interactie’ centraal, 
waarbij uitsluitend de twee concepten genegenheid en autonomie (‘affiliation’ 
en ‘autonomy’) van de Roos van Leary uitgewerkt worden voor 
onderwijssituaties, waarbij het gaat om de min of meer adequate aanpassing 
van de interacties tussen leerkracht en leerlingen. Bij ‘effectief onderwijs’ 
(Creemers, 1991) gaat het hoofdzakelijk om het verbeteren van het 
leerrendement van leerlingen door de effectieve leertijd te vergroten door 
efficiënt klassenmanagement en het stellen van hoge eisen aan de leerlingen. 
Het meest recente (en toekomstig) jargon rept van passend onderwijs 
(Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 2009). Hierbij krijgen 
de scholen (vanaf 2011) meer autonomie en verantwoordelijkheid om voor 
elke leerling een passend onderwijsaanbod te verzorgen.   
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Aan de afstemmingsbenadering liggen opvattingen over de menselijke natuur 
ten grondslag. De mens is een actief organisme, wiens activiteit kwetsbaar is 
bij bepaalde ongunstige invloeden. Actief in de zin van explorerend, groeiend 
en ontwikkelend. Aan de basis van activiteit liggen biologische en 
psychologische behoeften. Als de omgeving tegemoet komt aan deze 
behoeften leidt dat uiteindelijk tot zelfbepaling (Deci & Chandler, 1986; Deci & 
Ryan, 2000) en gemotiveerdheid. Het niet tegemoetkomen aan elk van deze 
behoeften leidt tot afhankelijkheid en gedemotiveerdheid: “human needs 
specify the necessary conditions for psychological health or well-being and 
their satisfaction is thus hypothesized to be associated with the most effective 
functioning (….) Psychological health requires satisfaction off all three needs; 
one or two are not enough.” (Deci & Ryan, 2000, p. 229). Dus naast de twee 
cruciale dimensies van Leary noemen Deci en Ryan nog een derde. Wij 
komen in Hoofdstuk 6 terug op de drie verschillende soorten behoeften die 
verondersteld worden door verschillende auteurs, zoals Deci & Chandler 
(1986) Deci & Ryan (2000); Skinner & Belmont (1993); Connell & Welborn 
(1991); Castelijns (1996); Castelijns & Jager (1998); Hoeben (1993) en 
Roeser, Eccles & Sameroff (1998). 
Bij de afstemmingsbenadering geldt dus dat de bron van motivatie in het kind 
zelf ligt, maar dat de sociale omgeving tegemoet moet komen aan de basale 
psychologische behoeften waardoor motivatie opbloeit (Skinner & Belmont, 
1993). Deze auteurs vervolgen met: ”The extend to which children’s basic 
psychological needs are met or ignored in the schoolcontext is reflected in 
their selfsystem processes” (Skinner & Belmont, 1993, p. 572). Wij gaan eerst 
in op de ‘zelfsysteem-processen’ vanwege de connectie met 
gedragsproblemen. De genoemde psychologische basisbehoeften en de 
tegemoetkoming daaraan behandelen wij daarna. 
De ‘zelfsysteem-processen’ omvatten twee constructen: ‘betrokkenheid’ 
(‘studentengagement’) en ‘weerzin’ (‘disaffection’). De eerstgenoemde term is 
de betrokkenheid van leerlingen met schoolactiviteiten. Leerlingen met een 
hoge betrokkenheid tonen over het algemeen positieve gevoelens, 
ononderbroken activiteit, enthousiasme, nieuwsgierigheid en belangstelling. 
Deze activiteiten en mentale staat zijn een neerslag van, of vallen samen met 
motivatie (Wigfield, Eccles & Rodriques, 1998) of de term ‘flow’ 
(Csikszentmihali, 1984). De term ‘weerzin’ is het niet betrokken zijn bij 
schooltaken en gaat gepaard met passiviteit, niet doorzetten en afhaken bij 
uitdagingen (Skinner & Belmont, 1993). Dit soort gedrag, als uitdrukking van 
het ontbreken van afstemming, wordt probleemgedrag genoemd (Roeser, 
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Eccles & Sameroff, 1998). Volgens Deci & Ryan (2000) zal het niet 
tegemoetkomen aan de drie behoeften ‘amotivation4’ veroorzaken, dat 
samengaat met slecht functioneren en slechte geestelijke gezondheid. Bij 
zowel betrokkenheid c.q. motivatie als weerzin c.q. a-motivatie, gaat het om 
de mate van afstemming van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften 
van de leerling. Bij afstemming is dus sprake van een continuüm waarbij aan 
de positieve pool motivatie ontstaat. Deze motivatie is zichtbaar in gedrag, 
zoals betrokkenheid met schooltaken. Aan de negatieve pool is sprake van a-
motivatie en niet-betrokkenheid, dat zichtbaar is in gedragsproblemen. De 
term ‘gedragsproblemen’ verwijst dus niet alleen naar een continuüm, maar 
ook naar concrete gedragingen als neerslag van motivatie. De eerste term 
heeft een meer negatieve betekenis, terwijl de tweede term een meer 
positieve bijklank heeft. 
In Figuur 2 staan aan de vraagzijde weergeven de drie behoeften5 van de 
leerling en aan de aanbodzijde van de leerkracht drie vormen van 
tegemoetkomingen. De constructen staan afgebeeld met ovalen. De relatie 
tussen de vraag- en aanbodconstructen is weergegeven met een dubbele pijl. 
Deze staat voor de mate van afstemming. De accolades geven weer dat aan 
alle drie de behoeften tegemoet moet worden gekomen. In de volgende 
alinea’s beschrijven wij de constructen. Wij gaan eerst in op de behoefte aan 
competentie en de tegemoetkoming daaraan, daarna op die van autonomie 
en ten slotte op de behoefte aan relatie en de vervulling daarvan. Het aanbod 
op de behoefte aan competentie is het verschaffen van informatie over de 
leeractiviteit van de leerling. Het aanbod op de behoefte aan autonomie is 
controle. Het aanbod op de behoefte aan relatie is affectie. 

                                                      
4 Voor Deci & Ryan (2000) is ‘amotivation’ de negatieve pool van een continuüm dat 
overgaat via extrinsieke motivatie in de positieve pool die door hen intrinsieke 
motivatie genoemd wordt. Bij amotivatie is er geen regulatie. Bij extrinsieke motivatie 
is er sprake van externe regulatie die overgaat via introjectie regulatie en 
geïndentificeerde en geïntegreerde regulatie naar intrinsieke regulatie die hoort bij de 
meeste positieve pool. 
5Baumeister & Leary (1995) onderscheiden fundamentele behoeften van wensen. Als 
niet aan de fundamentele behoeften tegemoetgekomen wordt, zal uiteindelijk 
pathologie ontstaan. Dit geldt niet voor het niet vervullen van wensen. Verder zijn 
fundamentele behoeften niet herleidbaar tot andere behoeften. Zij uiten zich in een 
groot scala aan gedragingen en gevoelens in vele situaties. Bovendien zijn deze 
behoeften niet beperkt tot specifieke situaties of cultuur, maar universeel. Daarnaast 
wijzen zowel Deci & Ryan (2000) en Baumeister & Leary (1995) in dit kader ook op de 
evolutionaire functie van fundamentele behoeften.  
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Behoefte aan competentie en aanbod van informatie 
De behoefte aan competentie kan omschreven worden als de behoefte om 
zichzelf als effectief handelend te ervaren, als in staat om gewenste 
resultaten te behalen en ongewenste resultaten te vermijden (Connel & 
Wellborn, 1991). Bruner (1966) en Deci & Ryan (2000) verwijzen bij het 
competentieprincipe naar White (1959) die dit ‘competentiemotivatie’ noemt. 
Hierbij veroorzaakt vooruitgang in vaardigheid positieve emoties, hetgeen de 
activiteit intrinsiek motiverend maakt (Boekaerts, 1995). Dit 
competentieprincipe ligt in het verlengde van het zogenaamde 
incongruïteitsprincipe van de intrinsieke motivatietheorie. Mensen hebben 
hierbij behoefte aan een zekere balans tussen de onzekerheid en 
uitdagingskracht van een situatie. 
Voor de tegemoetkoming aan de behoefte aan competentie is volgens de 
hiervoor genoemde auteurs en onder andere Skinner & Belmont (1993) 
‘structuur’ van de kant van de opvoeder of leerkracht nodig. De term 

Competentie 

  Controle 

    Relatie   Affectie 

Informatie 

Autonomie 

  Afstemming 

Leerling - Vraag Leerkracht - Aanbod 

Figuur 2. 
Drie behoeften aan de vraagzijde van de leerling en drie vormen van tegemoetkomingen
aan de aanbodzijde van de leerkracht. 
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‘structuur6’ is nauwelijks te omgrenzen en geeft hoogstens aan dat het niet 
om chaos (Skinner & Belmont, 1993) gaat. Bovendien heeft deze term ook de 
nodige overlap met ‘controle’.  
In het aanbod op competentie gaat het om de mate van helderheid en 
kwaliteit van informatie over verwachtingen of eisen en consequenties. Drie 
van de zeven variabelen die door Creemers (1991) en Sammons, Hillman & 
Mortimore (1995) genoemd worden, lijken het aanbodkarakter voor 
competentie het best te dekken. Het zijn: 1) de mate van helderheid in het 
presenteren van de leerstof; 2) de mate van het geven van feedback; 3) de 
mate waarin correctieve maatregelen genomen worden om de leerlingen 
alsnog tot het vooraf gestelde en gewenste leerniveau te brengen. Het betreft 
de leerkrachtgedragingen, die samenhangen met het prestatieniveau van 
leerlingen en effectief blijken te zijn. Deci & Ryan (2000) noemen deze 
activiteiten ‘informational’. Omdat het hierbij gaat om informatie over het leren. 
Het gaat om de juiste verhouding van positieve feedback, relatief ten opzichte 
van geen feedback. Deze juiste verhouding bevordert het gevoel van 
competentie. Een onjuiste verhouding die bestaat uit geen of negatieve 
feedback ondermijnt het gevoel van competentie. 
 
De behoefte aan autonomie en het aanbod van controle 
Autonomie wordt gedefinieerd als het ervaren van keuzes in de aanzet tot, het 
onderhouden van en reguleren van activiteit en het ervaren van de relatie 
tussen de eigen activiteiten en de gekozen doelen en waarden (Connel & 
Welborn, 1991). Boekaerts (2007) beschrijft naast de twee eerder genoemde 
principes (incongruïteitsprincipe en het competentieprincipe) een derde 
principe binnen de intrinsieke motivatietheorie, namelijk het 
causaliteitsprincipe. Dit principe verwijst naar het ervaren van vrijheid en 
handelen: een leerling die zelf intiatief neemt heeft dan ‘origin-experience’, 
terwijl diegene die zich gestuurd voelt door anderen ‘pawn-experience’ 
(pionervaring) heeft. Deci & Ryan (2000) spreken van ‘zelfbepaling’ waarbij de 
laatstgenoemde term centraal staat in de ‘self-determination theory’ van Deci 
& Ryan, (2000). Deze auteurs (p. 242) schrijven: “Autonomy involves being 
volitional, acting from one’s integrated sense of self, and endorsing one’s 
                                                      
6 Structuur bieden als interventie ter bevordering van motivatie wordt door Patrick, 
Skinner & Connel (1993) “broadly defined, including increasing children’s succes 
experiences, increasing the contingency between childrens’ behavior and important 
outcomes, and making sure that children have the strategies they need to produce 
succes and avoid failure. Skinner & Belmont (1993) reserveren de term structuur voor 
het aanbod op de behoefte aan competentie. 
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actions. It does not entail being separate from, not relying upon, or being 
independent of others”. Voor een overzicht van 45 gerelateerde termen voor 
controle en autonomie (en vaak ook competentie) verwijzen wij naar Skinner 
(1996). 
De autonomiesteun in het leerkrachtaanbod bestaat uit het geven van 
keuzemogelijkheden (Deci & Chandler, 2000) en de versterking van de 
verbinding tussen de activiteit van de leerling en de individuele doelstellingen. 
Over deze laatste toevoeging menen Patrick, Skinner & Connel (1993) dat het 
hier gaat om het gevoel van controle door de leerling dat door Patrick e.a. 
juist onderscheiden wordt van autonomie. Skinner & Belmont (1993) 
definiëren het aanbod op autonomie als de mate van vrijheid die de leerling 
gegeven wordt om zijn eigen gedrag te bepalen. Zij beschrijven slechts de 
negatieve pool van dit continuüm, namelijk dwang. Assor, Kaplan & Roth 
(2002) wijzen op de complexiteit van de factoren die autonomie bij de 
leerlingen bevordert of onderdrukt. Het relatieve belang van de factoren 
varieert als een functie van de onderwijscontext en de relaties waarbinnen de 
leerling functioneert. 
Wij verkiezen de term ‘controle’ voor het aanbod op de behoefte aan 
autonomie. De mate van controle die uitgeoefend wordt hangt samen met de 
mate van autonomie. Als het gedrag van leerlingen extreem gecontroleerd 
wordt, ofwel de leerlingen nauwelijks gedragsalternatieven hebben, zal de 
kans op gevoel van autonomie minimaal zijn. Volledige keuzevrijheid voor de 
leerling of geen controle van de kant van de leerkracht zal waarschijnlijk 
chaos7 geven, waardoor het gevoel van autonomie eveneens minimaal zal 
zijn. Het is dus niet mogelijk te spreken van een lineair verband. Het gaat om 
de juiste mate van controle die een leerkracht uitoefent om een optimaal 
gevoel van autonomie bij de leerlingen te bewerkstelligen. 
 
Affectie als aanbod op de behoefte aan relatie 
De behoefte aan relatie (‘relatedness’) is de behoefte om zich veilig te voelen 
in de sociale omgeving en de behoefte om zich als gewaardeerd, geliefd en 
gerespecteerd te ervaren(Connel & Wellborn, 1991). Deci & Ryan (2000) 
verwijzen bij de beschrijving van het concept ‘relatie’ naar de overeenkomsten 
met de veilige hechting van het kind met de ouders die benadrukt wordt in de 
hechtingstheorie van Bowlby. Een veilige hechting bevordert en stimuleert 
exploratie van de omgeving door het kind. Baumeister & Leary (1995) 
                                                      
7 Skinner & Belmont (1993) noemen chaos de negatieve pool van het aanbod op 
competentie. De positieve pool op competentie noemen zij structuur bieden. 
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noemen behoefte aan relatie ‘relatedness’ c.q. ‘belonging’ het belangrijkste 
motief van handelen van de mens. Deci & Ryan geven deze behoefte een wat 
minder prominente plaats. Volgens Baumeister & Leary volgen emotionele 
reacties direct uit het mislukken of slagen in de behoefte aan ‘belonging’. 
Positieve gevoelens (zoals affectie, vriendelijkheid en opgewektheid) ontstaan 
bij het vormen en onderhouden van sociale binding en negatieve gevoelens 
ontstaan als de relaties verbroken, bedreigd of geweigerd worden. Deze 
negatieve gevoelens drukken zich uit in angst en depressie, eenzaamheid, 
schuldgevoelens, verdriet, vijandigheid en verbitterdheid. Het gebrek aan 
‘belongingness’ gaat samen met een hogere mate van mentale en fysieke 
ongezondheid welke gepaard gaat met een brede range van 
gedragsproblemen (Baumeister & Leary). 
 
De betrokkenheid van de leerkracht bij de leerling is volgens Connel & 
Welborn (1991) de aanbodcomponent op de behoefte aan relatie. Daarbij 
heeft de leerkracht kennis van, en interesse in de leerling, waarbij het volgens 
Castelijns & Jager (1998) niet alleen over schoolzaken hoeft te gaan. Naast 
deze vorm van aanbod noemen Connel & Welborn de emotionele steun aan 
de leerling. Wij menen dat zowel betrokkenheid van de leerkracht als 
emotionele steun gevat kan worden in de term ‘affectie’8. De mate van affectie 
varieert van vijandig tot zeer vriendelijk. Zo is bijvoorbeeld het specifiek 
vragen naar de belevenissen van leerlingen in hun hobby’s een blijk van 
betrokkenheid en vriendelijkheid. Maar ook in (extra) uitleg over leertaken 
toont de leerkracht zijn of haar vriendelijkheid. Bovenstaande gedragingen als 
aanbod lijken in lijn met de behoefte die verwoord is door Baumeister & Leary 
(1995, p. 6): “to satisfy the need to belong, the person must believe that the 
other cares about his or her welfare and likes (or loves) him or her”. Zij 
vervolgen dat idealitair de positieve gevoelens wederkerig zijn en dat het niet 
louter om vriendelijkheid zelf gaat (die mogelijk door vele anderen op 
willekeurige tijdstippen geboden kan worden). Er wordt niet voldaan aan de 
vervulling van de behoefte aan relatie als de kwaliteit van de relatie neigt naar 
de negatieve pool van affectie, namelijk vijandigheid en/of dat de frequentie 
van het contact te laag is. 

                                                      
8 Hoewel de mate van ‘belonging’ de sterkte van affectie beïnvloedt, hoeft het 
omgekeerde niet het geval te zijn. Positieve affectie hoeft mogelijk nog niet te 
betekenen dat de mate van ‘belonging’ goed is. Echter, positieve gevoelens kunnen de 
sociale banden wel versterken (Baumeister & Leary, 1995). 
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In het volgende gaan wij in op diverse studies die op verschillende manieren 
de relatie onderzochten tussen de mate van expertise van een leerkracht en 
diens omgang met gedragsproblemen. 
 
 
2.5 Studies met betrekking tot leerkrachten en omgang met 

gedragsproblemen 
 
Verschillende auteurs hebben pogingen gedaan te inventariseren wat er in de 
onderwijspraktijk leeft ten aanzien van gedragsproblemen. Brophy (1996) en 
Brophy & McCaslin (1992) kwamen met interviews van leerkrachten tot drie 
soorten gedragsproblemen. Ten behoeve van daarop volgende onderzoeken, 
hebben zij deze drie typologieën van gedragsproblemen aangevuld met 
ontbrekende theoretische typologieën. Met vignetten, waarin de verschillende 
soorten gedragsproblemen beschreven staan, hebben zij de impliciete 
theorieën van expertleerkrachten geëliciteerd. Zij concludeerden dat 
expertleerkrachten een rijker en gedifferentieerder beschrijving geven van 
gedragsproblemen en interventies dan niet-experts. De niet-
expertleerkrachten gebruikten overwegend globale termen. Hoewel ter 
validatie van de expertise van leerkrachten zowel globale als specifieke 
observaties in de klas gedaan zijn wat betreft de omgang met 
gedragsproblemen, zijn deze observaties niet geëvalueerd binnen een 
theorie. Een andere conclusie van hen is dat de door experts genoemde 
interventies nauwelijks enig raakvlak hadden met de wetenschappelijk 
getoetste interventies. 
In tegenstelling tot Brophy (1996) die schriftelijk scenario’s met 
gedragsproblemen aan de leerkrachten aanboden, hebben Clarridge & 
Berliner (1991) een nieuwe klassesituatie gemanipuleerd: enkele studenten in 
een klas kregen een rol opgedragen die afwijkt van de typische student. De 
leerkrachten kregen een lesopdracht. De transcripten van de interviews naar 
aanleiding van de op video opgenomen les, betroffen het klassemanagement 
en de attributies en verwachtingen ten aanzien van de studenten. In 
tegenstelling to de experts meenden de novices geen misdragingen bij de 
leerlingen gezien te hebben, terwijl deze wel degelijk aanwezig waren. De 
verklaring van de onderzoekers is dat deze experts meer nuances in de 
complexe situatie kunnen zien. Zij waren verder beter in het schatten van de 
vaardigheden van de studenten en gaven in tegenstelling tot niet-experts een 
voorspelling voor hun toekomstig functioneren. In tegenstelling tot de 
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verwachting categoriseerden zowel de experts als de niet-experts de 
leerlingen snel. 
Madux, Smaby & Hovland (1996) onderzochten hoe leerkrachten die de 
minste gedragsproblemen rapporteerden, omgingen met gedragsproblemen. 
Deze waren gemeten met de Devereux Elementary School Behavior Rating 
Scale II (DESB II). Zij inventariseerden met interviews voor elk van zeven 
soorten gedragsproblemen vier verschillende interventies. Een voorbeeld van 
een interventie tegen (irrelevant) kletsen van de leerling is het geven van een 
herinneringskaart met daarop bijvoorbeeld “denk na voor je iets zegt”. Het 
voorbeeld is illustratief voor het praktische en concrete niveau van het 
inventarisatieonderzoek. 
Wheldahl & Merrett (1988), Merrett & Weldall (1984) en Corrie (1997) 
onderzochten met vragenlijsten wat leerkrachten problematisch gedrag 
vonden. Het ''voor de beurt praten" van de leerlingen werd als het meest 
irritante gedrag ervaren. Met een combinatie van vragenlijst- en 
observatiemethode onderzochten Jack, Shores, Denny, Gunter, DeBriere & 
DePaepe (1996) het verschil in interacties met ernstige gedragsproblemen 
(‘Serious Behavior Disorders’) tussen leerkrachten die geplande en niet 
geplande klassemanagementstrategiëen gebruikten. De leerkrachten 
verschilden niet in het toepassen van type strategie. Over het algemeen 
reageerden de leerkrachten negatief op storend gedrag. De auteurs opperen 
dat het leerkrachtgedrag om de leerling te corrigeren het gedrag in feite 
versterkt. Hun advies betreft proactieve en geplande reacties van 
leerkrachten op gepast en ongepast gedrag in plaats van niet-geplande 
reacties op louter ongepast gedrag. Deze proactiviteit wordt eveneens door 
Brophy (1996) en Kounin (1977) genoemd. De laatstgenoemde auteur, 
aangehaald door de eerste, vermeldt deze activiteit als verklaring voor het feit 
dat goede klassenmanagers zich niet onderscheiden van minder goede in het 
soort reactieve gedrag. Bij een incident in de klas reageren de verschillende 
leerkrachten namelijk op dezelfde wijze. Echter incidenten komen bij goede 
leerkrachten minder voor. 
Bovenstaande studies hebben gemeen dat gedragsproblemen onderzocht 
worden in relatie tot de expertise van leerkrachten om daar mee om te gaan. 
Over het algemeen zijn expertleerkrachten specifieker in hun beschrijvingen 
en omgang met gedragsproblemen. Zij zijn de problemen voor of zij reageren 
genuanceerder. In de studies zijn impliciete keuzes gemaakt waarbij op een 
bepaalde wijze rekenschap wordt gegeven van een expertleerkracht en 
gedragsproblemen. De logische koppeling tussen de termen ‘expert’ en 
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‘problemen’ ontbreekt echter, doordat de studies over het algemeen passen in 
een dispositionele of situationele benadering. De onderzoeksvragen in de 
studies staan niet in het kader van de afstemmingsbenadering. In het huidige 
onderzoek zal de afstemmingsbenadering de theoretische richtlijn vormen 
voor de beantwoording van de onderzoeksvragen die in de volgende alinea’s 
behandeld worden. 
 
 
2.6 Samenvatting, discussie en onderzoeksvragen 
 
In dit hoofdstuk hebben wij het maatschappelijk motief van, en de haken en 
ogen aan de definiëring van gedragsproblemen beschreven. Deze haken en 
ogen hebben niet alleen theoretische maar ook methodologische 
consequenties, zoals zal blijken in het volgende hoofdstuk. Daarnaast zijn wij 
ingegaan op verschillende benaderingen en hebben onze keuze voor een 
benadering en onze veronderstellingen toegelicht. Binnen de door ons 
gekozen interactionele benadering hebben wij drie theorieën beschreven. De 
conflicttheorie, de interpersoonlijke persoonlijkheidstheorie en de 
afstemmingstheorie doen expliciet uitspraken over de subjectieve, relationele 
en relatieve aspecten binnen het domein van onderzoek. Wij menen 
aangetoond te hebben dat de drie theorieën toepasbaar zijn voor het domein 
van dit huidige onderzoek: (expert)leerkrachten en de omgang met 
gedragsproblemen. Deze theorieën bevatten constructen die elkaar 
aanzienlijk overlappen. Zo liggen de betekenissen van de constructen 
'nabijheid' en 'controle' uit de interpersoonlijke persoonlijkheidstheorie dicht 
aan tegen de behoeften aan en tegemoetkoming van respectievelijk relatie en 
autonomie uit de afstemmingsbenadering. Het bieden van informatie uit deze 
laatste theorie is door ons nader gespecificeerd met constructen uit effectief 
onderwijs. Op basis van de overlappende termen uit de drie theorieën en die 
van effectief onderwijs zijn wij tot een afstemmingsmodel gekomen met 
(leerling)vraag en (leerkracht)aanbod.  
 
Doel van het onderzoek en vraagstelling 
Doel van het onderzoek is inzicht te verschaffen in de definiëring van 
gedragsproblemen en de omgang met gedragsproblemen in relatie tot de 
leerkracht-, leerling- en in mindere mate context-kenmerken. De algemene 
onderzoeksvraag “hoe definiëren leerkrachten gedragsproblemen en hoe 
gaan leerkrachten daarmee om en waarin verschillen expertleerkrachten van 
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niet-expertleerkrachten in de definiëring en omgang?” zullen wij op basis van 
de uitwerking van de theorieën en benaderingen als volgt specificeren. 
 

 Hoe kunnen wij expertleerkrachten in de omgang met 
gedragsproblemen onderscheiden van niet-experts? Deze 
onderzoeksvraag wordt behandeld in Hoofdstuk 3. Het betreft de te 
volgen strategie en methodologie. In Hoofdstuk 4 construeren wij een 
instrument om experts van niet-experts te onderscheiden, waarbij wij 
de richtlijnen volgen uit Hoofdstuk 3 

 Waarop letten de leerkrachten op bij de definiëring van 
gedragsproblemen? In Hoofdstuk 5 gaan wij in op het effect van 
leerlinggedragingen op definiëring van gedragsproblemen door 
leerkrachten. Bovendien willen wij weten welke factoren van invloed 
zijn op deze definiëring. Deze studie heeft als kern de subjectieve 
aspecten van gedragsproblemen. 

 Hoe gaan leerkrachten om met verschillende gedragingen van 
verschillende leerlingen en is de afstemming van experts beter dan 
die van niet-experts? In Hoofdstuk 6 doen wij twee studies naar 
afstemming: een vragenlijststudie en een observatiestudie. Het betreft 
hier voornamelijk het relationele aspect van gedragsproblemen.  

 
Deze onderzoeksvragen worden verder gespecificeerd in de betreffende 
hoofdstukken. Dit geldt ook voor de specificering van de constructen en de 
relaties daartussen. De methoden om tot beantwoording van de 
onderzoeksvragen te komen staan ook per hoofdstuk vermeld, evenals het 
antwoord op de gespecificeerde onderzoeksvraag zelf. In Hoofdstuk 7 geven 
wij een samenvatting en conclusie en bekritiseren de verschillende studies.  
Het onderzoek in deze these is interdisciplinair en omvat de disciplines 
orthopedagogiek, pedagogiek, onderwijskunde en psychologie. Bovendien 
proberen wij met de gekozen onderzoeksstrategie een brug te slaan met 
praktijkkennis. De algemene aanpak of onderzoeksstrategie die in het 
volgende hoofdstuk behandeld wordt moet leiden tot een antwoord op de 
algemene onderzoeksvraag. 
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3 Strategisch methodologische verantwoording 

3.1 Inleiding 

“Maar een diepgaande analyse van wat vooronderstellingen precies 
zijn en doen komen we in de methodologische literatuur niet tegen. 
Laat staan procedures om impliciete keuzen en veronderstellingen 
boven tafel te krijgen.” (Oost, 1999, p. 27). 

In dit hoofdstuk worden de keuzes voor de onderzoekstrategie toegelicht. Met 
ʻonderzoekstrategieʼ bedoelen wij de volgorde en kenmerken van de designs, 
die bij de verschillende deelonderzoeken toegepast worden. Het betreft de 
strategie om te komen tot beantwoording van de algemene onderzoeksvraag: 
hoe gaan expertleerkrachten om met gedragsproblemen in het regulier 
basisonderwijs? De strategie wordt in dit proefschrift dus onderscheiden van 
de methoden c.q. designs. De designs zijn de aanpakken bij de 
gespecificeerde onderzoekvragen per hoofdstuk. Voor de uitwerking van 
specifieke methoden en operationalisaties verwijzen wij naar de betreffende 
hoofdstukken. 

In Hoofdstuk 2 hebben wij een aantal themaʼs of richtlijnen behandeld die van 
belang zijn voor de strategie. Daarnaast is nog een ander punt relevant: hoe 
bepalen we wie een expert is? De volgende vier punten bakenen het veld af 
waarbinnen wij de onderzoeksvraag proberen te beantwoorden. 
1) de keuze voor de poging tot overbrugging van de kloof tussen theorie en 
praktijk.
2) de status van de a priori kennis met betrekking tot (de omgang met) 
gedragsproblemen. 
3) de keuze voor de interactionele benadering. 
4) de richtlijnen ter bepaling van de experts. 

De vraag voor dit hoofdstuk luidt: welke strategie is het meest geschikt voor 
het beantwoorden van de algemene onderzoeksvraag, gegeven de 
genoemde richtlijnen? 
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Om te bepalen welke strategie het meest geschikt is inventariseren wij wat 
verschillende onderzoekstradities te bieden hebben. Daartoe wordt in dit 
hoofdstuk beschreven welke positie wij innemen ten aanzien van enkele 
klassieke tegenstellingen binnen de methodologie. Dit zijn de tegenstellingen 
tussen a) kwalitatief en kwantitatief onderzoek b) inductief en deductief 
onderzoek c) datagestuurd (ʻdata-drivenʼ) en theoriegestuurd (ʻtheory-drivenʼ) 
onderzoek d) hypothesetoetsend en exploratief onderzoek. Naast de 
positiebepaling ten aanzien van deze tradities houden wij ons aan de 
richtlijnen van het expertparadigma. 
De strategie die wij uiteindelijk gekozen hebben loopt grotendeels parallel met 
de opbouw van dit proefschrift. In Hoofdstuk 1 doen wij onderzoek, waarbij de 
nadruk in de methode ligt op kwalitatief, inductief, hypothesevormend en 
explorerend, terwijl uiteindelijk in Hoofdstuk 6, de nadruk verschoven is naar 
kwantitatief, deductief en hypothese toetsend. Dit laatste hoofdstuk is 
desondanks explorerend. De tussenliggende hoofdstukken laten de 
verschillende fasen in de verschuiving van de methodes zien. 
Wij zullen eerst de vier richtlijnen recapituleren en daarna aangeven waardoor 
de diverse tradities of paradigmaʼs gekenmerkt worden. Bij deze beschrijving 
geven wij argumenten waarom wij tot de verschuiving in nadruk gekomen zijn. 

Overbrugging van de kloof tussen theorie en praktijk 
Wij hebben in Hoofdstuk 2 beschreven dat wij streven naar een overbrugging 
van de kloof tussen theorie en praktijk. Het gevaar dreigt dat verworven 
kennis met behulp van theorieën slecht implementeerbaar is. Anderzijds 
wordt het verzamelen, analyseren en interpreteren van praktijkkennis voor de 
onderzoeker bemoeilijkt als een theorie ontbreekt. Het is voornamelijk 
onduidelijk wanneer en in welke fase van onderzoek de onderzoeker de 
bestaande formele en de niet door praktijkwerkers gedragen theorieën moet 
negeren. Verloop (2001, p. 445) spreekt bij de koppeling van formele 
theorieën en onderwijspraktijk van (… )“a balanced view of both theory and 
practice”. Dit onderzoek aan beide zijden van de kloof dient dus om 
theoretische en praktische kennis om te vormen tot respectievelijk “practically 
relevant propositional knowledge” en “propositionally interpreted practical 
knowledge” (Thiessen, 2000, p. 530). 
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Status van de a priori kennis met betrekking tot (de omgang 
met) gedragsproblemen 
In Hoofdstuk 2 hebben wij de betekenis proberen te bepalen van 
verschillende termen in het onderwerp van onze studie “expertleerkrachten in 
de omgang met probleemgedragʼ. Ondanks een veelheid aan studies met 
betrekking tot de afzonderlijke fenomenen, bestaat er maar weinig onderzoek 
naar de relaties tussen de concepten. Daar waar dat wel gedaan is, is dit niet 
gebeurd binnen een interactionele benadering. 
Zo is wel uitgebreid onderzoek gedaan naar expertleerkrachten. Bijvoorbeeld 
door Berliner (1998; 2001; 2004; 2005), Lowyck & Clark (1989), Enthoven 
(2002), maar dit zijn onderzoeken zonder de oriëntatie op gedragsproblemen. 
Er bestaat ook veel onderzoek naar gedragsproblemen zoals Verhulst (1985), 
Hartman (2000) en Hofstra (2000), maar hierbij ontbreekt de relatie met 
“omgang en expertleerkrachten”. Bovendien verschilt de betekenis van het 
concept “gedragsproblemen” binnen de psychopathologie van diezelfde term 
binnen een interactionele benadering. In deze laatste benadering wordt 
expliciet rekening gehouden met de veronderstelling dat de definiëring van 
problematisch leerlinggedrag afhangt van diegene die ermee omgaat binnen 
een context. Ook bestaat er een rijke traditie van onderzoek over leerkrachten 
en omgang met gedragsproblemen binnen een interactioneel kader (Skinner 
& Belmont, 1993; Connell & Welborn, 1991; Deci & Chandler, 1986; Wigfield, 
Eccles & Rodrigues, 1998). Echter, in deze traditie ontbreekt onderzoek naar 
de experts. Ten slotte omvatten de studies van Brophy (1996) en Brophy & 
McCaslin (1993) wel onderzoek naar expertleerkrachten in de omgang met 
gedragsproblemen. Maar ook deze onderzoeken staan niet in een 
interactioneel kader. 
Hoewel de afzonderlijke begrippen dus meer of minder diepgaand onderzocht 
zijn, kunnen we niet spreken van een theorie in de zin van nauwkeurig 
gedefinieerde begrippen en relaties tussen deze begrippen. Ofwel, het 
nomologisch netwerk is redelijk zwak te noemen. Hooguit is sprake van een 
theoretisch kader per afzonderlijk concept. Dit kader omvat slechts de stand 
van zaken met betrekking tot empirische steun voor de concepten. Met 
andere woorden de a priori kennis van de concepten en de relaties tussen de 
concepten is relatief gebrekkig (Brophy, 1996). 

De interactionele benadering 
De termen ʻgedragsproblemenʼ, ʻomgangʼ, en ʻexpertsʼ zijn aan elkaar 
gerelateerd binnen de interactionele benadering. In feite bepaald de kwaliteit 
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van de omgang de mate of ernst van de gedragsproblematiek. Binnen deze 
benadering kan gesteld worden dat experts per definitie goed omgaan met 
probleemgedrag en daardoor leerlinggedragingen niet ervaren als problemen 
maar als uitvloeisels van (specifieke) behoeften van de leerlingen.  
De keuze voor de definiëring van gedragsproblemen met haar subjectieve, 
relatieve en relationele aspecten zijn uitgangspunten van de interactionele 
benadering. De subjectieve aspecten verwijzen naar de ervaringen van de 
leerkracht. Het betreft de ervaring van leerlinggedrag als zijnde meer of 
minder problematisch. Het relatieve aspect verwijst naar de context waarin 
leerlinggedrag als meer of minder problematisch ervaren wordt. Het 
relationele aspect verwijst naar de omgang tussen leerkracht en leerling. Een 
expert (h-)erkent in het gedrag van de leerling diens behoeften en komt 
daaraan adequaat tegemoet. 

Richtlijnen ter bepaling van de experts 
Het is noodzakelijk om te definiëren wat nou eigenlijk experts zijn. Een 
voorwaarde om deze te kunnen benoemen is het antwoord op de vraag: wat 
is het domein van expertise? Als dat domein bepaald is, waaraan is de expert 
dan te herkennen? Wie kunnen een expert herkennen en welke criteria 
hanteren zij om iemand als zodanig te benoemen? De strategie binnen deze 
richtlijn is hiërarchisch: de antwoorden op eerdere en voorafgaande vragen 
bepalen de aanpak voor de beantwoording van de daaropvolgende vragen. 
In de volgende alineaʼs beschrijven wij hoe de vier richtlijnen gecombineerd 
worden met de verschillende onderzoekstradities. 

3.1.1 Tegenstellingen tussen kwalitatief en kwantitatief 
onderzoek

Robson (1997) beschrijft de tegenstelling tussen kwalitatieve en kwantitatieve 
onderzoekers als “sniping” of “at war”. Het debat heeft een lange historie en 
de argumenten zijn filosofisch en methodologisch van aard. Wij laten ons niet 
zozeer leiden door de tegenstellingen, maar zullen de kenmerken van de 
verschillende tradities functioneel gebruiken om de onderzoeksvraag te 
beantwoorden, gegeven de stand van zaken met betrekking tot het onderwerp 
van studie en de eisen met betrekking tot ecologische validiteit. 
Muller & Evenson (1986) geven aan dat het onderscheid tussen kwalitatief en 
kwantitatief zich niet louter toespitst op de dataverzamelingtechnieken. Zij 
bieden een schema dat de tegenstellingen in algemene aanpak weergeeft bij 
het volledig doorlopen van een onderzoek: de bedoeling en de ʻscopeʼ van 
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het onderzoek, de meting, de dataverzameling- en de analysetechnieken. 
Deze staan in het schema in Tabel 3.1 in de eerste kolom. Het laat zich lezen 
als datgene dat over het algemeen gedaan wordt binnen de verschillende 
“kampen” of oriëntaties van onderzoek: algemene principes bij het 
onderscheid tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Descriptief en dus 
niet prescriptief. Wij lichten de termen en principes in Tabel 3.1 toe en 
beschrijven bij welke specifieke onderzoeksvragen de principes toegepast 
worden.

Tabel 3.1: Tegenstellingen tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek ( Uit 
Muller & Evenson, 1986, p. 150) 

Algemene aanpak 
 Kwalitatief   Kwantitatief 
     
Bedoeling Ontdekking van theorie   Verificatie van theorie 
     
Scope Holistisch, rijk in context, 

benadrukken van interacties 
  Particularistisch, geleid 

door programmadoelen 
     
Meting Kwalitatief   Kwantitatief 
     
Dataverza-
meling 

Semi- of ongestructureerde 
responsopties

  Gefixeerde 
responsopties

     
Analyse 
technieken 

Inductief   Deductief 

     

In Tabel 3.1 wordt met de ʻontdekking van theorieʼ hoofdzakelijk de 
hypothesevorming (Hox, 1997) bedoeld, terwijl het bij ʻverificatie van theorieʼ 
gaat om hypothesetoetsing. De hypothesevorming is hoofdzakelijk van 
toepassing op Hoofdstuk 1, de Expositie. In dat hoofdstuk hebben wij 
verschillende onderwerpen aangekondigd en impliciete theorieën van 
leerkrachten geëliciteerd. Vooral de beschrijving door de verschillende 
leerkrachten van de leerlinggedragingen en de omgang daarmee zijn in dat 
hoofdstuk onderwerp van studie. De beschrijvingen door de leerkrachten 
werpen een bijzonder licht op de door Van der Ploeg (1990) genoemde 
veronderstelling dat ʻgedragsproblemenʼ een subjectief en normatief begrip is. 
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De verschillen in de beschrijvingen van de leerlingen zijn illustraties voor de 
verschillen in percepties van de docenten. Deze verschillen in perceptie en de 
nauwkeurigheid van de beschrijvingen kunnen eveneens weerspiegelingen 
zijn van de expertise van de leerkracht (Brophy, 1996). 
De hypothesevorming in Hoofdstuk 1 wordt voor een groot deel geleid door 
de uitspraken van een ervaren leerkracht en interim manager. Deze laat zich 
niet zozeer uit over de leerkrachten maar over de slechte afstemming van het 
onderwijs in samenhang met gedragsproblemen. 
Met ʻverificatie van hypothesenʼ wordt het toetsen van de veronderstellingen 
bedoeld. Dit proces staat centraal in Hoofdstuk 6, waarbij de concepten 
ʻexpertleerkrachtenʼ, ʻomgangʼ en ʻgedragsproblemenʼ en de relaties tussen 
deze concepten gespecificeerd zijn. In Hoofdstuk 6 wordt het relationele 
aspect van gedragsproblemen onderzocht, waarbij getoetst wordt of experts 
beter afstemmen op de behoeften van leerlingen en dus minder 
gedragsproblemen hebben. 
Bij de termen ʻholistischʼ en ʻrijkʼ moet gedacht worden aan de complete 
beschrijving van een fenomeen, terwijl ʻparticularistischʼ bestaat uit specifieke 
aspecten van het fenomeen in het licht van de bedoeling van het onderzoek. 
ʻHolistischʼ en ʻrijkʼ lijken het meest van toepassing voor Hoofdstuk 1. Wij 
hebben ons in Hoofdstuk 1 niet beperkt tot gevalsbeschrijvingen van de 
leerlingen. Het onderzoek richt zich op de kenmerken in de beschrijvingen
van de leerkracht (van leerlingen). Getracht is een compleet beeld te geven 
door te laten zien hoe de leerkrachten gedragsproblematische leerlingen 
beschrijven. Dit is gebeurd met open vragen zoals “Beschrijft u eens een 
dergelijke leerling en leerlingen die daar op lijken en wat doet u dan?”. 
Vervolgens: “Beschrijft u nu leerlingen die van de vorige categorie(ën) 
verschilden en hoe gaat/ging u daar mee om?”. Deze vragen werden 
herhaaldelijk en zo vaak gesteld totdat de leerkracht geen nieuw soort 
leerlinggedrag kon noemen. Op deze manier zijn voor de dataverzameling 22 
leerkrachten ondervraagd. De (beschrijvingen van de) twee leerkrachten in 
Hoofdstuk 1 kunnen als ʻextreme casesʼ opgevat worden. 
Ook in Hoofdstuk 4 stellen wij bij de dataverzameling slechts één open vraag 
aan groepen van interne begeleiders. Het betreft de vraag naar concrete 
criteria om een leerkracht een expert te noemen. De vraag aan hen luidt: “Wat 
doet een leerkracht in het regulier basisonderwijs met de verschillende 
soorten gedragsproblemen, waardoor u hem/haar een expert noemt”. Deze 
open vraag heeft een ʻongestructureerde responsoptieʼ, die genoemd wordt 
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bij de ʻdataverzamelingʼ in Tabel 3.1. De verwerking van de gegevens is van 
kwalitatief niveau.
“Particularistisch, geleid door programmadoelen” zijn de onderzoeken in 
Hoofdstuk 4, Hoofdstuk 5, en Hoofdstuk 6, omdat specifiek gezocht wordt 
naar criteria of verbanden tussen concepten. Voor de dataverzameling en het 
meten van de concepten maken wij gebruik van vragen en observatieschalen 
van gedrag met een gesloten antwoordformat. Dit laatste is wat bedoeld wordt 
met ʻde gefixeerde responsoptiesʼ in Tabel 3.1. De meting met de gefixeerde 
responsopties en de toekenning van waarden daaraan is daarmee 
kwantitatief. Dus op een kwantitatieve wijze meten wij met vragen aan de 
leerling en leerkracht en observatie beiden de mate van afstemming van de 
leerkracht.
Het onderscheid tussen ʻinductiefʼ en ʻdeductiefʼ is minder scherp dan het 
onderscheid tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Bovendien lopen de 
twee soorten onderscheid niet parallel. Inductief onderzoek is mogelijk bij 
zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Inductie met kwantitatief 
onderzoek hebben wij toegepast in Hoofdstuk 4. Na de open vraag aan 
interne begeleiders naar concrete criteria om een leerkracht een expert te 
noemen, hebben wij de antwoorden laten sorteren en scoren naar belang 
voor de benoeming van een expert. Met clusteranalyses zijn de gegevens 
gegroepeerd en de clusters benoemd. Dit is dus een inductief en kwantitatief 
proces op basis van de gegevens van praktijkwerkers. 

Keuze voor kwalitatief en kwantitatief onderzoek 
Wij nemen het standpunt in dat de principes van kwalitatief en kwantitatief 
onderzoek complementair kunnen zijn en elkaar niet hoeven uit te sluiten. Zo 
wordt exploratie zowel in kwalitatief als in kwantitatief onderzoek gedaan. In 
beide gevallen gaat het om vorming van theorie. De observatiestudie in 
Hoofdstuk 6 is een voorbeeld van de toepassing van de principes uit de 
verschillende tradities. Naast dat wij deductief hypotheses afleiden, zijn in dit 
hoofdstuk bij relatief weinig clusters, met elk een leerkracht en twee 
leerlingen, veel gegevens verzameld. In dat opzicht valt deze studie onder 
kwantitatief onderzoek.  
Behalve het kwantitatieve aspect heeft de observatiestudie in Hoofdstuk 6 ook 
een sterk exploratief kenmerk. Het exploratieve kenmerk is het gevolg van het 
gering aantal experts in de studie. Bij het nog te behandelen expertparadigma 
blijkt dat experts per definitie extreem vaardig zijn. Dit houdt tevens in dat zij 
maar weinig in aantal zullen zijn. Ook experts in de omgang met 
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gedragsproblemen zijn zeldzaam, en mede vanwege het ʻill-definedʼ domein 
van ʻgedragsproblemenʼ, moeilijk detecteerbaar. De aanpak van de 
observatiestudie komt wat betreft de beschikbaarheid van het aantal 
leerkrachten overeen met de exploratieve studies zoals die bekend zijn in de 
medische wetenschap. Daarbij wordt de beschrijving en analyse van 
zeldzame ziektes al of niet in combinatie met risicovolle interventies ook 
kwantitatief gedaan. Rivaliserende hypothesen worden opgesteld en de 
gegevens kunnen ter analyse “gestapeld” worden. Als er meer informatie ter 
beschikking komt in de vorm van nieuwe patiënten, worden de hypothesen 
nogmaals getoetst. 
Een dergelijke strategie houdt voor Hoofdstuk 6 in, dat in de toekomst meer 
experts in de omgang met gedragsproblemen in het onderzoek betrokken 
dienen te worden. De mate van steun voor de hypotheses moet dan uiteraard 
als voorlopige opbrengst gezien worden. Deductie van hypothesen kan dus 
gecombineerd worden met exploratie. Op de term ʻill-definedʼ komen wij later 
in dit hoofdstuk terug omdat het mede de keuze voor de strategie van 
onderzoek voor dit proefschrift heeft bepaald. 

Het overzicht van de verschillende manieren van onderzoeken en hun 
kenmerken zijn descriptief en dus niet prescriptief. De manieren zijn daarom 
functioneel toepasbaar in de volgorde van strategie maar ook binnen de 
methoden van de afzonderlijke studies in dit proefschrift. Met ʻfunctioneel 
toepasbaarʼ verwijzen wij naar “ware” kennis die moet voldoen aan 
verschillende voorwaarden. Deze voorwaarden worden door Swanborn 
(1996) ʻregulatieve principesʼ genoemd. Het zijn de principes van 
intersubjectiviteit, objectiviteit, controleerbaarheid en repliceerbaarheid. Deze 
voorwaarden gelden voor zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. 
Swanborn (1996) en Robson (1996) benadrukken vooral de methodologische 
maatregelen bij kwalitatief onderzoek. Deze volgen dezelfde principes als de 
psychometrische methoden die voor kwantitatief onderzoek gelden. Zo geeft 
Swanborn aan dat ʻgeloofwaardigheidʼ (ʻcredibilityʼ) de kwalitatieve pendant is 
van de kwantitatieve en pychometrische eis ʻinterne validiteitʼ. Volgens 
Robson gaat het echter in beide gevallen om de garantie voor goed 
onderzoek. Het onderwerp van studie en de wijze van onderzoek moeten 
hiertoe zuiver en accuraat geïdentificeerd en beschreven zijn. Deze 
beschrijving omvat ook de (eventuele weerlegging van) alternatieve 
verklaringen. Op een dergelijke manier wijzen Swanborn en Robson op de 
mogelijkheid om ʻgeneraliseerbaarheidʼ en ʻverplaatsbaarheidʼ 
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(ʻtransferabilityʼ) voor respectievelijk kwantitatief en kwalitatief onderzoek 
methodologisch te optimaliseren. Waar de kwantitatieve maatregelen voor 
generaliseerbaarheid vooral de wijze van steekproef trekken betreffen, gaat 
het bij verplaatsbaarheid naast ʻthick discriptionʼ om “the full specification of 
the theoretical framework” als noodzakelijke voorwaarden om de resultaten 
van onderzochte gevalsbeschrijvingen toepasbaar te laten zijn in andere 
settings. Ook voor de kwalitatieve alternatieven van ʻreliabilityʼ namelijk 
ʻdependabilityʼ en ʻobjectiviteitʼ tegenover ʻconfirmeerbaarheidʼ geven Robson 
(1996) en Swanborn (1996) methodologische maatregelen. 
Ten opzichte van de opgeworpen tegenstellingen nemen wij een praktisch 
standpunt in: bij kwalitatief en kwantitatief onderzoek en bij onderzoeken die 
op dit grensvlak liggen zullen wij de methodologische eisen zo nauw mogelijk 
volgen. Waar mogelijk zullen wij de psychometrische gegevens presenteren. 
Per studie zullen wij tevens aangeven of de maatregelen afdoende waren 
voor ware kennis. Dus de verschillen in uitgangspunten en methodologische 
maatregelen wat betreft kwalitatief en kwantitatief onderzoek vormen niet 
zozeer een belemmering, maar eerder een mogelijkheid om tot ware kennis te 
komen. 

3.1.2 Theorie- en datagestuurd onderzoek en wijzen van 
operationalisering

Een belangrijk onderdeel van de specifieke aanpak (per hoofdstuk) is de 
operationalisering van de concepten. De manieren tot concretisering en 
specificering van de concepten tot meetbare begrippen zijn divers. Hox & 
Gierveld (1990), Oosterveld (1996) en Oosterveld & Vorst (1996, 1998) geven 
aan dat er verschillende manieren bestaan om tot een operationalisatie te 
komen en dat de keuze voor deze manieren samenhangen met de status van 
de a priori kennis van het betreffende fenomeen en de verschillen in nadruk 
die de onderzoeker wil leggen op verschillende psychometrische 
eigenschappen. 
Het meest bekende onderscheid als wijze tot operationalisering is die tussen 
data- of theoriegestuurd. De tegenstelling tussen datagestuurd en 
theoriegestuurd onderzoek wordt genoemd door onder andere Hox & 
Giersveld (1990), Oosterveld (1996) en Oosterveld & Vorst (1998). 
Wij kiezen hier voor een combinatie van beide wijzen van operationalisering 
omdat deze wijzen mede afhangen van de a priori kennis met betrekking tot 
de concepten en omdat wij recht willen doen aan de impliciete kennis van 
praktijkwerkers c.q. leerkrachten. 
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Theoriegestuurd onderzoek 
Onder theoriegestuurd onderzoek wordt onderzoek verstaan waarbij formele 
a priori kennis in de vorm van een expliciete theorie c.q. nomologisch netwerk 
ten grondslag ligt aan de operationalisaties van de constructen en de toetsing 
van de relaties. Het startpunt is daarbij de verbalisering van de fenomenen en 
de soort verbanden, waarbij in een deductief proces hypotheses en 
operationalisaties afgeleid worden. Een bekend voorstander voor deze 
werkwijze is De Groot (1961). Bij hem is de koppeling tussen het begrip-
zoals-bedoeld en het begrip-zoals-gemeten als één staat tot één. Dit 
impliceert dat de a priori kennis omtrent het te onderzoeken fenomeen min of 
meer eenduidig is. Wat betreft de status van een theorie of het nomologisch 
netwerk onderscheiden Hox e.a. (1990) concepten van constructen waarbij de 
constructen een surplus betekenis hebben. Deze surplus betekenis ontlenen 
de constructen aan de (gespecificeerde) relaties met andere constructen. 
Concepten hebben een meer alledaagse betekenis. In de sociale 
wetenschappen is naar de mening van Hox over het algemeen eerder sprake 
van concepten dan van constructen omdat de grote ʻconsensusʼ theorie of 
ʻgroteʼ kerntheorieën (zoals in de natuurwetenschappen) ontbreken ter 
verklaring van sociale verschijnselen. 
Een inhoudelijke theorie bevat de relaties tussen de concepten en geeft 
daardoor ook richting aan de wijze waarop het gedefinieerde begrip gemeten 
kan worden. Hoe sterker de theorie, des te meer houvast er bestaat voor 
(eenduidige) operationalisaties. Dit is globaal het uitgangspunt bij het 
onderzoek van Oosterveld (1996). Voorbeelden wat betreft een deductieve 
wijze van onderzoek bij gedragsproblemen zijn de onderzoeken in de traditie 
van de transactionele motivatietheorie en de stage fit theorie (Castelijns, 
1996; Roeser, Van der Wolf & Strobel, 2001).  

Datagestuurd onderzoek 
Bij datagestuurd onderzoek staan in een inductief proces de gegevens uit de 
empirie centraal. De onderzoeker reduceert of aggregeert de verzamelde 
gegevens en benoemt op basis daarvan de concepten. Deze reductie wordt 
vaak gekenmerkt door zuinigheid en efficiëntie op basis van een wiskundige 
en/of statistische maat. Bekende analysetechnieken bij de datagestuurde 
werkwijze zijn de exploratieve factoranalyse (zie Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 6) 
en de clusteranalyse (zie Hoofdstuk 4). Hierbij komt de onderzoeker via een 
mathematisch algoritme tot datareductie: ruwe gegevens worden omgezet in 
covarianties of afstandmaten welke gereduceerd worden tot een beperkt 
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aantal factoren of clusters. Zowel de bepaling van het aantal, als de 
benoeming van de factoren op basis van inhoud, worden geleid door relatief 
subjectieve beslissingen van de onderzoeker. De Child Behavioral Checklist 
(CBCL) is een voorbeeld van een instrument dat op een inductieve wijze 
geconstrueerd is (Hartman, 2000; Hofstra, 2000; Verhulst, 1985). 

Keuze voor theorie- en datagestuurd onderzoek 
Bij de keuze van verschillende methoden zijn wij niet veroordeeld tot een 
principiële keuze tussen de extremen datagestuurd of theoriegestuurd omdat: 
1) in onderzoek de genoemde extremen slechts betekenis krijgen als deze 
complementair zijn. 
2) a posteriori kennis met een datagestuurde operationalisatie de status 
verwerft van a priori kennis na herhaalde onderzoeken. 
3) er verschillende methoden tot operationalisatie bestaan die een 
tussenpositie innemen ten opzichte van de extremen. 

Ad 1) Met de complementariteit van data- en theoriegestuurd kunnen wij 
verwijzen naar de uitspraak van Kant (1971, p. 95) ”Gedanken ohne Inhalt sind 

leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. [...] Der Verstand vermag nichts 

anzuschauen, und die Sinne nichts zu denken. Nur daraus, dass sie sich vereinigen, 

kann Erkenntnis entspringen.”. Met andere woorden: voor ware kennis is de 
koppeling tussen theorie en empirie noodzakelijk. Concepten verwerven in de 
loop van herhaalde bevindingen een sterkere wetenschappelijke status, die 
op hun beurt weer deel uitmaken van a priori veronderstellingen. Voor deze 
veronderstellingen wordt bijvoorbeeld met confirmatieve factoranalyses 
vervolgens empirische steun gezocht (Hartman, 2000). 
Ad 2) Voor de volgorde in de werkwijze, eerst theorie en daarna 
dataverzameling of andersom, geeft het in punt 1 genoemde citaat geen 
oplossing. De volgorde is niet strikt omdat kennis uit eerder onderzoek (a 
posteriori kennis) het nieuwe uitgangspunt (a priori kennis) vormt voor 
vervolgonderzoek. Voorbeeld van de verschuiving van de status van a 
posteriori naar a priori kennis is het onderzoek van Von Isser, Quay & Love 
(1980). Zij analyseerden de gegevens van drie inductief ontwikkelde 
vragenlijsten zoals de Behavior Checklist (Quay,1977), de Devereux 
Elementary School Behavior Scale (Spivack & Swift, 1967) en de Connersʼ 
teacher Questionnaire (Conners, 1969). Zij vonden met exploratieve factor 
analyses drie factoren. De eerste factor betreft gedragsstoornissen zoals 
verbale en fysieke agressie en oppositioneel gedrag. De tweede factor is het 
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angstig teruggetrokken gedrag zoals extreme verlegenheid. De derde factor is 
onrijp gedrag: gedrag dat niet meer bij een bepaalde leeftijdfase past (Von 
Isser, Quay & Love, 1980). De eerste twee factoren liggen ook ten grondslag 
aan de tweede-orde-factoren van de CBCL. Dus meerdere instrumenten 
kunnen overeenkomstige fenomenen meten zonder expliciete (a priori) 
theorie. Desondanks is met de toegenomen a priori kennis nog geen sprake 
van een nomologisch netwerk aangezien de eventuele beïnvloedingsrelaties 
tussen de concepten niet gespecificeerd zijn. 
Ad 3) Wat betreft de andere posities die ingenomen kunnen worden, anders 
dan de extremen data- en theoriegestuurd onderzoek, geven Oosterveld e.a. 
(1996) een taxonomie voor verschillende manieren van vragenlijstconstructie, 
waaronder ook het coderingsschema voor observatie kan vallen. De 
taxonomie is gebaseerd op de a priori kennis met betrekking tot het 
(inhoudelijke) onderwerp van studie en de nadruk op verschillende 
psychometrische eigenschappen. Zij onderscheiden drie hoofdmethoden van 
vragenlijstconstructie. Bij de zogenaamde intuïtieve methode wordt nauwelijks 
enige kennis van het onderwerp bekend verondersteld. Bij de zogenaamde 
deductieve methode bestaat al veel kennis over het onderwerp, terwijl de 
zogenaamde interne methode een middenpositie inneemt tussen de twee 
eerder genoemde methoden. Binnen elk van de hoofdmethoden zijn 
onderscheidingen gemaakt op basis van de psychometrische criteria van de 
items en de itemselectie. 
Naast de status van de a priori kennis beschrijven Oosterveld e.a. (1996) dat 
testconstructeurs verschillende motieven kunnen hebben en daarmee andere 
criteria laten prevaleren boven bijvoorbeeld de bekende interne consistentie 
en de discriminante en convergente validiteit die een belangrijke plaats 
innemen bij de constructmethode. Zo noemen zij de zogenaamde rationele 
methode, waarbij de schaalconstructie met de begripsvorming, 
itemformulering en itemselectie gebaseerd is op oordelen van experts. Bij 
deze methode (door hen ook wel ʻcommon senseʼ methode genoemd) 
vertrouwt de constructeur grotendeels op de expertoordelen als 
validatiecriterium. Zo zijn op basis van de DSMʼs vragenlijsten ter bepaling 
van kinder-psychopathologie geconstrueerd (Oosterveld & Vorst, 1996; 
Hartman, 2000). Doordat status van kennis verschuift en testconstructeurs 
verschillende motieven hanteren is een absolute keuze tussen de extremen 
theorie- en datagestuurd niet noodzakelijk en ongewenst.  
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Volgorde in werkwijzen voor instrumentconstructie 
Testconstructie vraagt dus om een afweging van de status van a priori kennis 
en motieven. Wij zullen in Hoofdstuk 4 het motief van ecologische validiteit 
zwaar laten wegen bij de keuzes voor operationalisaties. Het gaat in dat 
hoofdstuk om onderzoek naar de criteria (in de vorm van geëliciteerde 
uitspraken) van interne begeleiders om experts te benoemen. De nadruk ligt 
dus niet zozeer op de keuze voor operationalisatie op basis van a priori 
kennis maar op basis van praktisch toegepaste kennis. 
In het tweede deel van Hoofdstuk 4 hebben wij een gedeelte van de items die 
geformuleerd zijn op basis van uitspraken van de interne begeleiders in het 
eerste deel, opnieuw laten beoordelen door een nieuwe groep interne 
begeleiders, waarna wij met clusteranalyses zochten naar structuur in de 
verzameling van items. Dus met een minimum aan theorie, geformuleerd op 
basis van een eerder stadium van vragenlijstconstructie, is met behulp van 
feedback van de interne begeleiders geprobeerd een structuur in de 
vragenlijst te ontdekken. Deze methode zou onder de intuïtief-rationele 
methode kunnen vallen (Oosterveld & Vorst, 1996). Met deze werkwijze is in 
nauw overleg met de praktijkwerkers een beoordelingsinstrument voor 
expertleerkrachten in de omgang met gedragsproblemen geconstrueerd. Dit 
beoordelingsinstrument gebruiken wij in Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 6 om 
experts te onderscheiden van niet-experts 
Een van onze motieven voor deze werkwijze tot vragenlijstconstructie is, dat 
de praktijkwerkers, zoals leerkrachten en interne begeleiders, de criteria 
herkenbaar (ʻface validityʼ) vinden. Bij deze keuze voor de wijze van 
operationalisatie hebben wij dus onze motieven om de kloof tussen theorie en 
praktijk te verkleinen, sterk laten meewegen. Daarnaast laten wij de status 
van de a priori (of formele) kennis meewegen, in de zin dat er geen officiële 
theorie bestaat die aanwijzingen geeft waaraan expertleerkrachten in de 
omgang met probleemgedrag zouden moeten voldoen. 

In Hoofdstuk 5 gebruiken wij de zogenaamde facetmethode om te bepalen 
wanneer leerkrachten leerlinggedragingen als problematisch ervaren. Deze 
methode is door Hox als alternatief genoemd voor de data- en 
theoriegestuurde methode. Bij Oosterveld & Vorst (1998) valt de 
facetmethode en de constructmethode onder de deductieve werkwijze. Zij 
menen: ”deze methode veronderstelt geen uitgewerkte theorie zoals de 
constructmethode (….). Indien theoretische overwegingen al een rol spelen 
binnen deze methode, worden deze gebruikt voor een zekere afbakening van 
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het begrip en voor zover mogelijk voor identificatie van belangrijke 
deelaspecten van het begrip”. Met de facetmethode kan door een precieze 
domeinspecificatie de inhoudsvaliditeit van het instrument geoptimaliseerd 
worden. Dus de facetmethode lijkt geschikt voor de specificering van 
leerlinggedragingen en de definiëring daarvan als zijnde problematisch. 
Binnen de facetmethode gebruiken wij de inhoud van enkele items van de 
Schobl-R (Resing & Bleichrodt, 1997) ter afbakening en concretisering van 
het concept ʻleerlinggedragingenʼ. Deze leerlinggedragingen worden door de 
leerkrachten ondermeer als meer of minder problematisch beoordeeld. (zie 
Hoofdstuk 5). De Schobl-R is een instrument waarvan eerdere versies 
gebaseerd zijn op uitspraken van leerkrachten over leerlinggedrag. Dit 
instrument zou binnen de taxonomie van constructiemethoden vallen onder 
de inductieve methode en wordt door Oosterveld de interne methode 
genoemd. “Zowel de keuze van het aantal schalen (factoren of dimensies) als 
de selectie van items worden uitgevoerd op basis van de responsen” 
(Oosterveld en Vorst 1996, p. 16). De Schobl-R is dus zonder a priori kennis 
(inductief) en op basis van uitspraken van leerkrachten over leerlinggedrag 
ontwikkeld. Deze a posteriori kennis is dus voor ons onderzoek de 
noodzakelijke a priori kennis om gedragingen van leerlingen in te kunnen 
delen (in het ʻfacet designʼ). 
In Hoofdstuk 6 gebruiken wij de constructmethode om een vragenlijst voor 
leerlingen en leerkrachten en een (codering- of ) observatieschema op te 
stellen om de afstemming tussen leerkrachten en kinderen te onderzoeken. 
De afstemmingstheorieën bieden naar onze mening voldoende a priori kennis 
om via een deductief proces de constructen te operationaliseren. Dit betreft 
het gedrag van de (expert) leerkracht waarbij deze informatie en affectie biedt 
en controle heeft. De leerlinggedragingen zijn een weergave van de behoefte 
aan competentie, relatie en autonomie. Dus door de beschikbare en relatief 
sterke theorie, is de constructmethode voor het ontwerpen van het 
coderingsschema adequaat.  
In Hoofdstuk 6 gebruiken wij dus instrumenten die op twee verschillende 
wijzen geconstrueerd zijn. Met de constructmethode hebben wij observatie-
instrumenten geconstrueerd en hebben daarbij gebruik kunnen maken van de 
relatief sterke theorie. Bij de aanwijzing en operationalisatie van 
expertleerkrachten hebben wij gebruik gemaakt van criteria die door de 
praktijk aangedragen worden. Dus theoretische kennis kan worden getoetst 
aan praktijkkennis en wel met de volgende hypothese: experts stemmen hun 
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aanbod zodanig af op de behoeften van de leerlingen dat probleemgedrag 
niet ontstaat/vermindert/uitdempt. 

De wijzen om tot operationalisatie van de belangrijkste concepten te komen 
zijn in deze these zeer divers en omvatten dus 1) de intuïtieve methode 
waaronder de rationele methode voor de bepaling van een expertleerkracht. 
2) de inductieve methode waarbij structuur in de criteria ter bepaling van een 
expertleerkracht gevonden wordt. 3) De facetmethode om de definiëring van 
leerling-gedragingen door leerkrachten als problematisch te onderzoeken. 4) 
de constructmethode om het aanbod en de behoeften zichtbaar te maken in 
observeerbare gedragingen van de interactoren. De keuzes voor de 
methoden van testconstructie zijn daarbij gestuurd door de mate van a priori 
kennis én de herkenbaarheid van kennis voor praktijkwerkers, waardoor de 
nadruk op de psychometrische criteria verschillend zullen zijn. Ten aanzien 
van deze criteria verwijzen wij naar de operationalisaties in de desbetreffende 
hoofdstukken. 

Wij hebben diverse tegenstellingen in de wetenschapstheorie en 
methodologie beschreven die dilemmaʼs kunnen vormen voor dit onderzoek. 
Daarnaast hebben wij onze keuzes en eventuele maatregelen uitgelegd. In de 
tegenstelling kwalitatief versus kwantitatief onderzoek sluiten wij ons aan bij 
de mening van Swanborn (1996) en Robson (1996): in feite gaat bij beide 
strategieën het om overeenkomstige maatregelen ten aanzien van de 
resultaten van onderzoek. Wij nemen een pragmatisch standpunt in: voor 
oriëntatie op de onderzoeksvraag is kwalitatief onderzoek geëigend, terwijl 
voor onderzoeksvragen die toetsing vereisen kwantitatief onderzoek op zijn 
plaats is. 
Bij de tegenstelling datagestuurd versus theoriegestuurd verschuift onze 
voorkeur in de loop van deze these meer richting theoriegestuurd. Wat 
adequaat lijkt moet zich uiteraard bewijzen in het antwoord op de 
onderzoeksvraag. In de conclusies per hoofdstuk en in de slotconclusie in 
Hoofdstuk 7 komen wij terug op het grootste deel van de geplande 
maatregelen en geven een oordeel over de mate van geschiktheid met 
betrekking tot ons onderzoek. 
Op de volgende bladzijde staat Tabel 3.2.  Deze is bedoeld als een 
schematische samenvatting van onze onderzoekstrategie.  
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Tabel 3.2: Overzicht van keuzes bij de onderzoekstrategie met betrekking 
tot de algemene onderzoeksvraag: hoe gaan expertleerkrachten 
om met gedragsproblemen in het regulier basis onderwijs. 

Eis
koppeling praktijk theorie 
     
Kennis praktisch   theoretisch 
     
criteria Bepaling van 

expertleerkrachten op 
basis van ʻpraktischeʼ 
criteria

  Bepaling van theoretische 
criteria waaraan een 
expert zou moeten voldoen 

     
Constructie 
methode 

Intuïtief-rationele
methode 

  Deductief-
constructmethode 

     
Instrument “The doʼs en dontʼs” 

van een 
expertleerkracht 
volgens de 
praktijkwerkers  

  Operationalisatie van het 
aanbod van de leerkracht 
en de behoeften van de 
leerling 

     
Hypothese experts stemmen hun aanbod zodanig af op de behoeften 

van de leerlingen dat probleemgedrag niet ontstaat, ofwel 
vermindert, ofwel uitdempt. 

     

In Tabel 3.2 zijn een groot deel van de vier punten verwerkt die het veld 
afbakenen waarbinnen wij de onderzoeksvraag proberen te beantwoorden. 
Zo komt bij voorbeeld het punt met betrekking tot de interactionele benadering 
tot uitdrukking in de laatste rij, de hypothese. Het vierde punt, namelijk de 
eisen die het zogenaamde expertparadigma stelt, komt aan bod in de 
volgende paragrafen.  
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3.2 Expertonderzoek 

In de vorige paragrafen hebben wij ons standpunt bepaald en keuzes 
uiteengezet ten opzichte van de belangrijkste methodologische tradities. De 
tegenstellingen bleken of schijn, of minder extreem, of irrelevant, of juist 
bruikbaar bij de keuze voor de methoden om de onderzoeksvraag in dit 
proefschrift te kunnen beantwoorden. Ten aanzien van de algemene 
onderzoeksvraag “hoe definiëren en gaan expertleerkrachten om met de 
verschillende soorten gedragsproblemen” is het noodzakelijk te definiëren wat 
experts zijn. Bij deze definiëring, bepaling en operationalisering baseren wij 
ons op onderzoek dat over experts gedaan is. Ook ten aanzien van tradities in 
expertonderzoek zoeken wij naar de mogelijkheden en beperkingen binnen 
expertparadigmaʼs. 
Expertonderzoek kan vanuit verschillende invalshoeken belicht worden. Zo 
geven Ericsson & Smith (1991) en Ericsson & Lehman (1996) een overzicht 
waarbij zij uitgaan van onderzoek naar experts in het schaken. De 
methodologische richtlijnen in die expertonderzoeken worden door hen als 
algemene maatstaf gehanteerd voor onderzoeken van latere data. Minder 
paradigmagebonden zijn de benaderingen van Chi, Glaser & Farr (1988) en 
Hoffman (1991). Deze hebben als ʻscopeʼ van expertonderzoek hoofdzakelijk 
een cognitief psychologische basis. Meyer & Booker (1991) behandelen 
expertonderzoek vanuit het praktisch belang en een pluriform methodologisch 
perspectief. Wij kiezen hoofdzakelijk voor de richtlijnen in het 
expertparadigma van Ericsson & Smith (1991) 

3.2.1 Criteria voor expertonderzoek 
Experts zijn personen die extreem succesvol zijn op een bepaald domein of 
gebied van kennis of vaardigheid en worden aangewezen door vakgenoten 
(peers) of door de onderzoekers zelf (Ericsson & Smith, 1991; Ericsson & 
Lehman, 1996). Deze definiëring is wat ruim gekozen en geeft nog niet aan 
wat ʻextreem succesvolʼ, een ʻbepaald domeinʼ en ʻpeersʼ inhouden.  
Zo schrijft Berliner (2005, p. 206) “Defining quality in teaching is unusually 
difficult”. Hij specificeert kwaliteit met het onderscheid tussen goede 
leerkrachten en effectieve leerkrachten. Bij goede leerkrachten verwijst hij 
naar “gewenst” gedrag en attitudes van de leerkrachten. Bij effectieve 
leerkrachten verwijst hij naar de resultaten bij de leerlingen. Beide criteria 
garanderen elkaar niet. Hij concludeert (p. 212): “Under the usual constraints 
of time and money, the testing of teacher quality may be nearly impossible to 
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do satisfactorily”. Berliner heeft het niet specifiek over de omgang met 
gedragsproblemen, maar over instructie of lesgeven. Ondanks deze sombere 
boodschap gaan wij dieper in op de eisen en problemen bij expert onderzoek  

Ericsson & Smith (1991) noemen een aantal eisen, die aan expertonderzoek 
gesteld worden. Wij bespreken deze eisen en beoordelen in hoeverre 
onderzoek naar expertleerkrachten in de omgang met gedragsproblemen aan 
deze eisen kan voldoen. Het gaat om de eisen over de domeinbepaling van, 
de stabiliteit in, de verschillen in, de observeerbaarheid van, en de effectiviteit 
van kennis of vaardigheid. 

 Domeinbepaling 
De eis van domeinbepaling in expertonderzoek geeft aan dat het domein 
waarin iemand succesvol is nauw omschreven moet zijn. Zo kan een schaker 
een expert zijn in het klassieke schaakspel, maar niet in snelschaak of 
blindschaak. Bij rekenvaardigheid is bekend dat iemand na lange training 
expert kan worden in het vermenigvuldigen van 3 keer een getal met 4 cijfers. 
Een dergelijk persoon staat echter op gelijk niveau met beginners indien hem 
een deling van een getal met 5 cijfers als probleem gegeven wordt. Ceci 
(1990) geeft aan dat de experts bij de 'horse race handicappers' hun 
specialistische rekenvaardigheden en kennis niet transfereren naar het 
rekendomein binnen verschillende IQ tests. De domeinafbakening is dus een 
noodzakelijk onderdeel voor de bepaling van een expert. 
Wat is het domein van expertise van de leerkracht in de omgang met 
gedragsproblemen? Is het domein nauwkeurig af te bakenen? In Hoofdstuk 2 
menen wij juist aangetoond te hebben dat het domein gedragsproblemen 
onduidelijk gedefinieerd is. Dit probleem van afbakening van 
gedragsproblemen heeft direct zijn weerslag op de definiëring van de expert. 
Is een expertleerkracht een expert met algemene onderwijsvaardigheden of 
zijn specifieke vaardigheden noodzakelijk? Of zijn specifieke vaardigheden 
noodzakelijk voor specifieke leerlingen? Binnen een transactionele 
benadering is de bepaling van het domein van expertise niet eenduidig. Dit 
komt omdat in deze benadering gedragsproblemen afhangen van de 
perceptie van de leerkracht van leerlinggedragingen. Deze perceptie hangt 
weer samen met de vaardigheid van de leerkracht en de context. 
Bij de domeinbepaling hebben wij gekozen voor verschillende omschrijvingen. 
In Hoofdstuk 4 hebben wij de invulling van gedragsproblemen impliciet 
gelaten in de vraag aan de interne begeleiders “Wat doet een leerkracht in het 
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regulier basisonderwijs met de verschillende soorten gedragsproblemen 
waardoor u hem/haar een expert noemt”. Dus eventuele labels zoals 
internaliserend en externaliserend probleemgedrag of nog specifiekere 
omschrijvingen zijn niet gebruikt. Door gebruik van de woorden “verschillende 
soorten” is de concretisering en afbakening van het domein dus overgelaten 
aan de interne begeleiders. 
In Hoofdstuk 5 hebben wij het domein van expertise beschreven als (omgang 
met) leerlinggedragingen in het regulier basisonderwijs met behulp van items 
uit de Schobl-R: ʻleerlinggedragingenʼ en niet zozeer ʻgedragsproblemenʼ 
omdat wij de leerkrachten deze leerlinggedragingen laten beoordelen op de 
mate van problematisch. De domeinbepaling ligt dus besloten in de 
omschrijvingen van de items van de Schobl-R. 
In Hoofdstuk 6 hebben wij de leerlinggedragingen geobserveerd van 
willekeurige leerlingen en leerlingen die in het voorgaande schooljaar als 
moeilijk, bijzonder, opvallend of problematisch genoemd werden. Bij de vraag 
aan de leerkrachten naar deze laatste soort leerlingen hebben wij ook hier 
geprobeerd de labels te vermijden. Wij hebben voor voorgaande schooljaar 
gekozen omdat juist bij expertleerkrachten probleemgedrag nauwelijks hoeft 
voor te komen. 
Wij hebben op verschillende manieren het domein van expertise proberen te 
omschrijven zonder in de ʻchild-blaming approachʼ te vervallen. Dit gaat ten 
koste van een eenduidige omschrijving van het domein. Dergelijke problemen 
met de definiëring van het domein worden ook onderkend binnen het 
expertparadigma. Dit wordt door Ericsson & Lehman (1996) het zogenaamde 
ʻIll-defined problemʼ genoemd. 

 Stabiliteit binnen een persoon 
Voor expertonderzoek is het vereist dat de eigenschappen of vaardigheden 
relatief stabiel zijn binnen een persoon. Als een persoon zijn succes te 
danken heeft aan een lot uit een loterij of een eenmalige uitvinding, dan mag 
men hem geen expert noemen. Toont een persoon zijn extreme vaardigheid 
op een bepaald gebied op langere termijn dan is er wel sprake van een 
expert. Bij deze stabiliteit is de grondslag van de vaardigheid in het midden 
gelaten. Bij stabiele expertise maakt het dus niet uit of deze gebaseerd is op 
een intensieve training of op (erfelijk) talent. Over (toekomstige) 
expertleerkrachten wordt weleens gezegd “ze hebben het wel of ze hebben 
het niet”. Een dergelijke uitspraak is ook gedaan in een door ons verricht 
onderzoek bij vijf inspecteurs van het speciaal onderwijs. Bij hen zochten wij 
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naar hun criteria voor experts in de omgang met verschillende 
gedragsproblemen. De inspecteurs doelen met het genoemde citaat op 
echtheid en authenticiteit of wel oorspronkelijkheid van de leerkracht. Zij 
suggereren hiermee dus een stabiele eigenschap zonder te verwijzen naar de 
oorzaken van die oorspronkelijkheid. 
Voor onderzoek in dit proefschrift geldt de eis, ongeacht aanleg, dat de 
expertise voor een langere periode zichtbaar geweest moet zijn. Verloop 
(2001) geeft aan dat een behoorlijke mate van expertise in het lesgeven 
ongeveer na vier jaar zichtbaar is. In de verschillende hoofdstukken hebben 
wij als determinerende concepten ondermeer opgenomen: het aantal jaren 
ervaring in het onderwijs en speciaal onderwijs en het aantal cursussen om 
om te gaan met kinderen die speciale zorg nodig hebben. Het aantal 
cursussen is een mogelijke indicator voor de bewuste training die iemand 
voor een langere periode heeft ondergaan om een expert te worden. 

 Verschillen in vaardigheid tussen personen 
Voor expertonderzoek is het vereist dat de eigenschappen of vaardigheden 
verschillen tussen personen. Doordat personen onderling verschillen op een 
vaardigheid, zijn zij ook te rangordenen op een continuüm van minder tot 
meer vaardig. In Hoofdstuk 1 hebben wij een ervaren interim directeur 
gevraagd naar goede en slechte leerkrachten. Hoewel zij de term ʻslechtʼ 
nuanceerde, kon zij deze vraag zeer specifiek beantwoorden. Ook in een 
plilotonderzoek bij de eerder genoemde vijf inspecteurs van het speciaal 
onderwijs konden deze een duidelijk onderscheid maken tussen experts en 
minder goede leerkrachten in de omgang met de verschillende 
gedragsproblemen. Ook de groepen van interne begeleiders (zie Hoofdstuk 4) 
die op dezelfde manier bevraagd zijn als de inspecteurs bevestigen deze 
veronderstelling. 
De verschillen in vaardigheid hebben wij proberen te meten met de 
genoemde Profielvragenlijst welke items bevat die samengesteld zijn op basis 
van uitspraken van interne begeleiders en inspecteurs. Het zijn de “praktijk-
criteria” waaraan een expertleerkracht moet voldoen. In Hoofdstuk 5 en 
Hoofdstuk 6 gebruiken wij ondermeer deze vragenlijst om leerkrachten wat 
betreft expertise te onderscheiden. 

 Observeerbaarheid van de expertise 
Observeerbaarheid van de expertise is de eis in expertonderzoek waarbij de 
eigenschappen of vaardigheden herkenbaar moeten zijn voor derden. 
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Anderen die thuis zijn in het domein van de vaardigheid herkennen de expert 
als extreem vaardig. Niet altijd is direct zichtbaar waarin iemand expert is. Zo 
zijn strategieën bij beslissingen tot aankoop of verkoop van aandelen van een 
beurshandelaar niet zichtbaar. De beurshandelaar wordt vaak als expert 
beoordeeld door de hoeveelheid geld die hij (op de lange duur) verdient. 
Deze indirecte maat voor succes wordt ook wel een sociale indicator 
genoemd.  
Verloop (2001) geeft aan dat er geen competitieladder bestaat voor de 
vaardigheid van leerkrachten, zoals de ELO-rating voor schakers. Dus ook bij 
de beoordeling van de expertise van leerkrachten in de omgang met 
gedragsproblemen zijn wij aangewezen op een sociale indicator. 
Bij het aanwijzen door vakgenoten van een expertleerkracht in de omgang 
met gedragsproblemen is het de vraag wie het beste zicht heeft op de 
kenmerken van een expert. Hiertoe lijken de interne begeleiders van de 
scholen zeer geschikt. Zij zijn voor hun functie gecertificeerd, zij observeren 
en adviseren de leerkrachten en coördineren de speciale zorg voor leerlingen. 
Deze interne begeleiders zien waarschijnlijk veel leerkrachten in verschillende 
situaties aan het werk. Zij zijn daarmee thuis in het domein. Dit domein omvat 
leerkrachten in de omgang met verschillende gedragingen van leerlingen, die 
problemen kunnen zijn of worden. De keuze voor vakgenoten en de bepaling 
van een expert door vakgenoten c.q. interne begeleiders is onderwerp van 
Hoofdstuk 4. 

 Effectiviteit van het handelen 
Effectiviteit van het handelen, betreft de eis in expertonderzoek waarbij de 
eigenschappen of vaardigheden zichtbaar zijn in handelingen die te 
beoordelen zijn op effectiviteit. Bij een groot aantal handelingen kan de 
effectiviteit direct beoordeeld worden, doordat exact en vooraf bepaald is wat 
de juiste handeling of het goede antwoord is. Zo kan bij jongleurs eenvoudig 
bepaald worden hoeveel schotels draaiend gehouden worden en hoeveel er 
vallen. Het goede antwoord bij rekenvraagstukken is ook meestal eenduidig. 
Bij dergelijke opgaven kan de mate waarin het (antwoord)gedrag de juiste 
oplossing benadert, als indicator gezien worden voor expertise. Problemen 
waar geen unaniem juiste oplossing voor bestaat of bekend is, worden door 
Chi, Glaser & Farr (1988) en Ericsson & Smith ʻill-defined problemsʼ 
genoemd. 
Voor probleemgedrag bestaat geen eenduidige oplossing. Mogelijk dat 
concreet probleemgedrag uitdooft door maatregelen, maar opvlamt in een 
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andere vorm of op een later tijdstip. Bovendien vraagt elk soort 
probleemgedrag voor elke leerkracht binnen elke context om een andere 
oplossing. Brophy (1996) geeft een lange lijst met aanbevelingen voor 
leerkrachten. De status daarvan blijft onduidelijk wat betreft voldoende en 
noodzakelijke voorwaarden voor de omgang met gedragsproblemen. 
Bovendien is nauwelijks gespecificeerd om wat voor soort gedragsproblemen 
het gaat. Dus bij gedragsproblemen spreken wij van ʻill-defined problem 
solvingʼ.

3.2.2 Samenvatting expertonderzoek 
De bovengenoemde eisen die gesteld worden aan expertonderzoek, kunnen 
wij samenvatten met twee criteria, die gebruikt worden ter bepaling van de 
expert: de bepaling van het externe en het interne criterium. Het externe 
criterium verwijst naar indirecte indicatoren die gebruikt worden om een 
expert te kiezen. Deze indirecte indicatoren zijn de sociale indicatoren, ofwel 
de aanwijzing door vakgenoten (ʻpeersʼ). Het interne criterium is de bepaling 
van de expert door middel van de uitvoering van gestandaardiseerde taken 
betreffende een nauw omschreven domein. Het meer of minder goed 
uitvoeren van de taken is dan een directe indicator voor expertbenoeming. 
In expertonderzoek zijn beide criteria noodzakelijk, ongeacht of er sprake is 
van ʻill-definedʼ of ʻunique defined problemsʼ. Steun voor validiteit geldt, als 
beide criteria zuiver differentiëren tussen expert en niet-expert en de 
resultaten van beide criteria convergeren. Van belang is dus om beide criteria 
zorgvuldig te bepalen en te construeren. De interne criteria komen aan bod in 
Hoofdstuk 5 (De vignetten met gedragingen van leerlingen met de reacties 
van leerkrachten) en Hoofdstuk 6 (observatie van gedrag van leerkracht en 
leerling). Het construeren of bepalen van het externe criterium met behulp van 
uitspraken over expertleerkrachten door interne begeleiders is onderwerp van 
Hoofdstuk 4. De toepassing van het externe criterium in de vorm van een 
beoordelingsvragenlijst (Profielvragenlijst) in combinatie met observatie van 
de expertise van de leerkracht in de klas, wordt beschreven in Hoofdstuk 6. 

Prioriteiten in onderzoek 
De positiebepaling ten opzichte van de strategieën, de eisen binnen het 
expertparadigma, de brugfunctie van dit onderzoek met de koppeling van 
praktijkkennis met theoretische kennis en de interactionele benadering vereist 
het stellen van prioriteiten in de volgorde van de deelonderzoeken. Deze 
prioriteiten zijn gebaseerd op de noodzakelijke voorwaarden voor het 
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onderzoek in Hoofdstuk 6 waar hypothesen over de omgang van experts met 
gedragsproblemen geformuleerd en getoetst worden. Een noodzakelijke 
voorwaarde voor dit onderzoek is (naast definiëring en meting van 
gedragsproblemen) dat experts beschikbaar zijn. De mate van zekerheid dat 
zij deel uitmaken van de steekproef bepaalt mede de steun voor de theorie. 
De criteria om experts te bepalen zijn op hun beurt weer noodzakelijke 
voorwaarden voor de mate van zekerheid. Die criteria zijn niet direct 
voorhanden omdat het domein van expertise, namelijk gedragsproblemen, ill-
defined is. Wij hebben de meerduidigheid in de definiëring van het domein 
gedragsproblemen omstandig aangetoond in Hoofdstuk 2. Als het domein 
slecht gedefinieerd is zal ook de definiëring van een expert methodologische 
problemen geven. In Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 5 leggen wij daarom de 
nadruk op het vinden van in praktijk ontwikkelde criteria voor de benoeming 
van experts. 
Zijn criteria en experts eenmaal beschikbaar dan kunnen de hypothesen 
getoetst worden. Dit hangt dan niet zozeer van het aantal (experts) af. De 
mate van steun voor de hypotheses met relatief weinig experts moet dan 
uiteraard als voorlopig gezien worden. Dit noemden wij eerder het 
exploratieve aspect van de observatiestudie in Hoofdstuk 6. Niet zozeer 
“exploratief” door het ontbreken van een theorie maar door het gebrek aan 
een groot aantal (zeldzame) experts. Analoog aan studies in de medische 
wetenschap zouden de hypothesen nogmaals getoetst of bijgesteld moeten 
worden op basis van nieuwe cases c.q. experts. Relatief weinig experts zijn 
dus een voldoende voorwaarde om hypothesen te toetsen. Dit moet 
onderscheiden worden van de steun voor de hypothesen. Die steun is 
wetenschapstheoretisch altijd voorlopig. Bij een relatieve schaarste van 
experts is die steun echter “meer” voorlopig. 
Samenvattend: de prioriteiten in de volgorde van de strategie worden dus 
bepaald door noodzakelijke en voldoende voorwaarden voor het onderzoek 
naar experts in de omgang met gedragsproblemen. 

3.3 Algemene samenvatting 

In dit onderzoek is de praktische doelstelling van het onderzoek de 
verbetering van het onderwijs en terugdringing van gedragsproblemen door 
vergroting van de vaardigheden en verbetering van omstandigheden van 
leerkrachten en leerlingen. Het middel voor het bereiken van deze externe 
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doelstellingen heeft daarbij praktische kenmerken: zoek de kennis en 
vaardigheid bij experts in de praktijk, en implementeer deze eventueel na 
bewerking weer in de praktijk. 
Wij hebben met dit hoofdstuk antwoord gegeven op de vraag: welke 
onderzoekstrategie is gepast, gegeven de algemene onderzoeksvraag, de 
beperkte a priori kennis, de dreigende kloof tussen theorie en praktijk, de 
methodologische eisen binnen het expertparadigma en de hiërarchie van 
voorwaardelijke kennis? 
Wij zijn gekomen tot twee grote richtlijnen in de strategie of algemene aanpak 
in dit proefschrift en een prioriteiten stelling. De eerste richtlijn binnen de 
strategie laat een verschuiving zien van kwalitatief naar kwantitatief en van 
data- naar theoriegestuurd onderzoek. Wij hebben diverse kenmerken van 
traditioneel verschillende strategieën gegeven en konden aantonen dat deze 
strategieën functioneel toepasbaar zijn. De tweede richtlijn is het 
expertparadigma. Het expertparadigma geeft aan dat naar minimaal twee 
criteria voor expertise gezocht moeten worden: een extern en een intern 
criterium. Het externe criterium is een sociale indicator, waarbij de expert 
aangewezen wordt door anderen thuis in het domein van expertise. Het 
interne criterium bestaat uit het resultaat op gestandaardiseerde taken die het 
domein van expertise bestrijken. 
De volgorde in de strategie wordt naast de a priori kennis ook bepaald 
doordat informatie uit het vooraf gaande onderzoek noodzakelijk is het 
daaropvolgende. In de volgende hoofdstukken wordt de beschreven strategie 
toegepast. 
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4  Criteria van vakgenoten voor het aanwijzen 
van een expertleerkracht 

4.1 Inleiding 

Leerkrachten verschillen in de omgang met leerlingen. De één gaat adequater 
met problematiek om dan de ander. De bepaling van criteria van de leerkracht 
die adequaat handelt, vormt de kern van dit hoofdstuk. Deze bepaling staat 
uiteindelijk ten dienste van het doorgeven van vaardigheid en kennis van 
leerkrachten aan andere leerkrachten. Het doorgeven van vaardigheid en 
kennis ligt in het verlengde van het praktisch belang van expertonderzoek in het 
algemeen. Het uiteindelijke doel is verbetering van de onderwijspraktijk. 
De verbetering van vaardigheid van leerkrachten vormt een weerbarstige 
aangelegenheid (Korthagen & Kessels, 1999; Nelson & Rutherford, 1988). Het 
lijkt moeizaam de resultaten uit experimentele of correlationele designs te 
implementeren in de praktijk. Dit komt volgens Stevens & Van der Wolf (2001) 
doordat, ten dienste van de wetenschappelijke controle, het onderzochte 
verschijnsel ontdaan is van de vele praktijkinvloeden. Zij menen dat kennis die 
ontstaan is en zich bewezen heeft in de praktijk, makkelijker inzetbaar is in de 
praktijk. Voorwaarde is dan wel, dat deze kennis wordt vergeleken met 
wetenschappelijke theorieën (Korthagen & Kessels, 1999; Stevens & Van der 
Wolf, 2001). Systematisch verkregen praktijkkennis zou zo meer ecologisch 
valide zijn, waardoor de implementatiekansen vergroot worden. Voor een 
uitgebreide beschrijving van deze motieven ten dienste van de ecologische 
validiteit verwijzen wij naar Hoofdstuk 2. 

Samenvatting theoretisch kader 
De opvatting van gedragsproblematiek als een subjectief, relatief en relationeel 
fenomeen (zie Hoofdstuk 2) impliceert dat verschillende leerkrachten in 
verschillende situaties, verschillen in de omgang met verschillend gedrag van 
verschillende leerlingen op basis waarvan zij de verschillende gedragingen 
verschillend definiëren als gedragsproblematisch. Verschillende auteurs, zoals 
Chazan, Laing & Davis (1994); Galloway, Ball, Bloomfield & Syed (1982); Van 
der Wolf, Buddelmeijer, Hox & de Leeuw (1984); Ysseldyke (1986) en 
Ysseldyke, Algozzine & Thurlow (2000), geven aanzetten voor de opvatting van 
het definiëringproces als wisselwerking tussen de leerkracht en de leerling. De 
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uitkomst van dat proces is hier de leerling als ʻuitvallerʼ in het onderwijs. 
Deze opvatting is te verduidelijken met twee extremen. Aan de ene kant staat 
de leerkracht die nauwelijks vaardigheden en middelen heeft om met 
verschillende behoeften en de daaruit voortvloeiende gedragingen van 
leerlingen om te gaan. Deze leerkracht ontmoet tal van gedragsproblemen of 
roept deze op.  
Aan de andere kant staat de leerkracht, die zoveel vaardigheden en middelen 
ter beschikking heeft, dat bepaalde gedragingen niet voorkomen of niet als 
hinderlijk ervaren worden. Een dergelijk verband tussen leerkrachtactiviteiten 
en probleemsituaties wordt post hoc aangegeven (maar niet aangetoond) door 
Kounin (1977). Kounin beschrijft effectieve klassenmanagers als leerkrachten 
die preventief werken, waardoor er minder verstorende situaties ontstaan.  
Als volgens Brophy (1996) toch problematisch gedrag ontstaat, verschillen 
leerkrachten weinig in de gebruikte handelingsrepertoires. Kortom de 
leerkrachten verschillen niet in reactieve maatregelen, maar wel in proactieve 
maatregelen. Dus door deze laatste soort maatregelen hebben zij naar de 
mening van Brophy minder (last van) gedragsproblemen. 
Leerkrachten verschillen in effectiviteit in de omgang met gedragingen, 
waardoor deze al dan niet uitmonden en opgevat worden als 
gedragsproblemen. De definiëring van gedragsproblemen van leerlingen bij 
leerkrachten hangt samen met eigenschappen van de leerkracht en de groep- 
of klaskenmerken (Guldemond, 1994; Guldemond & Meijnen, 2000; Maas, 
1992; Maas & Meijnen, 1999). In dit hoofdstuk proberen wij eigenschappen van 
een leerkracht te bepalen, op basis waarvan wij deze een expert in de omgang 
met gedragsproblemen kunnen noemen. De toevoeging: ʻin de omgang met 
gedragsproblemenʼ zullen wij ten behoeve van de leesbaarheid veelal 
weglaten.
Zoals wij in Hoofdstuk 3 beschreven hebben, kunnen de eigenschappen van 
een expert globaal op twee wijzen geïnventariseerd worden. Wij gaan hier in de 
volgende alinea op in. Voor een uitgebreide beschrijving van het zogenaamde 
expertparadigma verwijzen wij naar Hoofdstuk 3. 
Onder een expert verstaan Meyer & Booker (1991, p. 3) “…. a person who has 
background in the subject area and is recognized by his or her peers or those 
conducting the study as qualified to answer questions”. De oordelen van 
experts worden ondermeer gebruikt: “to provide estimates on new, rare, 
complex, or otherwise poorly understood phenomena." (Meyer & Booker, 1991 
p. 4, p. 23). Ericsson & Smith (1991) noemen verschillende eisen, die aan 
expertonderzoek gesteld worden. Het gaat om de eisen over de 
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domeinbepaling van, de stabiliteit in, de verschillen in, de observeerbaarheid 
van, en de effectiviteit van de kennis of vaardigheid. Deze eisen kunnen wij 
samenvatten met twee criteria: het externe en het interne criterium. Het externe 
criterium verwijst naar de indirecte indicatoren die gebruikt worden om een 
expert te kiezen. Deze indirecte indicatoren worden ook wel de sociale 
indicatoren genoemd, ofwel de aanwijzing door vakgenoten (ʻpeersʼ). Dit zijn 
anderen die thuis zijn in hetzelfde domein. Het interne criterium is de bepaling 
van de expert door middel van de uitvoering van gestandaardiseerde taken 
betreffende een nauw omschreven domein. Het goed of minder goed uitvoeren 
van de taken is dan de zogenaamde directe indicator voor expertbenoeming. 
Het interne criterium is onderwerp van Hoofdstuk 6. Het construeren of bepalen 
van het externe criterium is het onderwerp van het huidige hoofdstuk. Wij 
gebruiken de mogelijkheden van expertonderzoek om uit te zoeken over welke 
kennis en vaardigheden leerkrachten moeten beschikken om adequaat met 
probleemgedrag om te kunnen gaan. 
Het belang en de aanpak kunnen samengevat worden met: bruikbare kennis 
moet ergens gehaald worden en anderen moeten naar de ʻbronʼ verwijzen. Wie 
zijn die anderen en waar letten diegenen op die verwijzen naar deze ʻbronʼ? 
Met deze globale vragen komen wij op de specifieke vraagstellingen in dit 
hoofdstuk.

Doel van het onderzoek en vraagstelling 
Leerkrachten worden expert genoemd, omdat een expert blijkbaar het meest 
effectief met gedragsproblemen omgaat. Bij de benoeming van ʻexpert-zijnʼ 
gelden een aantal overwegingen: 

 Wat is effectief leraargedrag ten aanzien van gedragsproblemen? 
 Wie kan die effectiviteit het best beoordelen? 
 Op welke basis geschiedt de benoeming en 

   welke aspecten zijn van belang? 
 Waardoor wordt een expert uiteindelijk gekenmerkt? 

Wij zullen deze overwegingen herformuleren tot onderzoeksvragen. 
Effectiviteit dan wel vaardigheid in de omgang met gedragsproblemen is een 
(leerkracht)kenmerk dat experts doet onderscheiden van niet-experts. Het 
bepalen van die leerkrachtkenmerken is doel van de twee onderzoeken in dit 
hoofdstuk: Studie 1 en Studie 2 
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De onderzoeksvragen voor Studie 1 luiden: 
 Op welke gedragingen letten vakgenoten, als zij een leerkracht expert 

noemen in de omgang met gedragsproblemen in het regulier 
onderwijs?

 Welke ordeningsprincipes liggen ten grondslag aan de criteria die 
deze vakgenoten noemen? 

 Hoe belangrijk vinden deze vakgenoten de door hen genoemde 
criteria voor de keuze van een expert? 

 Is een vragenlijst te construeren die experts onderscheidt van niet-
experts, op basis van de door vakgenoten genoemde uitspraken voor 
gedragingen van een expert?  

De onderzoeksvragen voor Studie 2 luiden: 
 Hoe rangordenen de vakgenoten de activiteiten van een leerkracht op 

de mate van belang voor de omgang met gedragsproblemen? 
 Wat is de algemene structuur van de vragenlijst met betrekking tot de 

activiteiten van leerkrachten in de omgang met gedragsproblemen? 

Opbouw van het hoofdstuk 
Wij beschrijven in dit hoofdstuk twee deelstudies: Studie 1 en Studie 2. Elke 
studie heeft een eigen aanpak met een eigen populatie, steekproef, methode, 
resultaten en conclusie. Studie 1 omvat een inventarisatie van verschillende 
soorten activiteiten op basis waarvan een leerkracht een expert genoemd kan 
worden. In Studie 2 brengen wij enkele methodologische verfijningen aan om 
de eventuele nadelen in de methode van Studie 1 te ondervangen. In de 
volgende alineaʼs wordt een overzicht gegeven van de opbouw van de twee 
studies.
Bij Studie 1 gebruiken wij in de aanpak de techniek die bekend staat als 
ʻConcept Mappingʼ (Trochim,1989; 1993). Hierbij worden uitspraken van een 
groep respondenten over een focusvraag of thema gesorteerd en gewaardeerd 
(sectie 4.2.3) waarna, op basis van rekentechnische analyses (sectie 4.2.4), 
uiteindelijk een kaart (ʻmapʼ) gepresenteerd wordt. Deze kaart bevat de 
gegroepeerde uitspraken. Dit noemen wij ʻProcedure 1ʼ.  Deze kaarten worden 
teruggekoppeld naar de respondenten die deze groepen van uitspraken 
benoemen en interpreteren (sectie 4.2.5). Dit noemen wij ʻProcedure 2ʼ. 
De resultaten, interpretaties en conclusies van beide procedures vermelden wij 
achtereenvolgens per groep. Dus elke groep respondenten heeft een eigen 
resultatenbeschrijving met daarin een rekentechnisch gedeelte en een 
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interpretatietechnisch gedeelte.  
De resultaten van elke groep worden samengevoegd in een gezamenlijke 
conclusie (sectie 4.2.7), waarbij de verschillen en overeenkomsten tussen de 
groepen benadrukt worden. Bovendien beschrijven wij de kwaliteit van de 
resultaten en het onderzoek in het kader van de methodologische eisen die 
zowel aan kwantitatief als kwalitatief onderzoek gesteld worden (Swanborn, 
1996). Aan het slot van Studie 1 geven wij in de deelconclusie ondermeer 
aanbevelingen voor vervolgonderzoek en komen wij tot de constructie van de 
Profielvragenlijst (sectie 4.2.8) die dient om leerkrachten te kunnen aanwijzen 
als expert. De vragen in de vragenlijst zijn gebaseerd op de uitspraken van de 
onderzoeksgroepen uit Studie 1. 
In Studie 2 gaan wij in op de uitkomsten en aanbevelingen van Studie 1. In 
plaats van groepen, ondervragen wij individuen om criteria te vinden voor het 
benoemen van experts. Deze studie heeft een andere aanpak dan Studie 1, 
namelijk de ʻQ-sortʼ ondervragingsmethode (sectie 4.3.2). De gegevens uit deze 
scoringstaak analyseren wij met clusteranalyses. Deze analyses (sectie 4.3.3) 
geven zicht op de structuur van de Profielvragenlijst. Wij besluiten Studie 2 met 
deelconclusies. Aan het slot van dit hoofdstuk (sectie 4.4) geven wij de 
conclusies over beide studies. 

4.2 Studie 1: Groepsgewijze ondervraging van interne 
begeleiders naar leerkrachtkenmerken 

4.2.1 Inleiding ‘Concept Mapping’ 
Wij gebruiken de procedure ʻConcept Mappingʼ van Trochim (1989; 1993) voor 
het oproepen van de expliciete dan wel impliciete criteria, die de vakgenoten 
hanteren bij de beoordeling van een leerkracht als expert in de omgang met 
gedragsproblemen. Het oproepen van responsen bij respondenten wordt ook 
wel eliciteren genoemd. De procedure bestaat uit diverse opeenvolgende 
stappen, waarbij uiteindelijk gekomen wordt tot een overzichtelijke ʻmapʼ of 
projectie van ideeën van een groep van personen met betrekking tot een 
bepaald onderwerp. 
Onderzoeken met een soortgelijke procedure zijn wat betreft onderwerp zeer 
divers. Zo evalueren Trochim & Linton (1986) de ondersteuningsdiensten van 
een universiteit. Kef (1999) onderzocht de vaardigheden die interviewers 
bezitten om een hoge respons te verkrijgen. Trochim (1989) onderzocht bij 
ouderen de eisen die zij aan zorg stellen. Een dergelijk onderzoek hebben 
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Trochim, Dumont & Campbell (1993) gedaan bij personen die aanspraak 
gemaakt hebben op de geestelijke gezondheidszorg. In een overzichtsartikel 
van Lawless, Smee & OʼShea (1998) worden dergelijke procedures in de 
zakenwereld met die van onderwijsresearch vergeleken. De procedure heeft in 
genoemde onderzoeken een inventariserend karakter en neigt volgens Hox 
(1997) meer naar datagestuurd (ʻdata-drivenʼ) dan naar theoriegestuurd 
(ʻtheory-drivenʼ). Voor de behandeling van de schijnbare tegenstelling tussen 
theorie- en datagestuurd verwijzen wij naar Hoofdstuk 3. 
Bij de projectie van ideeën door middel van ʻConcept Mappingʼ wordt de 
multidimensionele schalingstechniek en de hiërarchische clusteranalyse 
toegepast. Deze technieken worden gebruikt om empirische gegevens of een 
empirisch systeem optimaal te representeren met een formeel systeem 
(Meerling, 1988). Wiskundige formuleringen maken deel uit van dit formele 
systeem ten behoeve eenduidigheid en controleerbaarheid. Doel daarbij is, te 
komen tot een inzichtelijke representatie van de werkelijkheid. Binnen het 
computerprogramma “The Concept System” (Trochim, 1993) is een combinatie 
van twee wiskundige algoritmen (Meerling, 1988) verwerkt. Dit programma is 
ingepast in de eerder genoemde ʻConcept Mappingʼ procedure van Trochim 
(1989;1993).
De opeenvolgende stappen in de ʻConcept Mappingʼ noemen wij slechts. 
Daarna behandelen wij de stappen zoals deze uitgevoerd zijn in dit onderzoek. 
De stappen zijn verdeeld over activiteiten van de onderzoeker en die van de 
deelnemers.
1) Bepaling van de groepsdeelnemers/focusgroep/steekproef.  
2) Bepaling van de focusvraag of onderwerp.  
3) Brainstorming en het doen van uitspraken over de focusvraag.  
4) Sortering van de uitspraken.  
5) Scoring van de uitspraken.  
6) Berekening van de ʻconcept mapʼ  
7) Terugkoppeling van de ʻconcept mapʼ naar de deelnemers.  
8) Benoeming van de clusters en dimensies door de deelnemers.  
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In dit onderzoek doorlopen wij de stappen in bovengenoemde volgorde. In 
paragraaf 4.2.2 beschrijven wij de keuze voor de vakgenoten c.q. de bepaling 
van de groepsdeelnemers. In paragraaf 4.2.3 wordt de brainstorming, sortering 
en scoring behandeld. De terugkoppeling van de resultaten naar de 
respondenten en hun commentaar daarop, worden vermeld in paragraaf 4.2.4. 
In deze paragraaf komen de keuze van het aantal clusters, de benoeming van 
de clusters en de dimensies aan bod. 

4.2.2 Keuze van de vakgenoten 
In de vorige paragrafen hebben wij het begrip ʻvakgenotenʼ nog niet 
gespecificeerd. Welke vakgenoten zijn geschikt voor de benoeming van een 
expertleerkracht in de omgang met gedragsproblemen? Ofwel, in welke mate 
en voor wie is de expertise zichtbaar? Wie observeert de leerkrachten terwijl 
deze leerkrachten al dan niet blijk geven van hun expertise? Zijn deze 
vakgenoten ook thuis in het domein, namelijk de omgang met 
gedragsproblemen? De keuze van de populatie valt dus samen met de keuze 
voor de focusgroep. Wie zijn geschikt als vakgenoten om een expert te 
benoemen?
Bij het aanwijzen van een expertleerkracht lijken de interne begeleiders van de 
scholen zeer geschikt. De functie wordt op de meeste basisscholen vervuld. De 
interne begeleiders zijn meestal voor hun functie gecertificeerd. Zij observeren 
en adviseren de leerkrachten en coördineren de speciale zorg voor leerlingen. 
Deze interne begeleiders zien veel leerkrachten in verschillende situaties aan 
het werk. Zij zijn dus thuis in het domein. Zij zijn gewend aan het beschrijven 
van de stand van zaken in het onderwijs en in het geven van aanbevelingen ter 
verbetering van onderwijs, waardoor zij zich mogelijk een helder beeld hebben 
kunnen vormen van het handelen van een leerkracht, die al dan niet succesvol 
omgaat met de verschillende gedragsproblemen. Dit hoeft niet te betekenen dat 
de interne begeleiders de expertleerkracht daadwerkelijk geobserveerd 
hebben. In ieder geval kunnen zij, naar wij aannemen, een ideaaltypisch beeld 
van een expertleerkracht vormen. 

Populatie
De onderzoekseenheden zijn niet de individuele interne begeleiders, maar 
groepen van interne begeleiders. Een groep wordt gevormd door interne 
begeleiders, terwijl elke interne begeleider een school vertegenwoordigt. Deze 
scholen vormen een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband 
bestaat uit reguliere basisscholen en minstens één basisschool voor speciaal 
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onderwijs. Bijvoorbeeld: tien scholen die een samenwerkingsverband vormen 
worden vertegenwoordigd door tien interne begeleiders. De in een 
samenwerkingsverband gegroepeerde interne begeleiders vormen de populatie 
en de groep met interne begeleiders vormt de onderzoekseenheid. 

Selectie van groepen 
De steekproef bestaat uit drie samenwerkingsverbanden binnen één district. 
Het district ligt in het middenwesten van het land. De steekproefbepaling komt 
overeen met stap 1 van Trochim (1989; 1993), namelijk de bepaling van de 
groepsdeelnemers. Wij kunnen geen redenen aangeven waarom deze interne 
begeleiders verschillen op voor het onderzoek relevante kenmerken van de rest 
van het land. Het district bevat een provinciestad waartoe verschillende 
gemeenten behoren. Het lijkt aannemelijk dat de problematiek van deze 
scholen ligt tussen die van de grote steden en het platteland. 
De deelnemers zijn ingelicht en geworven in 1998 via de coördinatoren van de 
samenwerkingsverbanden, die op hun beurt schriftelijk en mondeling ingelicht 
zijn door de districtsconsulent. Elke school wordt vertegenwoordigd met 
minstens een interne begeleider. Bij een enkele school wordt de functie door 
twee interne begeleiders vervuld. Groep 1 bestaat uit 12, Groep 2 uit 14, en 
Groep 3 uit 11 interne begeleiders. In de uitnodiging en tijdens de introductie 
van de bijeenkomst, zijn de interne begeleiders op de hoogte gesteld van het 
doel van het onderzoek en de werkwijze. Tevens is de anonimiteit benadrukt. 

4.2.3 Brainstorming, Sortering en Scoring 
In deze paragraaf komen de argumenten voor de keuze voor de zogenaamde 
focusvraag aan de orde. Dit is een kernachtig geformuleerde vraag die gesteld 
wordt aan de deelnemers tijdens de brainstorming-sessie. Deze vraag dient om 
uitspraken op te roepen over een thema, in ons geval de gedragingen van een 
expertleerkracht in de omgang met gedragsproblemen. De brainstorming-fase 
zelf, zullen wij daarna behandelen. Vervolgens beschrijven wij de sortering- en 
scoretaken van voorgelegde uitspraken. Deze beschrijvingen omvatten de 
stappen 2 tot en met 5 van Trochim (1989; 1993). 

De focusvraag 
In een gezamenlijke brainsstorming-fase doen de interne begeleiders 
uitspraken over het thema of de kernvraag. Deze focusvraag is de belangrijkste 
stimulus op basis waarvan individuele en groepsresponsen verwacht worden. 
De focusvraag voor dit onderzoek aan de interne begeleiders luidt: 
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“Wat doet een leerkracht in de reguliere basisschoolsetting met de 
verschillende soorten gedragsproblemen, waardoor u hem/haar een 
expert noemt?” 

Deze focusvraag is samengesteld op basis van diverse argumenten. Wij zullen 
de woordkeuze en de zinsdelen behandelen, te beginnen met het woord ʻdoetʼ 
en te eindigen met “de verschillende soorten gedragsproblemen”. 
Het woord ʻdoetʼ is gekozen om uitspraken te krijgen, die het zichtbare 
handelen van de leerkracht beschrijven. Op basis van uitspraken die deze 
concrete handelingen beschrijven, kunnen eventueel naderhand meer 
abstracte kenmerken van de leerkracht beschreven worden. Het gaat dus om 
concrete gedragsbeschrijvingen van de leerkracht, op basis waarvan 
naderhand eventueel concepten zijn samen te stellen. Dit traject van 
samenstellen, van bijzonder naar algemeen, wordt vaak een inductief proces 
genoemd.
De setting, waarbinnen vaardigheden ontwikkeld zijn, is een relevant aspect bij 
de domeinbepaling van de expertise. Aangezien enkele interne begeleiders 
mogelijk ook in het speciaal onderwijs werken of gewerkt hebben, wilden wij ʻde 
reguliere basisschoolsettingʼ benadrukken. Het speciaal onderwijs heeft andere 
faciliteiten dan het reguliere basis onderwijs, waardoor mogelijk handelingen 
van leerkrachten genoemd worden, die niet in het reguliere basisonderwijs 
implementeerbaar zijn. ʻDe reguliere basisschoolsettingʼ geeft bovendien, naar 
wij aannemen, aanleiding tot een ruimere setting dan de klasse- of 
groepssituatie. Zo beschrijft Brophy (1996) het profiel van een leerkracht die 
omgaat met gedragsproblemen. In dit profiel mobiliseert een leerkracht ook de 
ouders en andere deskundigen. De taken van een dergelijke leerkracht 
overschrijden dus het onderwijsleerproces. 
“De verschillende soorten gedragsproblemen” verwijst als zinsdeel naar het 
domein van de experts. Het domein wordt niet nader gespecificeerd, omdat 
bijvoorbeeld de vraag naar externaliserende gedragsproblematiek slechts 
uitspraken oplevert over een expert in dat specifieke gebied. Bovendien is een 
beschrijving van specifieke gedragsproblemen op zich al zeer gecompliceerd 
(zie Hoofdstuk 2). Wij doelen bij de beschrijvingen van de expertleerkracht op 
een leerkracht die thuis is in een algemeen domein (van gedragsproblemen). 
Daarnaast probeerden wij met de termen “verschillende soorten 
gedragsproblemen” de suggestie van typologieën van leerlingen te vermijden. 
Een typologie draagt het gevaar van onveranderbaarheid in zich, terwijl wij juist 
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op zoek zijn naar handelingen van leerkrachten, die veranderingen teweeg 
brengen.
De combinatie van termen “De verschillende soorten gedragsproblemen” laat 
tevens de mogelijkheid open, dat ieder kind een bepaald soort gedrag kan 
vertonen en dat verschillende soorten gedragingen bij één kind kunnen 
voorkomen (Chazan e.a., 1994). Ten slotte is de term ʻgedragsproblemenʼ 
gebruikt in plaats van bijvoorbeeld ʻprobleemgedragʼ omdat de eerste term 
gemeengoed is in het onderwijsveld. 

Brainstorming
De groepsbijeenkomst is ingeleid door de onderzoeker zelf. Deze heeft het 
maatschappelijk belang van het onderzoek in het kader van inclusief onderwijs 
toegelicht en het doel aangegeven van de bijeenkomst voor het 
totaalonderzoek. De onderzoeker introduceerde tevens de zojuist beschreven 
focusvraag en gaf de bedoeling ervan aan. Bij de uitleg of toelichting is als 
voorbeeld de ʻideale partnerʼ genoemd. Dit voorbeeld leent zich om 
eigenschappen te noemen van een persoon die al dan niet in werkelijkheid 
bestaat. Inhoudelijk heeft het beeld van de ʻideale partnerʼ zo goed als geen 
overeenkomsten met die van de expertleerkracht. Hierdoor is de kans klein dat 
de ideeën over de ʻideale partnerʼ interfereren met de ideeën van de 
respondenten over een expertleerkracht. Het genoemde voorbeeld is 
consequent gebruikt indien nadere uitleg nodig was. 
De inventarisatie van de uitspraken van de groepsdeelnemers met betrekking 
tot de focusvraag is al brainstormend gedaan. Deze activiteit is geleid door een 
collega-onderzoeker die zowel mondeling als schriftelijk geïnstrueerd is voor de 
taak. Deze zogenaamde ʻfacilitatorʼ heeft als taken het samenvatten van de 
uitspraken of het inkorten daarvan. Daarnaast vraagt hij/zij naar verduidelijking 
en splitst mogelijk samengestelde uitspraken op in deeluitspraken. De bondig 
geformuleerde uitspraken werden door de ʻfacilitatorʼ op diverse ʻoverflapsʼ 
genoteerd.
Als de ʻfacilitatorʼ meende dat verschillende uitspraken gelijke betekenis 
hadden, is gevraagd of de uitspraak iets anders betekende dan datgene dat al 
genoteerd stond. Bij elke oplossing is, op voorstel van de kant van de 
ʻfacilitatorʼ, gevraagd of de betreffende interne begeleider zich kon vinden in de 
beslissing. De uitspraken zijn door de deelnemers noch door de ʻfacilitatorʼ of 
onderzoeker bediscussieerd. 
Voor de brainsstorming-fase is een richtlijn gesteld van ongeveer 50 uitspraken. 
Deze keuze is gedaan vanwege de korte tijd die beschikbaar was voor de 



Criteria van vakgenoten voor het aanwijzen van een expertleerkracht 

89 

inventarisatie. Rondom de 37ste uitspraak is de vraag gesteld: “welke 
uitspraken die nog niet genoemd zijn, mogen beslist niet ontbreken”. De drie 
groepen interne begeleiders kwamen, ondanks deze beperking, tot 
respectievelijk 76, 49 en 41 uitspraken. 

Sorteringen van de uitspraken 
De interne begeleiders moesten vervolgens de losse uitspraken individueel 
sorteren naar door hen zelf gekozen criteria. Voor deze sortering gold geen 
tijdslimiet. Conform de handleiding van ʻ The Concept Systemʼ (Trochim, 1993), 
was het niet toegestaan één stapel te maken van alle uitspraken of voor elke 
uitspaak één stapeltje. 

Scoring van de uitspraken 
Als een groepsdeelnemer de sorteringtaak voltooid had, moest hij/zij alle 
uitspraken individueel waarderen naar de mate van belang voor de benoeming 
van een leerkracht als expert. De mondelinge en schriftelijke instructies luidden: 

 “In welke mate telt de beschreven activiteit mee bij de benoeming van de 
leerkracht tot expert in de omgang met leerlingen met gedragsproblemen.” 

Voor het scoren van de items is een likertschaal gebruikt. De categorieën die 
gekozen konden worden door de interne begeleiders zijn: 

Niet Licht Noch licht/ Zwaar Zeer zwaar 
  Noch zwaar   
     
1 2 3 4 5 

Samenvatting van Procedure 1 
De bovenstaande stappen kunnen wij samenvatten als een groepsgewijze 
procedure voor het oproepen van uitspraken over gedragingen van een 
expertleerkracht in de omgang met gedragsproblemen door middel van een 
focusvraag. Twee individuele taken bestaan uit het sorteren van de uitspraken 
en het scoren van de uitspraken naar de mate van belang voor de benoeming 
van een leerkracht als expert. 
De gegevens van elke groep interne begeleiders vormen de basis van de 
resultaten die groepsgewijs behandeld worden in de volgende sectie. Deze 
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gegevens werden direct teruggekoppeld naar de groepen interne begeleiders. 
De analyse van de gegevens en de terugkoppeling staat beschreven in 
Procedure 2. Wij noemen de analyse van sortering en scoringsgegevens de 
rekentechnische procedure. De terugkoppeling en interpretatie van de 
resultaten van deze gegevens door de groepen, noemen wij de 
interpretatietechnische procedure. Wij beschrijven deze procedures in de 
volgende alineaʼs. 

4.2.4 Reken- en Interpretatietechnische procedure 
De gegevens, verkregen in Procedure 1: het sorteren en scoren van de 
uitspraken, zijn geanalyseerd met rekenkundige algoritmes. Dit betreft stap 7 
van Trochim (1993). De interpretatietechnische resultaten komen voort uit stap 
8 van Trochim, waarbij de rekentechnische resultaten geïnterpreteerd worden 
door de deelnemers zelf. Voor de drie groepen is de rekentechnische en 
interpretatietechnische procedure identiek. Deze procedures worden hierna 
behandeld. Wij gaan eerst in op de analysetechnieken  (Rekentechnische 
procedure), waarna de instructies aan de groepsdeelnemers aan bod komen 
(Interpretatietechnische procedure). 

Rekentechnische procedure 
Voor de invoer van de sorteringen en de scoringen en de berekening van de 
diverse ʻconcept mapsʼ is gebruik gemaakt van het computerprogramma ʻThe 
Concept Systemʼ (Trochim, 1993). Het programma berekent een principale 
componentenanalyse en een clusteranalyse van de uitspraken en een twee- 
dimensionele afbeelding van de uitspraken. Deze combinatie van 
multidimensionele schalingstechnieken (MDS) en analyses geeft een 
afbeelding van alle uitspraken, die tevens gegroepeerd kunnen worden in een 
aantal clusters. 
Meerling (1988) noemt in het kader van de MDS de correspondentie tussen 
empirisch systeem en formeel systeem: de gelijkenissen in de empirie worden 
in een formeel systeem gerepresenteerd met afstanden. Voor dit onderzoek 
betekent dit, dat de uitspraken die over het algemeen door de deelnemers bij 
elkaar gesorteerd zijn, dicht bij elkaar geplaatst zijn in een 2-dimensionele 
ruimte (vlak). Andersom, uitspraken met een grote afstand tot elkaar in het 
formele systeem zijn dus door de deelnemers (in het empirisch systeem) zelden 
bij elkaar gesorteerd omdat de uitspraken minder gelijkenis voor hen vertonen. 
Figuur 4.0 (op bladzijde 94) bevat een voorbeeld van een ruwe presentatie van 
uitspraken in een 2-dimensionele ruimte voor Groep 1. De nummers en de 
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inhoud van de uitspraken corresponderen met respectievelijk de nummers in 
kolom 1 en de beschrijving van de uitspraken in kolom 2 van Tabel 4.1 die 
begint op bladzijde 98. De nummers staan bij een punt (ʻ.ʼ), die de exacte 
locatie van de uitspraak aanduidt. Bijvoorbeeld uitspraak 1 (Aandacht voor 
opvallende leerlingen) uit Tabel 4.1 staat aan de rechterzijde in Figuur 4.0, 
tussen uitspraak 7 en uitspraak 57. Enkele items liggen in Figuur 4.0 zo dicht bij 
elkaar, dat de nummers ervan onleesbaar zijn. Deze verklaring voor het 
schijnbaar ontbreken van items in dergelijke figuren, geldt voor dit hele 
hoofdstuk.
Wij noemen deze punten-(en getallen)-wolk in Figuur 4.0 een ruwe presentatie, 
omdat de uitspraken nog niet geclusterd zijn, in tegenstelling tot de gegevens 
van Tabel 4.1. Wij komen bij de resultatenbeschrijving terug op de 
clusterafbeeldingen van de diverse groepen en de verduidelijking van Tabel 
4.1.
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Interpretatietechnische procedure 
Over het aantal te kiezen clusters, dimensies en de interpretatie of benoeming 
ervan, bestaat geen eenduidigheid. Dit is analoog aan de 
interpretatieproblemen met factoranalyse. Trochim (1993) geeft daarom de 
voorkeur aan de interpretatie en de keuze van het aantal clusters door de 
groepsdeelnemers zelf. Een procedure daarvoor geeft hij echter niet. Wij 
hebben desondanks een gestandaardiseerde procedure ontwikkeld voor het 
bepalen van het aantal clusters, de interpretatie van de clusters en de 
dimensies door de deelnemers. De gelijkenisgegevens kunnen volgens 
Meerling op twee wijzen geïnterpreteerd worden: door middel van dimensies of 
door middel van clusters. Wij zullen zowel de cluster-, als de dimensie-
interpretatie toepassen. Voorlopig volstaat het om gegroepeerde uitspraken een 
cluster te noemen, terwijl ʻdimensieʼ staat voor een relatie tussen (twee of meer) 
clusters. 

Bepaling van het aantal clusters en de benoeming ervan door 
de deelnemers 
Per groep is op de groepsgegevens, die bestaan uit de eigen uitspraken en 
sorteringen en scoringen, achtereenvolgens een twaalf-, acht-, zes-, vijf- en 
vier-clusteroplossing berekend. Deze fase komt overeen met stap 7 van 
Trochim (1993). Tijdens een tweede bijeenkomst zijn deze achtereenvolgende 
oplossingen, de zogenaamde ʻconcept mapsʼ, schriftelijk en op sheets in de 
bovenstaande volgorde gepresenteerd aan de groepsdeelnemers. De 
deelnemers kregen eveneens een lijst met de uitspraken. Zie voor een 
voorbeeld van een zes-clusteroplossing van Groep 1, Figuur 4.1 (op bladzijde 
103) en de bijbehorende lijst met uitspraken per cluster in Tabel 4.1 (op 
bladzijde 98). 

De bijeenkomst is geleid door de onderzoeker zelf. Daarbij is deze 
interpretatiefase (stap 8 van Trochim, 1993) op audioband vastgelegd. Dit 
maakt controle op suggesties van de kant van de onderzoeker mogelijk. Om 
eveneens suggesties van de onderzoeker te controleren en te voorkomen, 
heeft deze zich vooraf en tijdens de bijeenkomst niet verdiept in de plaatsing en 
inhoud van de uitspraken en clusters. Zijn taak beperkte zich tot luisteren en 
samenvatten, waarbij alleen gebruik gemaakt is van de termen die door de 
groep genoemd zijn. 
Om de deelnemers bekend te maken met de plaats van de uitspraken is als 
eerste de twaalf-clusteroplossing aangeboden. Al bij de twaalf-clusteroplossing 
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is de deelnemers gevraagd de clusters te benoemen. De genoemde namen 
van de clusters werden bij de clusters op sheets genoteerd. Dit was voor de 
groep zichtbaar door middel van een overheadprojector. Op dezelfde manier 
zijn daarna de sheets met minder clusters behandeld. Bij elke samenvoeging 
van clusters is gevraagd of deze zinvol en interpreteerbaar is. De onderzoeker 
stelde telkens dezelfde vragen aan de deelnemers: 

 “Zijn clusters die dichtbij elkaar liggen, samen te voegen of moeten deze 
naar uw oordeel gesplitst blijven. Als clusters samengevoegd worden, wat 
is dan de nieuwe naam ervan.” 

Indien het niet lukte om twee clusters onder één interpreteerbare noemer te 
brengen, bleven de clusters gescheiden. Na deze clusterbenoemingsprocedure 
vindt de dimensiebenoeming plaats. De beschrijving van deze procedure is 
onderwerp van de volgende alineaʼs. 

Bepaling van het aantal dimensies en benoeming ervan door 
de deelnemers 
Na de benoeming van de clusters is de deelnemers gevraagd om de eventuele 
dimensies te benoemen. Deze vraag is toegelicht met twee voorbeelden die 
inhoudelijk geen verband hebben met het huidige onderzoek. Zo betreft het 
eerste voorbeeld de vraag naar de dimensie, richting of principe in de serie 
termen ʻmagere melkʼ, ʼhalfvolle melkʼ, ʻvolle melkʼ, ʻkwarkʼ, ʻjonge kaasʼ, 
ʻbelegen kaasʼ en ʻoude kaasʼ. De serie termen zijn in deze volgorde op een 
flap genoteerd. De deelnemers kwamen al snel op het principe ʻindikkenʼ, ʻvaste 
vorm aannemenʼ, ʻafname van water in productenʼ of ʻtoename in scherpte van 
smaakʼ.
Het tweede voorbeeld dat door de onderzoeker gegeven is, betreft het 
handelen van ʻde ideale partnerʼ. De onderzoeker schreef op een flap een 
aantal termen dicht bij elkaar: ʻzorgt voor onderhoud tuinʼ, ʻhelpt in de keukenʼ, 
ʻschoonhouden huisʼ. Een ander groepje termen werd op dezelfde flap 
genoteerd: ʼhaalt kinderen van school, ʻbrengt bloemen meeʼ, ʻhoudt deur openʼ, 
ʻvraagt of hulp nodig isʼ. De verbinding tussen de groepen van uitspraken kan 
als dimensie benoemd worden. Deze loopt van “het materiële naar het sociale 
domein” en betreft zorgvuldigheid of zorgzaamheid. 
Op dezelfde wijze als in de twee bovengenoemde voorbeelden, moesten de 
deelnemers de dimensies benoemen op basis van de inhoud van de uitspraken 
en de eerder gedane clusterbenoemingen. Alle ʻwindroosrichtingenʼ zijn als 
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dimensiekeuzes toegestaan. De namen van de dimensies zijn genoteerd op 
sheets, waarop de clusters en nummers van uitspraken reeds afgebeeld 
stonden.

4.2.5 Resultaten 
De resultaten zijn op twee verschillende wijzen opgesplitst. Allereerst hebben 
wij een opsplitsing gemaakt van de resultaten per groep. Deze resultaten per 
groep zijn weer te onderscheiden in een rekentechnische en 
interpretatietechnische resultaten. Voor de drie groepen zijn de resultaten op 
dezelfde manier gerapporteerd. Dit houdt in dat de tabelstructuur van de 
gegevens van Groep 1 hetzelfde is als die van Groep 2 en Groep 3. Wij 
beginnen met de bespreking van de resultaten en interpretatie van Groep 1, 
daarna die van Groep 2 en ten slotte die van Groep 3. Deze groepen zijn 
respectievelijk tot zes, zes en vijf clusters gekomen. 

4.2.5.1 Resultaten en interpretatie door de interne begeleiders 
Groep 1 

De resultaten van Groep 1, op basis van de sorteringen en scores van de 
uitspraken, staan in Tabel 4.1. De gegevens uit Tabel 4.1 corresponderen met 
Figuur 4.1: Uitspraken, Clusters en Dimensies van Groep 1. De getallen staan 
bij een punt (ʻ.ʼ) die de locatie van de uitspraak aanduidt. Dit zijn de nummers 
van de uitspraken die corresponderen met Tabel 4.1. De hoekige vormen, met 
daarin de nummers van uitspraken, zijn de clusters. Deze clusters zijn, analoog 
aan Tabel 4.1, genummerd met een getal dat buiten en dichtbij het cluster 
geplaatst is. De dikgedrukte rechte lijnen zijn de dimensies. Wij zullen eerst de 
benoeming van de clusters behandelen, gevolgd door de benoeming van de 
dimensies.
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Tabel 4.1: Groep 1 met 12 interne begeleiders; 6 clusters van 76 uitspraken  
    

Nummer Naam van de clusters en inhoud uitspraken: Gemiddelde 
voor 

uitspraken 

Gemiddelde 
voor cluster 
(variantie) 

    
    

Cluster 1 Pedagogisch handelingsrepertoire 
Basis gestructureerd werken 
Pedagogisch klimaat scheppen 

 4.43 (.02) 

    
1 Aandacht voor opvallende leerlingen 4.31  
57 Met eigenheden van leerlingen rekening houden 4.31  
6 Duidelijk zijn 4.46  
7 Consequent zijn 4.54  
76 Acceptatie  4.54  
8 Grenzen stellen 4.31  
34 Duidelijk in/zijn regels (zichtbaar maken) 4.54  
75 Niet stigmatiseren 4.31  
2 Goed luisteren 4.62  
4 Niet snel oordelen 4.38  
52 Consequent/flexibel 4.67  
54 Balans tussen consequent/flexibel 4.31  
73 Geen fixatie op de problemen (balans) 4.31  
74 Aandacht verdelen 4.38  
    
    

Cluster 2 Empathie  3.95 (.10) 
    
3 Laten uitpraten 3.92  
37 Opnieuw rustig correctie van leerling door leerkracht 3.69  
20 Veiligheid 4.54  
36 Opnieuw rustig (laten) herhalen 3.69  
14 Aandacht voor cultuurverschillen 3.69  
60 Handelingsrepertoire verschillende reacties 4.17  
    
    

Cluster 3 Communicatieve vaardigheden  4.17 (.11) 
    
5 Afwijzen gedrag. Leerling accepteren. 4.08  
45 Non verbaal. Zintuiglijker bij jonge leerlingen. 4.50  
23 Leerling de tijd geven. 4.00  
39 Opnieuw rustig leerkracht. In contrast met thuis van 

leerling. 
3.62  
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Nummer Naam van de clusters en inhoud uitspraken: Gemiddelde 

voor 
uitspraken 

Gemiddelde 
voor cluster 
(variantie) 

    
    

12 Goed gedrag belonen. 4.31  
51 Leerlingen met elkaar laten praten. 4.00  
38 Opnieuw rustig sanctie/belonen. 3.77  
40 Bespreken regels (overleg,uitleg) met leerling. 4.00  
42 Leerling(en) sancties laten bedenken. 3.67  
47 Praten met kind. 4.75  
55 Er wordt rekening met mij als leerling gehouden. 4.31  
43 Communicatie op niveau van leerling (taalaanpassing) 4.50  
44 Concrete uitleg 4.58  
9 Afspraken houden 4.38  
25 ʻruimte gevenʼ 4.08  
11 Gelijke behandeling 4.15  
56 Individuele benadering/ Uniek zijn 4.31  
18 Veiligheid 4.54  
46 Ooghoogte, door de knieën 3.58  
53 Uitzonderingen moeten kunnen 4.33  
    
    

Cluster 4 Orthodidactisch handelen  4.07 (.04) 
    

10 Afspraken evalueren 4.15  
41 Uitleg=begrijpen 4.17  
50 Inbedding, refereren aan 3.67  
48 Leerstof aanpassing 4.25  
24 Leerling tot rust laten komen 4.00  
68 Succeservaring bij oplossen van problemen 4.31  
28 Kleine afspraken 3.85  
69 Plezier laten ervaren in het oplossen van problemen 4.15  
    
    

Cluster 5 Kennis vergaren/hulpvraag door leerkracht ten behoeve 
van kind 

 3.91 (.10) 

    
15 Kennis cultuurverschillen 3.62  
16 Achtergrond informatie zoeken 4.15  
62 Contact andere opvoeders (kennis van afspraken school, 

thuis
3.85  

63 Tijdig hulp inroepen van externen 4.23  
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Nummer Naam van de clusters en inhoud uitspraken: Gemiddelde 

voor 
uitspraken 

Gemiddelde 
voor cluster 
(variantie) 

    
    

17 In gesprek gaan met kind/ouders/andere leerlingen 4.31  
26 Handelingsplan 3.62  
27 Evalueren met betrokkenen 4.15  
49 Preventie, bakjes aanpak 3.42  
22 In team bespreken 3.54  
70 Kennis van de kleine stapjes (analyseren) 4.18  
    
    

Cluster 6 Persoonlijkheidsaspecten  4.09 (.08) 
    

13 Gevoel voor humor 3.92  
71 Relativeren 4.31  
58 Betrokkenheid (emoties) 4.31  
65 Eigen beperking kennen 4.46  
72 Lachen om jezelf als het misgaat 4.08  
59 Intuïtie 3.85  
29 Persoonsgebonden 3.91  
61 Roeping 4.08  
64 Eigen beperking, zelfkennis, reflectie 4.46  
19 Eerlijkheid 4.54  
31 Lichaamstaal 3.92  
67 Evenwichtig/ gelijkmatigheid van leerkracht 4.15  
66 Kritisch voor zichzelf (leerkracht) 4.46  
35 Geduld van de leerkracht 4.08  
21 Jezelf blijven 4.08  
32 Ontspanning leerkracht 3.69  
30 Zekere uitstraling 3.85  
33 Aardige expressie leerkracht 3.54  
    
    
 Gemiddelde over alle 6 clusters en de (variantie) tussen 6 

clusters 
 4.10 (.03) 

 Gemiddelde en variantie over items  4.15 (.10)  
    
 Stressmaat   .21 
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In de eerste kolom van Tabel 4.1 staan de nummers van de Clusters 1 tot en 
met Cluster 6, met direct daaronder de nummers van de uitspraken die in het 
cluster geplaatst zijn. Elke rij correspondeert met een cluster of een uitspraak. 
Zo geeft de derde kolom de beschrijving van de clusters of uitspraken. In de 
vierde kolom staan de gemiddelde scores van de uitspraken, berekend door 
sommering van de scores van de deelnemers, gedeeld door het aantal 
deelnemers. In de vijfde kolom staat het clustergemiddelde in de 
corresponderende rij van het cluster. Dit clustergemiddelde is berekend door de 
scores van de uitspraken in het cluster te sommeren en te delen door het aantal 
uitspraken in het cluster. Tussen haakjes staat de variantie van de clusters. 
Bijvoorbeeld: Cluster 1 is door de deelnemers gekenmerkt met drie koppels van 
termen: ʻPedagogisch handelingsrepertoireʼ, ʻBasis gestructureerd werkenʼ en 
ʻPedagogisch klimaat scheppenʼ. 
De gemiddelde waardering voor de mate van belang voor de benoeming van 
de gedragingen in dit cluster is 4.43 en de variantie is .02. Dit gemiddelde voor 
Cluster 1 is dus opgebouwd uit de somscores van uitspraak 1 tot en met 
uitspraak 74 gedeeld door het aantal uitspraken, in dit geval 14. 
Ongeacht de clusterindeling, is van alle uitspraken, uitspraak 52 
ʻConsequent/flexibelʼ het hoogste gescoord (4.67) in de mate van belang voor 
de benoeming van een leerkracht als expert. De laagste score heeft uitspraak 
46 ʻOoghoogte, door de knieënʼ.  Over alle uitspraken in Tabel 4 is het verschil 
tussen de hoogste en de laagste score 1.04. Dit  is een klein verschil gegeven  
het maximaal mogelijke verschil van 4 met de door ons gebruikte likertschaal. 
De scores op de uitspraken zijn dus over het algemeen hoog gezien het 
gemiddelde (4.10) en de variantie (.17) over alle clusters. Deze gegevens staan 
vermeld in de één na laatste rij van Tabel 4.1. Van de zes-clustersoplossing 
heeft Cluster 1 het hoogste gemiddelde (4.43) en Cluster 5 het laagste 
gemiddelde (3.91), op de voet gevolgd door Cluster 2 (3.95).  
Hoe goed de configuratie is voor data, wordt aangegeven met de stressmaat 
(Meerling, 1988; Van der Kloot, 1997). De stressmaat is een indicator voor de 
mogelijkheid om de uitspraken in een vlak te plaatsten. Hoe hoger de waarde 
hoe moeilijker een 2-dimensionele oplossing met een monotone functie 
houdbaar is. Meerling en Van der Kloot geven een vuistregel, waarbij een 
waarde > .20 in een range van 0 - 1 een slechte weergave is van de data in een 
2-dimensionele ruimte dan wel een vlak. De waarde van de stressmaat voor de 
configuraties in de vorm van de ʻconcept mapsʼ van Groep 1 staat vermeld in de 
laatste regel van Tabel 4.1 en bedraagt .21. Deze waarde geeft dus aan dat de 
gegevens slecht in een 2-dimensionele ruimte te plaatsen zijn (maar mogelijk 
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wel in een 2 + N-dimensionele ruimte). Om misverstanden te voorkomen: een 
rekentechnische 2-dimensionele weergave hoeft niet te corresponderen met 
een interpretatietechnische weergave van de dimensies. De rekentechnische 
weergave is gebaseerd op een rekenalgoritme, terwijl de 
interpretatietechnische weergave gebaseerd is op de interpretatie door de 
groepsdeelnemers. De consequenties van de hoge waarde van de stressmaat 
in combinatie tot de rekentechnische en interpretatietechnische resultaten 
behandelen wij in paragraaf 4.4. 

Bepaling van het aantal clusters en dimensies en de 
benoeming daarvan door Groep 1 
De inhoud in kolom 3 van Tabel 4.1 geeft de termen voor de clusters zoals die 
door de deelnemers genoemd zijn. Vooral de meervoudige termen voor Cluster 
1 vallen op: ʻPedagogisch handelingsrepertoireʼ,  ʻBasis gestructureerd werkenʼ 
en ʻPedagogisch klimaat scheppenʻ. De deelnemers verkozen deze typeringen, 
omdat zij geen overkoepelende term daarvoor konden vinden.  
In Figuur 4.1. staat de uiteindelijke ʻconcept mapʼ van Groep 1. Elk cluster staat 
getekend als een hoekige vorm of ʻeilandʼ. De eilanden die dicht bij elkaar 
liggen vertonen volgens de groep interne begeleiders meer gelijkenis dan 
eilanden die verder van elkaar af liggen. Cluster 2 is door de deelnemers 
ʻEmpathieʼ genoemd. Dit cluster ligt in de buurt van Cluster 3 dat 
ʻCommunicatieve vaardighedenʼ genoemd wordt. Cluster 2 en Cluster 3 liggen 
in het midden van de kaart in Figuur 4.1. Cluster 4 is als ʻOrthodidactisch 
handelenʼ benoemd, met daarin specifieke handelingen of maatregelen van 
leerkrachten ten behoeve ʻspecialeʼ gevallen. Cluster 5 is 
ʻKennisvergaren/Hulpvraag door de leerkracht ten behoeve van kindʼ. Dit 
cluster bevat de uitspraken die niet direct het handelen in de klas betreffen, 
maar gericht zijn op het verzamelen van kennis bij bronnen buiten de 
klassencontext. Cluster 6 is aangeduid als ʻPersoonlijkheidskenmerkenʼ. 

Bepaling van de dimensies door Groep 1 
In Figuur 4.1 staan twee assen ofwel dimensies. De as die loopt van Cluster 3: 
ʻCommunicatieve vaardighedenʼ naar Cluster 2: ʻEmpathieʼ, is door de 
deelnemers ʻInleven in de anderʼ genoemd. De as van Cluster 4: 
ʻOrthodidactisch handelenʼ naar Cluster 1: ʻPedagogisch 
handelingsrepertoire/Basis gestructureerd werken/pedagogisch 
klimaatscheppenʼ, is benoemd als richting van ʻSpecifieke naar algemene 
vaardighedenʼ. 
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Inleven in de ander 

Specifieke-Algemene vaardigheden 

Figuur 4.1:  Uitspraken, clusters en dimensies van 
Groep 1 
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4.2.5.2 Resultaten en interpretatie door de interne begeleiders 
Groep 2 

In Tabel 4.2 staan de gegevens vermeld van Groep 2. De uitspraken die het 
hoogste scoren in de mate van belang voor de benoeming van een leerkracht 
als expert zijn de uitspraak 1: ʻobserveert wat er aan de hand isʼ en uitspraak 
31: ʻHeldere concrete afsprakenʼ met score 4.85. De laagste scores (3.77) 
hebben uitspraak 20: ʻHanteren beloningssysteem ʻ, uitspraak 43: ʻGedrag 
soms ondergeschikt maken aan de leerprestatiesʼ en uitspraak 9: ʻNiet altijd 
probleem direct corrigerenʼ. Het verschil tussen de hoogste en de laagste score 
is 1.08. Dit is laag in vergelijking met het maximaal mogelijk verschil met onze 
likertschaal. De scores op de uitspraken zijn dus over het algemeen hoog 
gezien het gemiddelde (3.91) en de variantie (.19) over alle clusters. Deze 
gegevens staan vermeld in de één na laatste rij van Tabel 4.2. Voor Groep 2 is 
de waarde van de stressmaat .25 voor de clusteroplossing met de uitspraken 
uit Tabel 4.2. Deze waarde van de stressmaat geeft dus, net als bij Groep 1, 
aan dat de gegevens slecht in een vlak te plaatsen zijn. De consequenties 
hiervan bespreken wij in paragraaf 4.4. 
Van de zes-clusteroplossing heeft Cluster 1 het hoogste gemiddelde (4.62) en 
Cluster 2 het laagste gemiddelde (4.15).  

Tabel 4.2:  Groep 2 met 12 interne begeleiders; 6 clusters van 49 uitspraken 
    

Nummer Naam van de clusters en inhoud uitspraken Gemiddelde 
voor 

uitspraken 

Gemiddelde 
voor Cluster 
(variantie) 

    
    

Cluster 1 Signaleren, Observeren, Inventariseren  4.62 (.11) 
    
1 Observeert wat er aan de hand is 4.85  
3 Probleembeschrijving opstellen 4.23  
5 Continue signalen van leerlingen waarnemen 4.77  
    
    

Cluster 2 Kennis extern (verzamelen)  4.15 (.01) 
    
2 Achtergrond informatie verzamelen 4.31  
34 Lezen over probleemgedrag 4.00  
36 Informatie zoeken 4.15  
35 Leerkracht hulp vragen bij anderen 4.15  
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Nummer Naam van de clusters en inhoud uitspraken Gemiddelde 

voor 
uitspraken 

Gemiddelde 
voor Cluster 
(variantie) 

    
    
    

Cluster 3 Nonverbale interactie  4.36 (.07) 
    
6 Ingaan op signalen 4.69  
10 Oogcontact houden met 4.00  
11 Ingaan op lichaamstaal van leerling 3.92  
45 Geduld tonen 4.46  
18 Planmatige aanpak van 4.54  
22 Kleine stapjes benoemen 4.38  
46 Plan langere tijd volhouden 4.62  
28 Eigen gedrag van de leerkracht bespreekbaar maken 4.54  
29 Eigen gedrag van de leerkracht bij collegaʼs bespreekbaar 

maken 
4.08  

48 Kunnen afwijken van vooropgezet plan 4.46  
49 Willen afwijken van vooropgezet plan 4.23  
    
    

Cluster 4 Communicatie probleemgedrag in relatie tot 
groep/ouders/omgeving 

 4.36 (.07) 

    
24 Probleemgedrag in de groep bespreken 4.23  
26 Probleemgedrag in de groep betrekken 4.38  
25 Probleemgedrag in de groep laten accepteren 4.38  
30 Gedrag van de groep in relatie tot leerling bespreken 3.92  
27 Terugkoppelen naar ouders 4.46  
47 Goed contact met ouders van het kind onderhouden 4.77  
    
    

Cluster 5 Basishouding kindgerichte afstemming  4.31 (.20) 
    
4 Goed naar het kind luisteren 4.92  
21 Soort beloning afstemmen op wens leerling 4.08  
23 Alternatief bieden door probleemgedrag te tolereren 4.31  
7 Voor het kind bespreekbaar maken van probleemgedrag 4.54  
8 Aan het kind vragen hoe het zijn eigen gedrag ervaart 4.31  
20 Hanteren beloningssysteem 3.77  
42 Leerprestaties ondergeschikt maken aan het gedrag 3.85  
43 Gedrag soms ondergeschikt maken aan de leerprestaties 3.77  
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Nummer Naam van de clusters en inhoud uitspraken Gemiddelde 

voor 
uitspraken 

Gemiddelde 
voor Cluster 
(variantie) 

    
    

44 Kind bewust afleiden uit probleemgedrag 4.08  
31 Heldere, concrete afspraken 4.85  
32 Door duidelijke afspraken veiligheid bieden 4.92  
    
    

Cluster 6 Verbale interactie (positief)  4.41(.10) 
    
9 Niet altijd direct probleem corrigeren 3.77  
16 Met humor kunnen reageren 4.54  
12 Leerkracht reageert op nonverbaal gedrag van leerling 4.00  
39 Niet (te lang) in discussie gaan 4.31  
19 Consequent reageren op probleemgedrag 4.77  
33 Aanspreken op gedrag en niet als persoon 4.77  
37 Niet dreigen maar consequenties aangeven 4.38  
38 Maatregelen durven uitvoeren 4.54  
41 Niet teveel fixeren op het probleem van het kind 4.23  
13 Positieve van leerling benoemen 4.77  
14 Zo nodig negatief gedrag negeren 4.00  
40 Zelfvertrouwen versterken door positief gedrag te 

benoemen 
4.54  

15 Gewenst gedrag benoemen 4.62  
17 Gewenst gedrag benoemen en belonen 4.46  
    
    
 Gemiddelde over alle 6 clusters en de (variantie) tussen 6 

clusters  
 4.37 (.02) 

 Gemiddelde en variantie over 49 uitspraken  4.36 (.11)  
    
 Stressmaat  .25 
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Bepaling van het aantal clusters en dimensies en de 
benoeming daarvan door Groep 2 
De inhoud in kolom 3 van Tabel 4.2 geeft de termen voor de clusters zoals die 
door de deelnemers genoemd zijn. De termen voor Cluster 1 zijn ʻSignaleren, 
Observeren, Inventariserenʼ. De benoeming van dit cluster valt bijna samen met 
de inhoud van de drie individuele uitspraken zelf. Cluster 2 is door de 
deelnemers ʻKennis externʼ (verzamelen) genoemd. Dit cluster verwijst naar het 
actief gebruiken van externe kennis bronnen ten dienste van oplossingen voor 
probleemgedrag. Cluster 3 heeft als noemer ʻNonverbale interactieʼ. De 
deelnemers doelen op de interactie van de leerkracht met de leerling zonder 
dat daarbij verbale communicatie met de specifieke leerling plaatsvindt. Cluster 
4 is genoemd ʻCommunicatie probleemgedrag in relatie tot 
groep/ouder/omgevingʼ. Dit cluster bevat uitspraken over het bespreken van 
probleemgedrag met groep en ouders en het mobiliseren daarvan ten behoeve 
van oplossingen. Cluster 5 is genoemd als ʻBasishouding kindgerichte 
afstemmingʼ. Het bevat de uitspraken met beschrijvingen van activiteiten van de 
leerkracht, waarmee deze probeert te voldoen aan de behoeften van het kind 
en niet noodzakelijk aan die van hem/haar zelf. Cluster 6 is benoemd als 
ʻVerbale interactie (positief)ʼ. Met deze termen doelen de deelnemers op het 
directe verbale contact van de leerkracht met de leerling. In dit contact 
benadrukt de leerkracht de positieve kwaliteiten van de leerling. 
Ten slotte zijn Cluster 3, Cluster 5 en Cluster 6 bij de zes-clusteroplossing door 
de deelnemers samengevoegd tot één cluster met als benoeming ʻHet 
handelen en de houding van de leerkracht in de interactie met de leerlingʼ (zie 
Figuur 4.2). 



Expertleerkrachten in de omgang met probleemgedrag 

106 

De bepaling van de dimensies door Groep 2 
In Figuur 4.2 staan de dimensies weergegeven met pijlen. De 6 clusters, en de 
samenvoegingen daarvan, staan ook in deze figuur.  
Tijdens het benoemen van de dimensies maakte Groep 2 een samenvoeging 
van de door hen in de vorige fase onderscheiden clusters. De samenvoeging 
diende om de dimensies te kunnen benoemen. Deze samenvoegingen van de 
clusters door de interne begeleiders staan eveneens afgebeeld in Figuur 4.2. 

Planmatig - Uitvoering 

Direkte – Indirekte beïnvloeding 

Informatie zoekend - 
Omgevingsbeïnvloeding 

Figuur 4.2: Uitspraken, clusters en dimensies van 
Groep 2 
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De interne begeleiders voegden Cluster 1: ʻSignaleren, Observeren, 
Inventariserenʼ samen met Cluster 2: ʻKennis externʼ. De andere samenvoeging 
is gemaakt met de Cluster 3, Cluster 5 en Cluster 6. Dit werd door hen 
genoemd als ʻHet handelen en houding van de leerkracht in de interactie met 
de leerlingʼ. De dimensie van dit laatste cluster naar ʻKennis extern, Signaleren, 
Observeren, Inventariserenʼ noemen de interne begeleiders ʻPlanmatig-
Uitvoeringʼ. De dimensie geeft aan dat het handelen in de klas vraagt om 
bezinning en planning en dat deze planning weer leidt tot handelen in de klas. 
Het betreft de planning en het handelen van de leerkracht in de omgang met 
gedragsproblemen.
De dimensie tussen enerzijds Cluster 4: ʻCommunicatie probleemgedrag in 
relatie tot groep/ouders/omgevingʼ en anderzijds de samenvoeging van Cluster 
3, Cluster 5 en Cluster 6: ʻHandelen houding van leerkracht in de interactie met 
de leerlingʼ, is door de groep ʻDirecte-Indirecte beïnvloeding van het gedrag van 
leerlingenʼ genoemd. 
Een derde dimensie is benoemd tussen enerzijds de twee clusters Cluster 1: 
ʻSignaleren, Observeren, Inventariserenʼ en Cluster 2: ʻKennis externʼ en 
anderzijds Cluster 4: ʻCommunicatie probleemgedrag in relatie tot 
groep/ouders/omgevingʼ. Deze dimensie heeft respectievelijk de polen 
ʻInformatie zoekendʼ en ʻOmgevingbeïnvloedingʼ. 
De deelnemers meenden ten slotte dat de clusters en dimensies gezamenlijk 
een cirkel of spiraal vormden. In het handelen ontstaan vragen of problemen, 
vervolgens zoekt de leerkracht naar informatie bij externe bronnen, mobiliseert 
groep, ouders en omgeving, handelt in de klas in overeenstemming met deze 
informatie en hulp en doorloopt de cyclus telkens opnieuw. Dit is door hen de 
ʻreflectieve leerkrachtʼ genoemd. Deze spiraal is in Figuur 4.2 weergegeven met 
de elkaar volgende pijlen. 

4.2.5.3 Resultaten en interpretatie door de interne begeleiders 
Groep 3 

In Tabel 4.3 staan de gegevens vermeld van Groep 3. De uitspraak die het 
hoogste scoort in de mate van belang voor de benoeming van een leerkracht 
als expert is uitspraak 40: ʻActie ondernemen wanneer het niet meer gaatʼ met 
score 4.64. De laagste score heeft uitspraak 6: ʻVriendelijk blijven kijkenʼ met 
score 2.82. Het verschil tussen de hoogst- en laagstgescoorde uitspraak is 
1.82. Dit is laag in verhouding  tot het maximaal mogelijke verschil van 4. De 
scores op de uitspraken zijn dus over het algemeen hoog als wij het 
gemiddelde (3.88) en de variantie (.008) over de vijf clusters in beschouwing 
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nemen. Van de vijf-clustersoplossing heeft Cluster 1 het hoogste gemiddelde 
(4.00) en Cluster 4 het laagste gemiddelde (3.74). De waarde van de 
stressmaat is .27 voor Groep 3 met de uitspraken uit Tabel 4.3. Deze waarde 
geeft dus net als bij Groep 1 en 2 aan dat de gegevens slecht in een vlak te 
plaatsen zijn. De consequenties hiervan bespreken wij in paragraaf 4.4. 

Tabel 4.3:  Groep 3 met 12 interne begeleiders en 5 clusters van 41 uitspraken 
    

Nummer Naam van de clusters en inhoud uitspraken: Gemiddelde 
voor 

uitspraken 

Gemiddelde 
voor Cluster 
(variantie) 

    
    

Cluster 1 Open houding naar kind toe  4.00 (.44) 
    
1 Goed luisteren 4.55  
6 Vriendelijk blijven kijken 2.82  
4 Vragen stellen over probleem 4.00  
3 Goed observeren 4.45  
22 Duidelijk zeggen wat je voelt 3.73  
9 Geen negatieve en positieve uitspraken bij voorbaat 4.45  
    
    

Cluster 2 Kind opvatten als zelfstandig individu  3.91 (.19) 
    
2 Kunnen lachen met leerlingen 4.45  
21 Duidelijk zeggen wat je (wilt) dat de leerling doet 4.09  
11 Juist positief gedrag naar kind 4.18  
16 Kwaadheid spelen 3.00  
10 Open vragen stellen 3.82  
24 Uitleg geven waarom je gedrag afkeurt 4.00  
5 Hanteren klasseregels 4.18  
15 In de klas opnieuw bespreken hoe het gegaan is 3.64  
30 Uitleg geven waarom je leerling wel/niet laat 

samenwerken 
3.55  

23 Zo nodig gedrag van leerling afkeurend benoemen en niet 
leerling zelf afwijzen. 

4.45  

18 Individuele afspraken maken 4.09  
20 Zo nodig kunnen afwijken van het lesprogramma 3.45  
    
    

Cluster 3 Opstellen van een handelingsplan  3.89 (.06) 
    
7 Wenselijk gedrag voordoen 3.91  
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Nummer Naam van de clusters en inhoud uitspraken: Gemiddelde 

voor 
uitspraken 

Gemiddelde 
voor Cluster 
(variantie) 

    
    

19 Vragen aan het kind naar persoonlijke omstandigheden 4.09  
31 Leerlingen laten kiezen uit twee mogelijkheden 3.45  
27 Plaatsen van leerlingen in de klas als preventie 4.00  
28 Klas zo materieel inrichten voor preventie 4.18  
14 Vooraf leerlinggedrag bespreekbaar maken in de klas 3.64  
35 Leerlingen vragen elkaar te accepteren 4.00  
29 Bewust leerlingen laten samenwerken 3.82  
    
    

Cluster 4 Zelfreflectie over het handelen met het kind  3.74 (.07) 
    
8 Voldoende tijd nemen 3.91  
32 Buiten de klas de tijd nemen om na te denken over kind 4.00  
25 Positief gedrag naar anderen benoemen 3.36  
33 Handelingsplan maken voor de aanpak van leerlingen 4.00  
38 Leerkracht handelt naar het gelezene 3.45  
    
    

Cluster 5 Communicatie met de buitenwacht  3.77 (.27) 
    

12 Positief gedrag over kind naar collegaʼs 3.55  
39 Leerkracht praat met ouders over hun eigen kind 4.27  
13 Onder collegaʼs vragen doe ik het wel goed 3.40  
17 Ander inschakelen bij te grote emotionele betrokkenheid 3.64  
34 Handelingsplan toelichten aan collegaʼs 3.91  
37 Leerkracht praat met collegaʼs over het gelezene 3.00  
40 Actie ondernemen als het niet meer gaat 4.64  
41 Expert raadplegen als het niet meer gaat 4.55  
26 Tegen ouders opkomen voor kind 3.30  
36 Externe bronnen raadplegen m.b.t. gedragsproblemen 3.45  
    
 Gemiddelde over alle 5 clusters en de (variantie) tussen 5 

clusters  
 3.86 (.01) 

 Gemiddelde en variantie over 41 uitspraken 3.86 (.20)  

 Stressmaat  .27 
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De gegevens van Tabel 4.3 zijn gekoppeld aan Figuur 4.3: Uitspraken, clusters 
en dimensies van Groep 3. De cijfers bij een punt (ʻ.ʼ) zijn de nummers van de 
uitspraken die corresponderen met Tabel 4.3. De clusters zijn analoog aan 
Tabel 4.3 genummerd met een getal dat buiten en dichtbij het cluster geplaatst 
is. De dikgedrukte rechte lijnen staan voor de dimensies. Wij zullen eerst de 
benoeming van de clusters en vervolgens de benoeming van de dimensies 
behandelen.

Bepaling van het aantal clusters en dimensies en de 
benoeming daarvan door Groep 3 
Cluster 1 is door de deelnemers benoemd als ʻOpen houding naar kind toeʼ. In 
dit Cluster staat het uitstellen van een oordeel over een kind of gedrag centraal. 
Ook uitspraak 22: ʻDuidelijk zeggen wat je voeltʼ heeft geen oordeelsaspect. 
Uitspraak 10: ʻOpen vragen stellenʼ, staat weliswaar in Cluster 2, maar ligt dicht 
tegen Cluster 1 aan. 
De interne begeleiders noemden Cluster 2 ʻKind opvatten als zelfstandig 
individuʼ. Dit Cluster bevat uitspraken, waarbij het eigen gedrag van de 
leerkracht bespreekbaar gemaakt en uitgelegd wordt aan de individuele 
leerlingen. ʻUitleggenʼ, ʻafspraken makenʼ, ʻbenoemenʼ en ʻbesprekenʼ zijn 
termen die opvallen in de uitspraken. 
Cluster 3 is het ʻOpstellen van een handelingsplanʼ. Het zijn de uitspraken met 
de planning van activiteiten van de leerkracht om bepaald leerlinggedrag te 
temperen of te voorkomen. Uitspraak 33: ʻhandelingsplan maken voor de 
aanpak van leerlingʼ die in Cluster 4 valt ligt van alle uitspraken van Cluster 4 
het dichtst in de buurt van Cluster 3. 
Cluster 4 is benoemd als ʻZelfreflectie over het handelen met het kindʼ. Het gaat 
om activiteiten van de leerkracht buiten de klas ten behoeve van het handelen 
in de klas. Cluster 5 is de ʻCommunicatie met de buitenwachtʼ. Hiermee wordt 
gedoeld op communicatie met collegaʼs, experts en ouders over 
probleemgevallen. Het is de aanspraak van de leerkracht op anderen ten 
dienste van taakgerichte en emotionele steun. 
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Gevoel - Planmatig

Houding ten opzichte van leerlingen – Houding ten opzichte 
van de andere volwassenen 

Het voortdurend aanpassen en bijstellen van de activiteiten 
van de leerkracht in de klas 

Figuur 4.3: Uitspraken, clusters en dimensies van  
Groep 3 
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De bepaling van de dimensies door Groep 3 
De as (in Figuur 4.3) van Cluster 1: ʻOpen houding naar kind toeʼ naar Cluster 
3: ʻOpstellen van een handelingsplanʼ, is benoemd met de respectievelijke 
polen ʻGevoelʼ en ʻPlanmatigʼ. De as van Cluster 1 naar Cluster 5: 
ʻCommunicatie met de buitenwachtʼ, is door de deelnemers benoemd als 
ʻHouding ten opzichte van de leerlingenʼ naar ʻHouding ten opzichte van de 
andere volwassenenʼ. 
De as van Cluster 3: ʻOpstellen van een handelingsplanʼ naar Cluster 4: 
ʻZelfreflectie over het handelen met het kindʼ, is benoemd als ʻHet voortdurend 
aanpassen en bijstellen van de activiteiten van de leerkracht in de klasʼ. 

4.2.6  Overeenkomsten en verschillen tussen de drie groepen 
interne begeleiders 

In de vorige drie paragrafen zijn de rekentechnische en interpretatietechnische 
resultaten behandeld van drie verschillende groepen interne begeleiders. De 
rekentechnische resultaten zijn tussen de groepen niet vergelijkbaar. Dit is 
vanwege het enigszins idiosyncratische karakter van de data die gegenereerd 
zijn per groep. Dit blijkt ook uit de verschillende uitspraken en de vaak 
cryptische notatie ervan. De resultaten van de interpretatietechnische fase 
lenen zich beter voor een groepsgewijze vergelijking. Met de benoeming van de 
clusters en dimensies hebben de groepen zelf een interpretatie gegeven van de 
rekentechnische resultaten, die gebaseerd zijn op de gegevens uit de eigen 
groep.
Voor de leesbaarheid gaan wij over tot een nieuwe notatie van de uitspraken en 
de clusters. Elke groep heeft een Cluster 1, 2 en 3 enzovoort. Dit geldt ook voor 
de nummers van de uitspraken. Maar voor elke groep hebben deze clusters en 
uitspraken een verschillende naam en betekenis. Die verschillen zullen wij als 
volgt aanduiden. De naam van het bedoelde cluster of uitspraak staat tussen 
aanhalingstekens gevolgd door het tabelnummer en het cluster- of 
itemnummer. Bijvoorbeeld: aan ʻKennis vergaren/hulpvraag door leerkracht ten 
behoeve van het kindʼ, voegen wij meestal toe waar deze oorspronkelijk te 
vinden is. In dit geval doen wij dat met ʻ(Tabel 4.1, Cluster 5)ʼ. 
Wij kunnen de verschillen en overeenkomsten tussen de drie groepen 
onderverdelen in activiteiten die plaatsvinden in vier situaties. Deze vier 
situaties omvatten de reikwijdte van het leerkrachtgedrag om om te gaan met 
probleemgedrag. De keuze van de activiteiten in de verschillende situaties 
passen in de ecologische benadering (Bronfenbrenner, 1993) en de indeling 
omvat de clusters en dimensies die door de drie groepen genoemd en 
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benoemd zijn. Wij zullen deze vier situaties eerst opsommen en daarna in de 
volgende paragrafen behandelen. 

 De situatie waarbij de leerkracht direct in contact is met het 
ʻgedragsproblematischeʼ kind. Het is de gerichtheid op het kind in de 
problematische situatie. 

 De situatie waarbij de leerkracht gericht is op de groep ten dienste van 
de gedragsproblematische leerling. 

 De situatie waarbij de leerkracht communiceert met derden om 
informatie te verzamelen en om hulp te mobiliseren. Dit zijn de 
collegaʼs, deskundigen, ouders en verzorgers. 

  De situatie waarbij de leerkracht gericht is op zichzelf. In deze situatie 
overdenkt de leerkracht zijn omgang met de ʻgedragsproblematischeʼ 
leerling. De leerkracht is reflectief over zijn handelen. 

Gerichtheid op het kind in de problematische situatie 
De drie groepen interne begeleiders hebben specifieke gedragingen van de 
leerkracht genoemd, die gericht zijn op het kind met wie een problematische 
situatie is ontstaan. ʻKind opvatten als zelfstandig individuʼ (Tabel 4.3, Cluster 2) 
stemt overeen met ʻVerbale interactieʼ (Tabel 4.2, Cluster 6). Deze twee 
clusters hebben inhoudelijk weer veel gemeen met ʻCommunicatieve 
vaardighedenʼ (Tabel 4.1, Cluster 3). In dit laatste cluster is uitspraak 5: 
ʻAfwijzen gedrag. Leerling accepterenʼ (Tabel 4.1, uitspraak 5) typerend in 
vergelijking met ʻZo nodig gedrag van leerling afkeurend benoemen en niet de 
leerling zelf afwijzenʼ (Tabel 4.3, uitspraak 23) en ʻAanspreken op gedrag en 
niet als persoonʼ (Tabel 4.2, uitspraak 33). 
Het gelegenheid geven tot positieve zelfwaardering van het kind wordt 
gekenmerkt met uitspraken als: ʻSucceservaring bij oplossen van problemenʼ 
en ʻPlezier laten ervaren in het oplossen van problemenʼ (Tabel 4.1, 
respectievelijk uitspraak 68, en 69). Deze laatste activiteiten beperken zich 
hoofdzakelijk tot de leerling zelf. 

Gerichtheid op de groep ten dienste van de gedrags-
problematische leerling 
De positieve kwaliteiten van een leerling benadrukken ten overstaan van de 
groep, wordt getypeerd met uitspraken als ʻGoed gedrag belonenʼ (Tabel 4.1, 
uitspraak 12), en ʻPositieve van leerling benoemenʼ, ʻZo nodig negatief gedrag 
negerenʼ, ʻGewenst gedrag benoemen en belonenʼ, ʻZelfvertrouwen versterken 
door positief gedrag te benoemenʼ, (Tabel 4.2, respectievelijk uitspraak 13, 14, 
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17 en 40) en ʻJuist positief gedrag naar kindʼ (Tabel 4.3, uitspraak 11). Deze 
uitspraken betreffen de activiteiten, waarin goede aspecten van het kind 
gestimuleerd, benadrukt en beloond worden. 
In tegenstelling tot de bovenstaande uitspraken, waarin positieve aspecten 
benadrukt worden in het directe contact met de leerling, gaat het in de volgende 
uitspraken om de positieve aspecten van het kind die benadrukt worden naar 
derden. Dit zijn ʻPositief gedrag over kind naar collegaʼs ʻ, ʻPositief gedrag naar 
anderen benoemenʼ, en ʻTegen ouders opkomen voor kindʼ (Tabel 4.3, 
respectievelijk uitspraak 12, 25 en 26). Dergelijke activiteiten worden door de 
andere groepen niet expliciet genoemd. Wij vatten dit thema op als aanvullende 
informatie. De activiteiten van de expertleerkracht benadrukken dus de 
positieve aspecten van de probleemleerling ten behoeve van zelfwaardering of 
zelfbeeld. Deze activiteiten van de expertleerkrachten zijn zowel direct gericht 
op het kind zelf, als indirect via anderen die met de leerling omgaan. 

Communicatie met derden voor informatieverzameling en 
mobiliseren van hulp 
De drie groepen met interne begeleiders, hebben gewezen op het contact dat 
expertleerkrachten hebben met anderen dan de probleemleerlingen zelf. In die 
zin heeft de bedoeling van het gedeelte van de focusvraag ʻIn de reguliere 
basisschoolsettingʼ haar vruchten afgeworpen. Deze communicatie met derden 
komt overeen met het ʻKennis vergaren/hulpvraag door leerkracht ten behoeve 
van het kindʼ (Tabel 4.1, Cluster 5) en ʻCommunicatie met de buitenwachtʼ 
(Tabel 4.3, Cluster 5) en ʻCommunicatie probleemgedrag in relatie tot 
groep/ouders/omgevingʼ (Tabel 4.2, Cluster 4). Dit Cluster heeft het karakter 
van het mobiliseren van hulp, terwijl ʻKennis externʼ (Tabel 4.2, Cluster 2) vooral 
gaat over het contact met derden ten behoeve van informatie verzameling. Bij 
de drie groepen interne begeleiders valt dus ook de communicatie met de 
groep over gedragsproblematiek, onder de communicatie met derden. 

Gerichtheid van de leerkracht op zichzelf 
In de interpretatietechnische procedures zijn wij al ingegaan op de reflectieve 
leerkracht. Deze is al dan niet expliciet door de groepen als zodanig benoemd. 
Ondanks het feit dat Groep 1 het minst duidelijk tot deze benoeming kwam zijn 
er wel opvallende uitspraken die naar een reflectieve leerkracht verwijzen. Dit 
zijn de uitspraken ʻEigen beperking kennenʼ, ʻEigen beperking, zelfkennis, 
reflectieʼ en ʻKritisch voor zichzelfʼ (zie Tabel 4.1, Cluster 6). Voor Groep 2 zijn, 
ondanks hun expliciete benoeming van de dimensie reflectieve leerkracht, geen 
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duidelijke uitspraken als zodanig te herkennen. Bij Groep 3 is zelfreflectie 
expliciet benoemd als Cluster 4 (Tabel 4.3). Kenmerkende uitspraken daarvoor 
zijn: ʻBuiten de klas de tijd nemen om na te denken over kindʼ, ʻLeerkracht 
handelt naar het gelezeneʼ en ʻHandelingsplan maken voor de aanpak van 
leerlingenʼ.
De uitspraken verwijzen naar een activiteit van de leerkracht, waarbij ten tijde 
van de activiteit geen anderen aanwezig hoeven te zijn. De activiteiten kunnen 
door de leerkracht solitair verricht worden, ongeacht de aanleiding voor deze 
activiteiten. Het gaat om het overdenken van het handelen met 
gedragsproblemen, dat reeds heeft plaatsgevonden (ʻpost-actionʼ) en datgene 
dat nog plaats moet vinden (ʻpre-actionʼ). In die zin is dus het zogenaamde 
handelen in de situatie (ʻsituated cognitionʼ) (Van Manen, 1995) volgens de 
interne begeleiders niet voldoende om een leerkracht een expert te noemen. 
Het gaat ook om het overdenken van dat handelen in een andere situatie dan 
de klas- of schoolsituatie (Schön, 1987). 

Samenvatting uitkomsten 
Wij kunnen denkbeeldige cirkels trekken wat betreft interactie rond de 
problematische relatie tussen het kind en de leerkracht. Wij maken dan de 
indeling op vier niveaus van gerichtheid van het handelen. Alle handelingen 
staan ten dienste van het voorkomen of verhelpen van gedragsproblemen. De 
binnenste cirkel is het overdenken van de problemen en de oplossingen. De 
tweede cirkel is het directe contact met de gedragsproblematische leerling zelf. 
De derde cirkel is het directe contact met leerlingen uit de groep van de 
gedragsproblematische leerling. De vierde cirkel is het directe contact met de 
collegaʼs, ouders en professionals zoals orthopedagoog en psycholoog. 
Wij doen geen uitspraken over de ideale volgorde van activiteit wat betreft de 
netwerkcirkels. Als wij dit thema samenvatten, zijn de kernactiviteiten van een 
expert: goede communicatie met de leerling zelf, de groep, het team en ouders, 
en professionals voor het verzamelen van informatie, het bieden en het 
mobiliseren van hulp. Deze activiteiten dienen herhaaldelijk gepland en 
geëvalueerd te worden. De leerkracht is in dit laatste geval gericht op 
verbetering van eigen vaardigheden ten behoeve van de leerling. 

4.2.7 Conclusie en discussie van Studie 1 
In dit onderzoek is de ʻConcept Mappingʼ procedure van Trochim (1989) 
toegepast om de criteria te eliciteren, die drie groepen van interne begeleiders 
gebruiken om een leerkracht in het regulierbasisonderwijs te benoemen als 
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expert in de omgang met gedragsproblemen. Deze criteria worden in expert 
onderzoek ook wel de sociale indicatoren genoemd ter bepaling van een 
expert.
Wij werken de beantwoording van de onderzoeksvragen als eersten uit. In de 
paragraaf ʻde kwaliteit van de kwalitatieve en kwantitatieve resultatenʼ 
becommentariëren wij vervolgens het huidige onderzoek aan de hand van een 
aantal methodologische richtlijnen. Deze richtlijnen moeten volgens Swanborn 
(1996) zowel aan kwalitatief, als aan kwantitatief onderzoek gesteld worden. 
Daarna geven wij als aanloop naar Studie 2 aanbevelingen voor 
vervolgonderzoek. In paragraaf 4.2.8 ten slotte, gebruiken wij de uitspraken van 
de interne begeleiders om items te formuleren. Deze dienen om experts van 
niet-experts te onderscheiden. 

Gedragingen van een expert en de ordeningprincipes 
De twee onderzoeksvragen met betrekking tot de oordelen van vakgenoten 
zijn: “Op welke gedragingen letten de groepen van interne begeleiders, als zij 
een leerkracht expert noemen in de omgang met gedragsproblemen in het 
regulier onderwijs?“ en “Wat zijn de ordeningsprincipes in de criteria die deze 
groepen van interne begeleiders noemen?“ 
De uitspraken met de gedragingen van een expertleerkracht in de omgang met 
gedragsproblemen zijn geïnventariseerd en gescoord door de groepen interne 
begeleiders. Deze drie groepen interne begeleiders hebben hun eigen 
terminologie gebruikt voor mogelijk dezelfde gedragingen. De uitspraken 
kunnen daarom als elkaar aanvullend en overlappend beschouwd worden. 
Twee groepen zijn tot zes benoembare clusters, en één groep tot vijf 
benoembare clusters gekomen. De twee groepen met zes clusters verschillen 
in de benoeming van het aantal dimensies. Bij de verschillen en 
overeenkomsten van de groepen bij de clusterbenoeming hebben wij 
geprobeerd met overlappende en aanvullende informatie van de groepen te 
komen tot een nieuwe indeling van gedragingen van een expertleerkracht. De 
indeling die zich opdringt bestaat uit de contacten met de leerling zelf, de groep 
rondom de leerling en ouders en deskundigen. Een dergelijke opvatting past 
binnen een ecologische visie, waarbij het niet alleen gaat om de directe 
beïnvloeding van het individu, maar ook om de beïnvloeding via anderen die in 
contact staan met het individu (Bronfenbrenner, 1993). In de vierde situatie is 
de leerkracht reflectief over de andere situaties. Hij overdenkt, inventariseert, 
evalueert het probleem en zijn handelen in contact met de leerling, de groep en 
derden. Deze reflectie wordt eveneens door Ericsson & Smith (1991a) en 
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Ericsson & Lehmann (1996) genoemd als een noodzakelijke eigenschap van 
een expert. 
Bij de benoeming van de dimensies is de reflectieve leerkracht expliciet door 
Groep 2 als zodanig genoemd. Groep 3 is op basis van vijf benoembare 
clusters gekomen tot twee dimensies. De eerste dimensie op basis van deze 
clusters is: ʻGevoelʼ en ʻPlanmatigʼ. De tweede dimensie is: ʻHet voortdurend 
aanpassen en bijstellen van de activiteiten van de leerkracht in de klas.ʼ Deze 
beide dimensies kunnen, als combinatie, eveneens verwijzen naar de 
reflectieve leerkracht. Het verschil met Groep 2 is dat deze gevolgtrekking, niet 
expliciet door Groep 3 zelf gemaakt is. Schön (1983) en Verloop (2001) 
beschrijven eveneens een expertleerkracht als zodanig. Adequate intuïtieve 
kennis ofwel ʻsituated knowledgeʼ, zoals bescheven door Van Manen (1995) 
dan wel ʻtacit knowledgeʼ, is dus geen voldoende voorwaarde voor een expert. 
Over het handelen dient nagedacht te worden, opdat verbetering plaatsvindt 
(Ericsson & Smith, 1991a; Ericsson & Lehmann, 1996; Jay & Johnson, 2002; 
Schön, 1987; Korthagen & Kessels, 1999). 
Groep 1 verschilt van Groep 2 en Groep 3 door twee andere dimensies te 
noemen namelijk ʻInleven in de anderʼ en ʻSpecifieke en algemene 
vaardighedenʼ Deze verwijzen niet noodzakelijkerwijs naar reflectieve 
activiteiten. Deze dimensies worden door Kaufman & Wong (1991) eveneens 
genoemd. Zij betwijfelen of algemene vaardigheden voldoende zijn om met 
gedragsproblemen om te gaan. 
De genoemde ecologische, reflectieve en empathisch getinte activiteiten zijn 
noodzakelijke voorwaarden voor elkaar. Een leerkracht is gedwongen reflectief 
te zijn als hij of zij zich niet alleen beperkt tot directe contacten met de 
gedragsproblematische leerling. De leerkracht wordt reflectief als hij of zij de 
redenen waarom hij anderen inschakelt moet expliciteren.  
Wij hebben met de opsomming van de noodzakelijke voorwaarden de 
gegevens van de verschillende groepen als overlappend en aanvullend 
gebruikt. De gegevens over de groepen overlappen elkaar deels, terwijl er ook 
duidelijke verschillen bestaan. Over het interpreteren van convergerende en 
divergerende informatie bestaat geen eenduidigheid (Swanborn, 1996). Wij 
gaan hier in de volgende alinea op in. 
Volgens Swanborn (1996) worden vaak de resultaten die divergeren ʻgehuldigdʼ 
als een toevoeging aan de rijkdom en pluriformiteit van het bestudeerde 
fenomeen, terwijl de data die convergeren met andere data de status van steun 
toebedeeld krijgen. Wij zijn het eens met deze kritiek op de interpretatie van de 
data indien het hypothesetoetsing betreft. Wij kunnen echter geen van de 
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groepsresultaten ʻafwijkendʼ noemen, aangezien de onderzoeksvraag in dit 
onderzoek inventariserend van aard is. Bovendien hebben wij nauwelijks 
beperkingen opgelegd aan de uitspraken, indelingscriteria voor de sorteringen 
en de interpretatie van de kwantitatieve resultaten. Met andere woorden: wij 
kiezen voor vervollediging van het beeld. Dit beeld wordt “rijk” op basis van de 
criteria die interne begeleiders noemen bij de benoeming van een leerkracht tot 
expert in de omgang met gedragsproblemen. Elk groepsresultaat levert hierbij 
haar bijdrage. 
Wij beschouwen dus de convergente resultaten als confirmatie en divergerende 
resultaten als aanvullend. Indien wij bij de dimensiebenoeming deze 
overlappende en aanvullende informatie combineren, dan komen wij tot de 
reflectieve leerkracht, die het probleem in de verschillende ecologische 
contexten ondermeer empathisch aanpakt en specifieke en algemene 
vaardigheden heeft. Deze eigenschappen worden door Van Manen (1995) 
ʻpedagogische tactʼ genoemd. Hij illustreert ʻtactʼ met de vragen die een 
leerkracht aan zichzelf stelt, terwijl deze handelt in de klassensituatie: wat is 
goed voor deze leerling en wat is goed voor een ander? De beschrijving van 
deze pedagogische tact heeft grote overeenkomsten met de term ʻafstemmingʼ 
(zie Hoofdstuk 2), maar is nog te globaal van inhoud en is dus te weinig 
specifiek beschreven. 

Vergelijking met andere studie 
De resultaten van ons onderzoek kunnen uiteraard ook convergeren en 
divergeren met resultaten van overeenkomstig onderzoek. Oudenhoven & 
Petersen (1996b) deden onderzoek naar (N=17) succesvolle scholen in de 
opvang van jonge risicoleerlingen. Zij kwamen op een andersoortige indeling 
van factoren voor een succesvolle aanpak van risicoleerlingen. Deze factoren 
zijn gebaseerd op aspecten die prominent naar voren zijn gekomen in de 
interviews met leerkrachten en schoolleiding en deels op literatuur. Het zijn de 
(volgens Oudenhoven & Petersen mogelijk overlappende) factoren die 
betrekking hebben op de doelstellingen (zoals keuzevrijheid c.q. zelfstandigheid 
en welbevinden van de leerlingen), uitvoering van het onderwijs (zoals 
differentiatie en het aanbieden van structuur), registratie en beoordeling (zoals 
accent op signalering, gebruik van toetsen en tests, leerlingvolgsystemen en 
leerlingbesprekingen), faciliteiten voor opvang van risicoleerlingen (zoals 
beschikbaarheid van interne begeleider, remedial teacher en gebruik van 
externe ondersteuning) en organisatie van de opvang (zoals gebruik van 
handelingsplannen, vaste procedures, accent op deskundigheid en 
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professionalisering van de leerkracht en teamverantwoordelijkheid). 
Indien we ons richten op de inhoud van de factoren en hun indeling negeren, 
dan vertoont de inhoud zeer sterke overeenkomsten met ons onderzoek. Wij 
hadden de kernactiviteiten van een expert samengevat met: goede 
communicatie met de leerling zelf, de groep, het team, ouders en professionals 
voor het verzamelen van informatie, het bieden en het mobiliseren van hulp. 
Deze activiteiten dienen herhaaldelijk gepland en geëvalueerd te worden.  
Het meest divergerende gegeven is het gebruik van toetsen en tests. Indien 
hiermee bedoeld wordt dat dit het testen inhoud met officiële diagnostische 
tests, dan lijkt dit voorbehouden aan de orthopedagoog of psycholoog binnen 
de organisatie van de school. Het testen zelf is geen eigenschap of vaardigheid 
van een expertleerkracht. Wel is het ʻrekening houden met testresultatenʼ en 
voortgangsbewaking een relevante vaardigheid. 
Wat lijkt te ontbreken in de factoren van Oudenhoven & Petersen is het overleg 
met ouders. Deze laatste factor werd overigens wel sterk benadrukt door een 
van de vijf groepen in hun workshopprocedure. De workshop bestond uit 
vertegenwoordigers van de onderzochte scholen, van OBDʼs en van 
basisscholen uit dezelfde OBD-gebieden en had tot doel de overdraagbaarheid 
van de (bij de 17 scholen) verzamelde kennis in te schatten. 
Van belang is te melden, dat in hun onderzoek slechts één school (van de 17 
scholen) op het belang van deskundigheid (klassenmanagement) bij de 
groepsleerkracht wijst. In hun workshopprocedure had ook dit voor een groep 
de hoogste prioriteit. Slechts vijf van de 17 scholen wijzen op de 
verantwoordelijkheid van het hele team als voorwaarde voor goede opvang. 
Twee van de vijf groepen in de workshopprocedure geven hieraan echter een 
hoge prioriteit. Oudenhoven & Petersen contrasteren het genoemde relatief 
geringe belang van de deskundigheid van de leerkrachten met het hoge belang 
dat Meijer, Meijnen & Scheerens (1993) voor het Weer Samen Naar School 
beleid benadrukken. Oudenhoven & Petersen betwijfelen het belang, omdat 
hun onderzoeksgroep grotendeels wel voldoet aan de doelstellingen van dit 
beleid.
Hun onderzoek betreft immers alleen succesvolle scholen. Hierdoor ontbreekt 
het de leerkrachten mogelijk aan perspectief om vaardigheid binnen hun school 
als een belangrijke dimensie te zien, omdat deze relatief weinig varieert. 
Kortom, het lijkt hier te gaan om de ʻrestriction of rangeʼ binnen de waarneming 
van de deelnemers van de onderzoeksgroep. Het is dus een artefact in het 
onderzoeksdesign. Met een dergelijk probleem kampt ook ons onderzoek. Wij 
gaan hier in de volgende alineaʼs op in. 
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Belang van de gedragingen van de leerkracht voor de 
benoeming als expert 
De derde onderzoeksvraag, “hoe belangrijk vinden deze groepen van interne 
begeleiders de door hen genoemde criteria voor de keuze van een expert”, 
leverde geen eenduidig beeld op. Bij Groep 1, in tegenstelling tot Groep 2 en 
Groep 3, zijn er voor verschillende clusters van uitspraken wel verschillen in 
belang gevonden. Deze clusterscoringen zijn gebaseerd op het gemiddelde van 
de relatief hoge scores op de uitspraken, waarvan de range heel klein bleek.  
Het is mogelijk dat de deelnemers elkaarsʼ uitspraken zodanig respecteerden, 
dat zij daarom genoemde eigenschappen gelijk waardeerden in de mate van 
belang. In het vervolgonderzoek, beschreven in Studie 2, zullen wij proberen de 
respondenten de uitspraken te laten rangordenen. Op deze manier worden zij 
min of meer gedwongen om een duidelijk onderscheid te maken in het belang 
van de eigenschappen die een expertleerkracht moet bezitten. 

Kwaliteit van kwalitatieve en kwantitatieve resultaten 
In de volgende alineaʼs wordt de gevolgde werkwijze kritisch beschouwd. Wij 
doen dit aan de hand van een aantal methodologische richtlijnen waarvan 
Swanborn (1996) meent dat deze gelden voor zowel kwantitatief als kwalitatief 
onderzoek. Deze richtlijnen leiden tot intersubjectieve overeenstemming. Dit is 
één van de vijf regulatieve ideeën van de wetenschap bij de zoektocht naar 
ware kennis. Intersubjectiviteit vereist betrouwbaarheid, waarbij resultaten 
onafhankelijk zijn van onderzoeker, tijd en instrument. Deze betrouwbaarheid is 
voorwaarde voor de uiteindelijke maatregelen voor de validiteit: hoe adequaat 
beschrijven de gegevens het bedoelde fenomeen. Bij elke aanwijzing gaan wij 
in dit onderzoek na in hoeverre een aantal praktisch methodologische richtlijnen 
gevolgd zijn. 
De gehanteerde procedure in dit onderzoek bevindt zich op het snijvlak van 
kwalitatief en kwantitatief onderzoek. De eigenschappen van beide soorten 
onderzoek zijn bijvoorbeeld zichtbaar in de open (focus)vraag (kwalitatief) en 
het gebruik van rekenkundige algoritmen (kwantitatief) en de interpretatie van 
de rekenkundige resultaten door de groepsdeelnemers (kwalitatief). 
Het motief, het programma met de procedures, de focusvraag, de 
sorteringstaak en de scoringstaak en de kwantitatieve resultaten zijn zowel 
mondeling, als schriftelijk aan de deelnemers gepresenteerd. De 
brainstrormingssessie en de interpretatietechnische procedure zijn 
respectievelijk voor de ʻfacilitatorʼ en de onderzoeker zelf vooraf geprotocoleerd 
en tijdens de bijeenkomst vastgelegd met audio-apparatuur. Deze 
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ʻstandaardisatie voorafʼ en ʻvastlegging tijdensʼ waarborgen onderzoeker-
onafhankelijkheid. Het zijn maatregelen ten behoeve van controleerbaarheid en 
betrouwbaarheid. Swanborn noemt dit de standaardisatie en objectivering, 
waarbij subjectieve beslissingen uitgesloten of vastgelegd worden. 
In deze studie hebben wij drie groepen van interne begeleiders gevraagd naar 
hun ideeën over het handelen van een expertleerkracht. Dit kan opgevat 
worden als drie enkelvoudige onderzoeken. Swanborn pleit voor het middelen 
van de resultaten of herhaalde metingen ten dienste van de tijd- en 
instrumentonafhankelijkheid. Met ʻherhaalde metingen en het nemen van het 
gemiddeldeʼ, kunnen de resultaten beter vertrouwd worden. Deze eis van 
herhaalde metingen kan gekarakteriseerd worden met twee extremen. Met één 
meetinstrument worden meerdere onderzoeksobjecten gemeten tegenover 
meerdere instrumenten om één onderzoeksobject te meten.  
In Studie 1 bestaat de herhaalde meting uit drie metingen en wel voor elke 
groep één. Deze drie enkelvoudige metingen zijn echter niet te middelen, 
omdat de gegevens door de ʻopenʼ dan wel kwalitatieve procedures enigszins 
indiosyncratisch van aard zijn. In plaats van het gemiddelde te nemen hebben 
wij gekozen voor de interpretatie van de convergerende -als overlappende- én 
divergerende -als aanvullende- resultaten 
Meerling (1988) vermeldt ondermeer twee criteria voor de meerdimensionele 
schaaloplossingen namelijk repliceerbaarheid en interpreteerbaarheid. 
Repliceerbaarheid vereist dat de schaaloplossing bij een nieuwe steekproef 
convergerende resultaten zou moeten opleveren. Daaraan is in Studie 1 slechts 
gedeeltelijk voldaan. Bij twee groepen interne begeleiders is dit wel het geval, 
maar bij een groep verschilden de resultaten van de overige twee. Aan het 
tweede criterium, namelijk de interpreteerbaarheid van de schaaloplossing is 
naar onze mening wel voldaan. Deze criteria dienen respectievelijk de externe  
en inhoudsvaliditeit. 
Deze criteria zijn te prevaleren boven de eveneens door Meerling geopperde 
vuistregel voor de stressmaat met waarde .20. In dit onderzoek wordt in geen 
van de drie groepsoplossingen aan de vuistregel voldaan. De stressmaat is 
slechts een indicator voor de zuinigheid van de dimensies en kan niet als een 
eenduidige beslissingsmaat gebruikt worden. In dit onderzoek zijn wij niet op 
zoek naar slechts twee dimensies of factoren die de constructen representeren. 
De onderzoeksvragen in deze studie zijn inventariserend van aard, waardoor 
de resultaten niet noodzakelijk tot twee dimensies gereduceerd dienen te 
worden. De stressmaat-waarden geven dus wel aan dat een tweedimensionele 
rekentechnische oplossing bij geen van de drie groepen op zijn plaats is. 
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De relatieve waarde van deze studie bij drie groepen ligt in de verschillen én de 
overeenkomsten van de drie afzonderlijke afbeeldingen van de resultaten. De 
interpreteerbaarheid van elk van de drie schaaloplossingen is voldoende, 
hoewel deze interpretatie verschilt per groep. De repliceerbaarheid laat 
daarmee dus te wensen over. Deze eis voor repliceerbaarheid achten wij in 
combinatie met de inventariserende aard van dit onderzoek van minder belang 
dan de eerder genoemde keuze voor aanvullende én overlappende kennis. 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Aan de aanpak en dus ook aan de resultaten van Studie 1 kleven een aantal 
bezwaren. De groepsgewijze bevraging van de interne begeleiders en de niet 
random getrokken steekproef, geven geen ʻwaterdichteʼ garantie voor de 
generaliseerbaarheid van de resultaten. Mogelijk zijn de uitspraken per groep, 
als gevolg van groepsprocessen te hoog gewaardeerd, ondanks dat de 
uitspraken individuele gescoord zijn. 
Het is daarom aan te bevelen de uitspraken voor te leggen aan een nieuwe a 
selecte steekproef van de populatie van interne begeleiders. Bovendien is het 
raadzaam de interne begeleiders min of meer te dwingen een rangordening in 
de uitspraken aan te laten brengen.  
In Studie 2 zullen wij tegemoet komen aan het bezwaar van de groepsgewijze 
bevraging van de interne begeleiders en de selecte steekproef. Daarnaast 
proberen wij inzicht te krijgen in de structuur van de vragenlijst (zie volgende 
paragraaf) die op basis van de uitspraken door ons samengesteld is. De 
structuuranalyse wordt gedaan op basis van een selectie van items van de 
vragenlijst met een nieuwe steekproef van interne begeleiders. Wij vragen de 
individuele interne begeleiders schriftelijk om de items met eigenschappen van 
een expertleerkracht te rangordenen in de mate van belang voor de benoeming 
van een expert in de omgang met gedragsproblemen. 

4.2.8 Vragenlijstconstructie op basis van uitspraken door 
interne begeleiders 

Op basis van de uitspraken van de drie groepen interne begeleiders hebben wij 
een vragenlijst samengesteld. Deze Profielvragenlijst dient om leerkrachten aan 
te wijzen als experts. Wij behandelen de redenen om een dergelijke vragenlijst 
op de door ons gekozen manier te construeren.  
Hox (1997) en Oosterveld (1996) en Oosterveld & Vorst (1996; 1998) 
beschrijven verschillende manieren om een vragenlijst te construeren. Eén van 
de manieren die neigt naar datagestuurd (ʻdata-drivenʼ) of ʻbottom upʼ, is de 
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rationele methode van vragenlijstconstructie (Oosterveld, 1996; Oosterveld & 
Vorst, 1996; 1998). In deze methode ligt de nadruk op de inhoudsvaliditeit, 
waarbij de inhoud van de items gelegitimeerd is door deskundigen. In ons 
onderzoek zijn deze deskundigen de groepen van interne begeleiders. Volgens 
Oosterveld (1996) is deze methode geschikt, indien weinig formele kennis over 
de constructen beschikbaar is. In het kader van de overbrugging tussen 
praktische kennis en theoretische kennis hebben wij gekozen voor de rationele 
methode.  
Met deze methode zijn op basis van de uitspraken van de groepen met interne 
begeleiders items samengesteld die gezamenlijk de Profielvragenlijst vormen. 
Deze vragenlijst zal gebruikt worden om vaardige leerkrachten te 
onderscheiden van minder vaardige leerkrachten (Hoofdstuk 5) en 
expertleerkrachten te onderscheiden van niet-experts (zie Hoofdstuk 6). Met de 
Profielvragenlijst, die gedragingen van leerkrachten betreft, scoort de interne 
begeleider twee leerkrachten van het schoolteam. Eén van de leerkrachten zal 
op basis van de score op de Profielvragenlijst door de onderzoeker als expert 
aangewezen worden. 
Wij geven een voorbeeld van de formulering van een item op basis van een 
uitspraak. Uitspraak 31 ʻHeldere concrete afsprakenʼ (zie Tabel 4.2) heeft een 
gemiddelde waardering van 4.85.  Dit wordt item: 

heeft heldere afspraken met kind 

nooit altijd

Het antwoordformat is een lijnstuk met twee polen, waarop de interne 
begeleiders kunnen aangeven naar welke pool de te observeren leerkracht 
neigt. Verschillende items zijn negatief geformuleerd om antwoordtendenties te 
voorkomen.
De items zijn geformuleerd uit een selectie van uitspraken, waarbij rekening is 
gehouden met de volgende gegevens. 

 De hoogte van het gemiddelde van de scores op de uitspraak, die 
uitdrukt hoe belangrijk de interne begeleiders het gedrag van de 
leerkracht vinden om hem of haar een expert te noemen. 

 Het bestrijken van de activiteiten in de verschillende domeinen. Dit zijn 
de activiteiten naar het kind toe, de activiteiten naar de groep, de 
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activiteiten naar collegaʼs, ouders en deskundigen en de activiteiten die 
deel uitmaken van zelfreflectie. Het zijn allen activiteiten van de 
leerkracht om zicht te krijgen op de problematiek en op de oplossingen. 

Het item in het bovenstaande voorbeeld heeft als basis de uitspraak  met een 
(hoog) gemiddelde van 4.85 (zie Tabel 4.2), terwijl score 5 het maximum is in 
de scoringsmogelijkheid van 1-5. Het item betreft gedrag dat direct op het kind 
gericht is. Op deze manier zijn 56 items geconstrueerd.  
Samenvattend: wij hebben op basis van de rationele methode een vragenlijst 
geconstrueerd waarmee verschillende domeinen van activiteiten van een 
leerkracht gescoord kunnen worden. De activiteiten betreffen de omgang met 
verschillende gedragsproblemen. De steun voor de structuur van de 
Profielvragenlijst is nog niet optimaal. Zo weten wij bijvoorbeeld nog niet welke 
domeinen de interne begeleiders het belangrijkst vinden, waardoor een 
mogelijke weging van scores ter bepaling van een expert op zijn plaats zou zijn. 
Deze onderwerpen komen ondermeer in Studie 2 aan bod. 

4.3 Studie 2 Rangordening van leerkrachtkenmerken door 
Interne begeleiders 

4.3.1 Inleiding 
In Studie 1 van dit hoofdstuk zijn uitspraken ontlokt bij groepen van interne 
begeleiders, die verwijzen naar gedrag dat een leerkracht zou moeten laten 
zien om hem/haar een expert te noemen. Op basis van deze uitspraken 
hebben wij een Profielvragenlijst samengesteld. Deze Profielvragenlijst is één 
van de middelen om een expertleerkracht aan te wijzen. Met deze 
Profielvragenlijst zullen de interne begeleiders een profielscore geven van 
leerkrachten. Op basis van ondermeer de somscore van de (omgescoorde 
negatief geformuleerde) items zullen wij in Hoofdstuk 5 de vaardige van de niet 
vaardige leerkrachten onderscheiden. In Hoofdstuk 6 zullen wij met dit 
instrument de experts kiezen. Voor een zorgvuldige keuze hebben wij nog 
onvoldoende informatie over de Profielvragenlijst. Het algemene doel van deze 
studie is het geven van meer informatie over de Profielvragenlijst. 
De resultaten van de ʻConcept Mappingʼ procedure geven aan, dat de 
activiteiten van een expertleerkracht een diversiteit aan reikwijdte vertoont. De 
interacties van de leerkracht vinden plaats in vier situaties: De eerste situatie is 
de interactie waarbij direct contact is met de betrokken leerling. De tweede 
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situatie is de interactie met de groep leerlingen waar de betrokken leerling deel 
van uitmaakt. De derde situatie is het contact met anderen, waaronder collegaʼs 
ouders, en deskundigen zoals psycholoog/pedagoog en remedial teacher. De 
vierde situatie is strikt genomen geen interactie. Het is de situatie waarin de 
leerkracht solitair zijn handelen ten aanzien van de gedragsproblematische 
leerling overdenkt. De activiteiten in deze vier situaties kunnen wij typeren met 
de reflectieve leerkracht die verschillende netwerken met betrekking tot de 
problematische leerling aanspreekt. 
Aan de ʻConcept Mapping procedure van Studie 1 kleven achteraf bezien een 
viertal bezwaren. Ten eerste zouden de divergerende en convergererende 
groepsresultaten aanvechtbaar kunnen zijn, omdat procedure waarmee deze 
gegevens verkregen zijn niet voldoende gestandaardiseerd is. Ten tweede 
vertoonden de scores op de uitspraken relatief weinig spreiding. Ten derde, 
was de steekproef uit Studie 1 niet a select. Ten vierde bestond de steekproef 
uit groepen. De Q-sort die in de methode sectie behandeld wordt biedt 
mogelijkheden om de nadelen tegen te gaan. 

Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen 
Doel van deze studie is om aan de vier bovenstaande bezwaren tegemoet te 
komen en tegelijkertijd inzicht te bieden in de structuur van de Profielvragenlijst. 
De onderzoeksvragen luiden: 

 Is de structuur van de Profielvragenlijst in overeenstemming met de vier, in 
Studie 1 onderscheiden domeinen van activiteiten van een leerkracht om 
gedragsproblemen op te lossen? 
Deze domeinen van activiteiten zijn: 

direct gericht op het kind; 
gericht op de groep; 
gericht op collegaʼs, ouders, deskundigen; 
gericht op zichzelf. 

 Welke domeinen vinden de interne begeleiders het belangrijkst? 

De opbouw van Studie 2 is als volgt: in de methodesectie in paragraaf 4.3.2 
behandelen wij de steekproef uit de populatie van interne begeleiders. Daarna 
beschrijven wij de redenen voor selectie van items uit de Profielvragenlijst. 
Vervolgens komen de instructies voor de rangordening van de geselecteerde 
items aan bod. In de paragraaf 4.3.3 behandelen wij de resultaten van de 
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clusteranalyse ter bepaling van de structuur van de Profielvragenlijst. Ten slotte 
volgt de conclusie over de resultaten en de gebruikte aanpak. 

4.3.2 Methode Studie 2: Q-sort 
In de volgende paragrafen behandelen wij de populaties en de steekproeven en 
de zogenaamde Q-sort methode om objecten te rangordenen. 

Populaties en steekproeven 
Wij kunnen twee soorten populaties en bijbehorende steekproeven 
onderscheiden: die van personen en die van stimuli. In deze studie zijn dit 
respectievelijk de interne begeleiders en de items. Deze items verwijzen naar 
kenmerken van expertleerkrachten in de omgang met gedragsproblemen. Wij 
gaan eerst in op de populatie en steekproef van de interne begeleiders, daarna 
beschrijven wij de selectie van items. 

Populatie en steekproef van interne begeleiders 
De populatie wordt gevormd door de interne begeleiders van alle reguliere 
basisscholen in Nederland. De steekproef uit deze populatie is op de volgende 
manier getrokken (zie ook Enthoven, 2002). Wij zijn eerst nagegaan hoeveel 
scholen tot het regulier basisonderwijs behoren. In de gids basisonderwijs 
(2000) staan ongeveer 7000 scholen vermeld. In de volgorde van de gids zijn 
wij bij een willekeurige school in de regio Brabant begonnen en geëindigd met 
Zeeland, door elke 15-de school te kiezen. Het voordeel van deze wijze van 
steekproef trekken is dat de interne begeleiders proportioneel per regio 
vertegenwoordigd zijn. Dus Noord-Holland met de meeste basisscholen is het 
sterkst vertegenwoordigd met scholen, terwijl dat voor Zeeland andersom geldt. 
Op deze wijze maken 500 scholen deel uit van de steekproef waarvan wij een 
responspercentage rondom 35% verwachten. Dit zou neerkomen op ongeveer 
180 scholen en interne begeleiders. Dit aantal van 180 interne begeleiders is 
noodzakelijk om een enigszins stabiele oplossing te krijgen bij de statistische 
analyses van 36 geselecteerde items. Tabachnick (1998) raadt vijf 
waarnemingen per variabele aan. De waarnemingen zijn de interne begeleiders 
en de items zijn de variabelen. 
In het voorjaar van 2001 hebben wij vijfhonderd interne begeleiders schriftelijk 
benaderd, met het verzoek om mee te doen aan het onderzoek. Het 
begeleidend schrijven bevatte het motief van het onderzoek. Hierbij is 
benadrukt dat de items die gerangordend moesten worden, in een eerder 
onderzoek verzameld zijn bij andere interne begeleiders. Na drie weken is, 
vanwege de gegarandeerde anonimiteit, aan álle scholen uit de steekproef een 
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herinneringskaart opgestuurd. Uiteindelijk zijn de gegevens verkregen van 170 
interne begeleiders. Wij hebben geen gegevens over de 
achtergrondkenmerken van de respondenten zoals regio, schoolgrootte en 
denominatie. Dit is besloten om mogelijke twijfel aan de anonimiteitgarantie 
weg te nemen. Bovendien is gekozen voor “soberheid” van de vragenlijst. 

Populatie en steekproef van de items 
Wij hebben gekozen voor 36 items voor de analyses gegeven de benodigde 
180 interne begeleiders. Wij selecteerden de items uit vijf domeinen in plaats 
van vier domeinen. Wij zijn tot vijf domeinen gekomen doordat wij het “contact 
van de leerkracht met collegaʼs, ouders, deskundigen” opgesplitst hebben in 
contact met personen die een directe professionele relatie met school hebben 
en derden die dat niet hebben, zoals de ouders of verzorgers van het kind. Het 
lijkt aannemelijk dat voor overleg met ouders andere inspanningen en 
vaardigheden vereist zijn dan voor contact met collegaʼs of deskundigen. 
Emotionele aspecten en mogelijk andere belangen zullen een zwaarder 
stempel drukken op het overleg met de ouders. 

De domeinindeling wordt als volgt: 

 Individueel: handelingen van de leerkracht zonder interactie of directe 
reactie op de leerling

 Relationeel 1: handelingen van de leerkracht in direct contact met een 
specifieke leerling met probleemgedrag

 Relationeel 2: handelingen van de leerkracht in directe relatie tot de klas, 
met name gericht op klassenmanagement 

 Relationeel 3: handelingen van de leerkracht in directe relatie tot 
schoolomgeving inclusief deskundigen 

 Relationeel 4: handelingen van de leerkracht in directe relatie tot externe 
omgeving waaronder ouders, verzorgers, familie en 
leefgroep.

De reden voor de selectie van 36 items uit de 56 items van de Profielvragenlijst 
is, dat wij voldoende zicht krijgen op de structuur van de vragenlijst door uit de 
vijf domeinen a select een gelijk aantal items te kiezen namelijk zeven items 
van elk domein. Eén extra item is toegevoegd aan de 35 items, voor de 
noodzakelijke symmetrie van het Q-sortsjabloon. Dit sjabloon wordt beschreven 
in de volgende paragraaf. Het  extra item is a select gekozen uit het domein dat 
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de meeste items in de Profielvragenlijst bevat. Dit is domein Relationeel 1. 
Gezien de vuistregel van vijf waarnemingen per item voor de dekking van de 36 
items, kan volstaan worden met een kleinere steekproef en/of een kleiner 
responspercentage in vergelijking met de opname van alle items. Wij kiezen 
dus voor efficiëntie met een beperkt aantal items, waarna wij de resultaten 
generaliseren naar alle items van de Profielvragenlijst. 

Procedure 
De taak voor de interne begeleiders bestond uit het rangordenen van de items 
in de mate van belang voor de omgang met gedragsproblemen. De interne 
begeleiders zijn schriftelijk geïnstrueerd. De vraag naar wat de interne 
begeleider belangrijk vindt in de omgang met gedragsproblemen en de vraag 
aan de interne begeleiders naar wat een leerkracht doet met de verschillende 
soorten gedragsproblemen waardoor de interne begeleider hem/haar een 
expert noemt (zie Studie 1), hebben hetzelfde doel. Dit doel is inventarisatie 
van leerkrachtgedragingen die effectief zijn in de omgang met 
gedragsproblemen. Wij hebben in deze studie dus niet expliciet gevraagd naar 
gedrag van een expert, maar naar wat de interne begeleider belangrijk vindt in 
de omgang met gedragsproblemen. Wij hoopten hiermee het doel van de taak 
opvallender te maken voor de interne begeleider. Ook konden op basis van 
deze keuze de instructies voor het invullen van de vragenlijst relatief eenvoudig 
blijven.
De rangordeningstaak voor de interne begeleiders bestond uit de Q-sort 
techniek die onder andere door Van Peet (1998) beschreven is. Bij deze 
techniek is de rangordeningstaak voor de respondent c.q. interne begeleiders 
vereenvoudigd, doordat de stimuli c.q. 36 items in een quasi-normaalverdeling 
geplaatst kunnen worden. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om meerdere 
stimuli een gelijk rangordenummer te geven. Dit zijn de plaatsen of 
rangordeningnummers die over het algemeen in het midden (van de schaal) 
liggen.
Wij verwijzen naar Van Peet (1997) voor de redenen van de keuze van 9 
schaalwaarden, het aantal mogelijkheden om 36 items te plaatsen en de 2 X 
2.5% extremen waarvoor elk één plaatsingmogelijkheid is gereserveerd. De 
gestructureerde keuze uit de verschillende inhoudsuniversa van de items, 
namelijk uit de 5 domeinen in combinatie met het gebruik van de Q-sort, wordt 
door Van Peet (1997) de gestructureerde Q-sort genoemd. Deze methode geeft 
richting aan de analysetechniek. De analyse van de resultaten is onderwerp 
van de volgende paragrafen. 
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4.3.3 Resultaten 
In de volgende paragrafen behandelen wij eerst de descriptieve gegevens van 
de items die gerangordend zijn. Wij komen hierbij tot een gemiddelde 
rangordening van de 36 items over al de interne begeleiders. Bij de 
clusteranalyse verwachten wij de vijf domeinen terug te vinden. Met deze wijze 
van analyseren neigen wij dus meer naar theoriegestuurd dan naar 
datagestuurd (zie Hoofdstuk 3 voor de discussie over de dilemmaʼs bij de 
keuzes voor verschillende data- of theoriegestuurde methoden van 
onderzoeken). Dit houdt in dat wij de gegevens meer confirmatief dan 
exploratief analyseren. Dit is in overeenstemming met de gestructureerde 
manier van kiezen van de items (Van Peet, 1997). 

4.3.3.1 Rangordening van de 36 items 
In Tabel 4.4 staan in de eerste kolom de afgekorte namen en in de tweede 
kolom de inhoud van de 36 items. In de derde kolom staan de naar hoogte 
gerangordende gemiddelde scores. In kolom 4 staan de varianties vermeld. 
De gemiddelde score geeft aan hoe belangrijk de interne begeleiders het item 
vonden voor omgang met gedragsproblemen. Het item: “keurt alleen het 
gedrag af en niet de leerling” heeft het hoogste gemiddelde (Gem. = 7.02), 
terwijl item: “houdt rekening met cultuurverschillen tussen school en thuis” het 
laagste gemiddelde (Gem. = 3.40) heeft. 
De variantie van de items is in deze tabel op te vatten als een globale maat 
voor de eenduidigheid voor de score van een item. Een hoge variantie geeft 
aan dat er interne begeleiders zijn geweest, die het item aanzienlijk lager of 
hoger gescoord hebben dan andere interne begeleiders. Een lage variantie 
betekent dat de interne begeleiders meer overeenstemmen in de score van het 
item. Het item: “reageert met humor op probleemgedrag” met een relatief lage 
gemiddelde score, heeft de hoogste variantie. Deze hoge variantie wijst op een 
sterk variërende score. Het item: “organiseert de samenwerking van leerlingen 
rekening houdend met probleemgedrag” heeft de laagste variantie, wat 
aangeeft dat de scores, die gegeven zijn door de interne begeleiders, minder 
uiteenlopen. 
De waarden voor de gemiddelden en de varianties moeten relatief ten opzichte 
van elkaar beschouwd worden, aangezien er geen eenduidig criterium of 
vuistregel voor hoge of lage variantie bestaat. Bovendien liggen bij de Q-sort 
zowel het gemiddelde als de standaardafwijking over alle items vast. 



Expertleerkrachten in de omgang met probleemgedrag 

130 

Tabel 4.4: Gemiddelde en variantie van de uitspraken, gerangordend naar 
hoogte van het gemiddelde 

 Naam en inhoud van items Gemiddeld Variantie 
    
KEURT keurt alleen het gedrag af en niet de leerling 7.02 2.87 

BENADRUK benadrukt de positieve elementen in het gedrag in 
plaats van de negatieve 

6.84 1.62 

HELDAFSP heeft heldere afspraken met kind 6.56 1.39 

GESPRKI gaat in gesprek met kind zelf over probleemgedrag 6.41 2.36 

GEWENST benoemt gewenst gedrag 6.33 1.89 

OVEROUD de mate van overleg van hem/haar met ouders over 
leerlingen met probleemgedrag 

5.92 1.86 

GEDULD toont geduld in de omgang met probleemgedrag 5.92 1.75 

FORMULE formuleert de gedragsregels samen met leerling die 
probleemgedrag vertoont 

5.74 2.23 

OOGCONT maakt oogcontact met leerling waar probleemgedrag 
dreigt 

5.71 1.88 

PLANMAT heeft een planmatige aanpak met probleemgedrag 5.64 3.45 

OBSERV neemt de tijd om te observeren wat er aan de hand is 5.62 1.74 

SCHOLEI begint de dag voor elke leerling met een schone lei 5.43 3.59 

JIJOOK gebruikt niet de woorden "jij ook altijd!” of  “jij weer!" 
ten aanzien van leerlingen 

5.38 3.76 

SIGNAL let op signalen wat betreft problemen 5.34 1.83 

LEERSTOF organiseert de leerstof op basis van succeservaringen 
voor leerlingen 

5.14 2.41 
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 Naam en inhoud van items Gemiddeld Variantie 
    
MABESPR maakt probleemgedrag in de groep bespreekbaar 5.06 1.64 

OVERLEGK formuleert de gedragsregels in overleg met leerlingen 5.03 2.26 

NEGEERT negeert zonodig negatief gedrag 4.92 2.04 

OVERIB de mate van overleg van hem/haar met u (interne 
begeleider) over leerlingen met probleemgedrag 

4.81 1.95 

AFWYPLAN kan afwijken van vooropgezet plan ten aanzien van 
probleemgedrag 

4.62 1.64 

ORGZITPL organiseert de zitplaatsen van de leerlingen rekening 
houdend met probleemgedrag 

4.59 1.94 

BETGROEP betrekt de groep bij het oplossen van probleemgedrag 4.51 2.42 

ZOEKINF zoekt verdere informatie bij niet passende 
gedragingen van leerlingen 

4.43 2.25 

HANDREP toont een handelingsrepertoire in de omgang met 
probleemgedrag 

4.41 3.34 

MOGELIJK formuleert de gedragsregels als mogelijkheden 
creërend voor iedereen in plaats van beperkingen 
opleggend aan individu 

4.41 2.35 

REAHUMORreageert met humor op probleemgedrag 4.40 4.62 

SAMWERK organiseert de samenwerking van leerlingen rekening 
houdend met probleemgedrag 

4.39 1.38 

OUDERS bespreekt tegenover ouders zijn/haar eigen gedrag 
met betrekking tot probleemgedrag 

4.33 2.19 

DREIGT dreigt weinig met straf 4.27 2.63 
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 Naam en inhoud van items Gemiddeld Variantie 
    
HOGEIS stelt hoge eisen aan zichzelf in het omgaan met 

probleemgedrag 
4.27 3.38 

EIGFOUT geeft eigen fouten toe naar leerlingen 4.20 2.27 

EIGGEDR bespreekt tegenover collega's zijn/haar eigen gedrag 
met betrekking tot probleemgedrag 

4.15 1.68 

RELEFF relativeert de effecten voor zichzelf bij 
probleemgedrag van een leerling 

3.87 2.35 

OVERORTH de mate van overleg van hem/haar met de 
orthopedagoog/psycholoog over leerlingen met 
probleemgedrag 

3.55 2.95 

BEKBEP bekent zijn eigen beperkingen naar collega's 3.48 1.75 

CULTUUR houdt rekening met cultuurverschillen tussen school 
en thuis 

3.40 1.96 

    

4.3.3.2 Clusteranalyse van items 
In deze paragraaf behandelen wij de clusteranalyse van de 36 geselecteerde 
items van de Profielvragenlijst. Wij hebben gekozen voor een clusteranalyse 
met de euclidische afstand, omdat deze afstandsmaat rekening houdt met de 
grootte van de verschillen tussen de scores én de samenhang. Dit in 
tegenstelling tot correlaties die alleen de (sterkte van de lineaire) samenhang 
tussen de scores aangeeft. Met de keuze voor de euclidische afstand wordt 
informatieverlies zoveel mogelijk vermeden. Wij gebruiken de clusteranalyse 
(average linkage, within group) met het Programma SPSS (9.0). Met het 
gebruikte algoritme wordt de homogeniteit binnen de clusters geoptimaliseerd. 
In Tabel 4.5 staat het zogenaamde dendogram van de items. 



Criteria van vakgenoten voor het aanwijzen van een expertleerkracht 

133 

Tabel 4.5: Dendogram van items en clusters 

                         Herschaalde afstand tussen de vragen en clusters 
                 0         5        10        15        20        25 

                 +---------+---------+---------+---------+---------+ 
Vraag                Nr.

  OBSERV      5   

  SIGNAL      6          

  OOGCONT    26        

  GEDULD     24   

  NEGEERT    31   

  LEERSTOF   28        

  SCHOLEI     8      

  JIJOOK      9        

  HELDAFSP   27                            

  BENADRUK   32                        

  GEWENST    33                         

  GESPRKI    14                               

  OVEROUD    21                            

  FORMULE    35                        

  KEURT      36                     

  PLANMAT    25                    

  BEKBEP      1                                        

  EIGGEDR     3                                         

  ZOEKINF     7                                     

  RELEFF     10                            

  EIGFOUT    13                             

  CULTUUR     2                    

  OVERORTH   11                         

  ORGZITPL   19                                         

  SAMWERK    23                                            

  MABESPR    12                                     

  BETGROEP   15                                   

  AFWYPLAN   18                                 

  OVERIB      4                               

  OUDERS     20                             

  OVERLEGK   30                           

  MOGELIJK   29        

  DREIGT     34   

  HANDREP    22   

  HOGEIS     16        

  REAHUMOR   17   
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De items die dicht bij elkaar geplaatst zijn, staan op de herschaalde afstanden 
eveneens dicht bij elkaar. Zo staan OBSERV (neemt de tijd om te observeren 
wat er aan de hand is) en SIGNAL(eren) dicht bij elkaar. OOGCONT(act) staat 
weer verder van deze twee items af. Op de herschaalde afstand (25) zijn alle 
items ondergebracht in één cluster. 
Bij de bepaling van het aantal te kiezen clusters bestaan twee extremen: de 
keuze voor alle afzonderlijke items tegenover de keuze voor één cluster. Bij de 
keuze voor het aantal clusters laten wij ons leiden door drie aspecten: 1) de 
inhoud van de items in relatie tot de vijf clusters die wij in de inleiding behandeld 
hebben. 2) de structuur op basis van de rekenkundige algoritmes. 3) de 
interpreteerbaarheid van de clusters. 

Aantal clusters 
Wij vinden geen volledige steun voor de verwachte 5-clusteroplossing. Deze 
onvolledigheid zit hoofdzakelijk in het aantal clusters. Inhoudelijk hebben de 
clusters grote overeenkomst met de domeinindelingen. De inspectie van het 
dendogram in Tabel 4.2.2 geeft aanleiding tot een interpreteerbare 
clusteroplossing van vier clusters in plaats van vijf. Dit is afleesbaar bij de 
herschaalde afstand in het interval dat ligt tussen 12 en 15.  
Cluster 1 bevat de items OBSERV (neemt de tijd om te observeren wat er aan 
de hand is)  tot en met JIJOOK (gebruikt niet de woorden “jij ook altijd” of “jij 
weer” ten aanzien van leerlingen). Cluster 2 bevat item HELDOOK (heeft helder 
afspraken met kind) tot en met item PLANMAT (heeft een planmatige aanpak 
met probleemgedrag). Cluster 3 bevat item BEKBEP (bekent zijn eigen 
beperkingen naar collegaʼs) tot en met OVERORTH (de mate van overleg van 
hem/haar met de orthopedagoog/psycholoog over leerlingen met 
probleemgedrag). Cluster 4 bevat item ORGZITPL (organiseert de zitplaatsen 
van de leerlingen rekening houdend met probleemgedrag) tot en met HOGEIS 
(stelt hoge eisen aan zichzelf in het omgaan met probleemgedrag). Het item 
REAHUMOR (reageert met humor op probleemgedrag) is bij geen van de 
clusters te plaatsen. Dit item hebben wij desondanks in Cluster 4 opgenomen 
om reden, dat dit item de gemiddelde score van het cluster nauwelijks 
beïnvloedt (verschil tussen 2 gemiddelden is .03 ). Bovendien zijn wij “zuinig” 
op de 36 items, welke al een selectie vormen uit de 56 items van de 
Profielvragenlijst. 
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Interpretatie van clusters 
De vier clusters zijn op basis van de inhoud te interpreteren. Wij zullen de 
interpretatie van deze clusters in de volgende alineaʼs behandelen, waarbij de 
inhoudelijke interpretatie wordt afgezet tegen de domeinindeling. 
 Cluster 1 kan geïnterpreteerd worden als een neutrale, 

oordeelopschortende houding van de leerkracht. Het is het gedrag van 
de leerkracht, waarbij niet direct negatief gereageerd wordt op het gedrag 
van de leerling. In dit contact is de leerkracht terughoudend: hij of zij 
observeert, is geduldig en negeert zo nodig. Het is duidelijk geen ʻlik op 
stuk gedragʼ. De overeenkomst met inhoud van domeinindeling 
“Relationeel 1” met inhoud van Cluster 1 is groot, omdat de items naar 
het directe contact met de leerling verwijzen. Wij noemen dit cluster 
“Neutrale houding”. 

 Cluster 2 bevat de concrete leerkrachtverwachtingen voor het gedrag van 
de leerling. In deze leerkrachtgedragingen worden doelen voor de 
leerling gesteld. Typerende items zijn item GEWENST (benoemt gewenst 
gedrag) item GESPREKI (gaat in gesprek met kind over 
probleemgedrag), item FORMULE (formuleert de gedragsregels samen 
met de leerling die probleemgedrag vertoont), item HELDAFSPRAKEN 
(heeft heldere afspraken met kind) en item PLANMATIG (heeft een 
planmatige aanpak met probleemgedrag). Ook OVEROUD kan verwijzen 
naar het afstemmen van doelstellingen, dan wel het formuleren van 
bedoelingen. Dit cluster bevat items die richting en structuur geven aan 
het gedrag van de leerling. Wij noemen dit cluster “Richting gevend 
gedrag”
Net als Cluster 1 verwijzen de items naar de domeinindeling “Relationeel 
1” Het verschil tussen Cluster 1 en Cluster 2 is het ontbreken van 
terughoudendheid en het tijdsaspect in Cluster 2: de leerkracht is 
proactief en niet reactief, waardoor gedragsproblemen voorkomen 
worden. De leerkracht maakt duidelijk wat er moet gebeuren, geeft 
richting aan het gedrag zonder te verbieden. Het gewenste 
leerlinggedrag wordt door de leerkracht positief geformuleerd. 

 Cluster 3 bevat de reflectieve activiteiten van de leerkracht. De Items 
BEKBEP (bekent zijn eigen beperkingen naar collegaʼs), EIGGEDRAG 
(bespreekt tegenover collegaʼs zijn/haar eigen gedrag met betrekking tot 
probleemgedrag) en EIGFOUT (geeft eigen fouten toe naar leerlingen) 
geven aan dat een leerkracht zicht heeft op zijn capaciteiten. Daar waar 
zijn of haar capaciteiten tekort schieten, vult hij of zij deze aan (item 
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OVERORTHO en item ZOEKINF) of relativeert zijn/haar fouten (item 
RELEFF). De items verwijzen niet zozeer naar solitaire activiteiten, zoals 
geformuleerd in domeinindeling “Individueel”, maar wèl naar bewust 
doordachte erkenning van hiaten in kennis en vaardigheden en naar de 
bewuste opvulling ervan. Dit cluster verwijst naar “de reflectieve 
leerkracht”, maar valt dus niet geheel samen met inhoud van 
domeinindeling “Individueel” Dit cluster noemen wij “Reflectie en 
inschatting van zichzelf”.

 Cluster 4 duidt op activiteiten van de leerkracht, die indirect gericht zijn op 
de omgang met probleemgedrag. Indirect, omdat de items verwijzen naar 
omgang met anderen dan met de gedragsproblematische leerling zelf. 
Met deze activiteiten worden toekomstige problemen voorkomen. Naast 
dit indirecte aspect en het tijdsaspect verwijzen de items naar 
noodzakelijke voorwaarden om gedragsproblemen te minimaliseren. De 
noodzakelijkheid van deze leerkrachtactiviteiten is het duidelijkst 
zichtbaar indien wij de items omzetten in een ontkennende vorm. Een 
leerkracht die bijvoorbeeld niet de zitplaatsen organiseert rekening 
houdend met probleemgedrag (item ORGZITPL), of geen hoge eisen aan 
zichzelf stelt, of geen handelingsrepertoire bezit of wel dreigt met straf, 
vraagt om problemen. Anders geformuleerd: zonder de 
leerkrachtgedragingen in Cluster 4 is de kans op gedragsproblemen 
vrijwel zeker. De inhoud van dit cluster komt het meest overeen met 
domeinindeling Relationeel 2 en in mindere mate met Relationeel 3 en 
Relationeel 4. Cluster 4 noemen wij “Gericht op context”.

Samenvattend: op basis van de clusterindeling in het dendogram in Tabel 4.5 
en de interpreteerbaarheid daarvan, moeten wij de 5-domeinindeling 
verwerpen. De 4-clusterindeling ligt meer voor de hand, waarbij de inhoud van 
de clusters grotendeels overeenkomt met de inhoud van vier domeinindelingen. 
De inhoud en betekenis van Cluster 3 “Reflectie en inschatting” komt sterk 
overeen met de inhoud en betekenis van Domein 1: De reflectieve leerkracht. 
Cluster 1 en Cluster 2 verwijzen inhoudelijk naar domein Relationeel 1. Zij 
verschillen daarvan omdat Cluster 1 leerkracht activiteiten bevat, waarbij de 
leerkracht zich terughoudender opstelt dan in de activiteiten van Cluster 2. Met 
deze nuancering is het domein Relationeel 1, het directe contact met de 
gedragsproblematische leerling, gespecificeerd. Bij Cluster 4 “Gericht op 
context” is sprake van minder nuancering. Dit cluster valt inhoudelijk 
grotendeels samen met domeinindeling Relationeel 2, 3 en 4. De items in 
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Cluster 4 “Gericht op context” verwijzen naar omgang met anderen dan met de 
gedragsproblematische leerling zelf. Met deze activiteiten worden toekomstige 
problemen voorkomen. 
De resultaten van de clusteranalyse wijzen dus op een opsplitsing in twee 
clusters van domein Relationeel 1 en een samenvoeging tot één cluster die 
bestaat uit domein Relationeel 2, domein Relationeel 3 en domein Relationeel 
4. Domein “Individueel” valt grotendeels samen met Cluster 3 “Reflectie en 
inschatting van zichzelf”, met het verschil dat de bewuste doordenking en 
aanvulling van competentie niet slechts in een solitaire situatie, maar eveneens 
ten overstaan van leerlingen, collegaʼs, ouders en deskundigen plaatsvindt. 

Verschillen tussen de clusters 
De resultaten met betrekking tot onderzoeksvraag “Welke domeinen vinden de 
interne begeleiders het belangrijkst?” zijn onderwerp van de volgende alineaʼs. 
Wij gaan bij de behandeling niet uit van de oorspronkelijke, in de inleiding van 
Studie 2 behandelde domeinindeling, maar van de clusterindeling die 
behandeld zijn in de vorige alineaʼs.
De verschillen tussen de vier clusters staan in Tabel 4.6. De namen van de 
clusters zijn vermeld in de eerste kolom. Het aantal items behorend bij een 
cluster, staan in de tweede kolom. De gemiddelden over de items staan 
vermeld in de derde kolom. De vierde kolom bevat de standaardafwijkingen van 
het gemiddelde. De gemiddelde score op een cluster geeft de mate van belang 
voor de interne begeleiders. Cluster 3 “Reflectie en inschatting van zichzelf” 
heeft het hoogste gemiddelde (6.13) en Cluster 2 het laagste (4.20). 
De toetsing van de clusters met Anova (zie Van Peet, 1998) wijst op verschillen 
tussen de vier clusters met F(3, 35) = 9.67, p < .000. De Scheffé-test geeft aan 
dat met een gekozen alpha van .05, Cluster 3 verschilt van Cluster 2 (p < .000) 
en Cluster 4 (p < 0.04). 

Tabel 4.6: Gemiddelde score van de vier Clusters 
Cluster Aantal 

items Gemiddelde Standaard 
afwijking

    
1) Neutrale houding 8 5.13 .87 
2) Richting gevend gedrag 8 4.20 .63 
3) Reflectie en inschatting van 
    zichzelf 

7 6.14 .66 

4) Gericht op context 13 4.80 .68     
Totaal 36 5.00 .94 
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Op basis van de descriptieve gegevens in Tabel 4.6, de Anova en de Scheffé-
test is Cluster 3 “Reflectie en inschatting van zichzelf” gemiddeld het hoogst 
gescoord door de interne begeleiders, hoewel dit gemiddelde, op basis van de 
Scheffé-test, niet verschilt van Cluster 1 “Neutrale houding”. Cluster 1 verschilt, 
op basis van de Scheffé-test, niet van de drie overige clusters. In de conclusie 
komen wij terug op de gevonden verschillen in relatie tot de mate van belang 
van een eigenschap voor de omgang met gedragsproblemen. 

4.3.4 Conclusie en discussie van Studie 2 

Domein en Clusterindeling 
In Studie 2 hebben wij twee onderzoeksvragen beantwoord. De eerste 
onderzoeksvraag betreft de structuur van de Profielvragenlijst. Wij 
onderzochten of de structuur overeenkomt met de 5-domeinindeling. De 
tweede onderzoeksvraag betreft het belang van de domeinen voor de interne 
begeleiders.
De 5-domeinindeling van de items hebben wij niet terug kunnen vinden in de 
clusteranalyses. Een vier-clusterindeling is echter aannemelijk. Vier clusters in 
plaats van de verwachte vijf betekent dat enkele items uit het overgebleven 
cluster verdeeld zijn over de resterende vier. Daarnaast maken enkele items die 
behoorden tot de oorspronkelijk bedoelde domeinen, nu “onbedoeld” deel uit 
van andere clusters. Er zijn dus items uit het niet teruggevonden domein, 
verdeeld over de vier clusters. Bovendien zijn enkele items van domein 
verschoven. Desondanks zijn de clusters interpreteerbaar. 
Nadere beschouwing van de inhoud van clusters geeft voor Cluster 1: ʻNeutrale 
houdingʼ de neutrale houding in de interactie met de gedragsproblematische 
leerling. Cluster 2: ʻRichting gevend gedrag” is het gedrag van de leerkracht dat 
richting geeft aan het gedrag van de gedragsproblematische leerling. Cluster 3: 
ʻReflectie en inschatting van zichzelfʼ zijn de bewuste dan wel reflectieve 
activiteiten voor de inschatting van eigen vaardigheden van de leerkracht. 
Cluster 4: ʻGericht op contextʼ is het leerkrachtgedrag dat gericht is op de 
context van de gedragsproblematische leerling. Zonder deze activiteiten 
ontstaan gedragsproblemen. Cluster 1: ʻNeutrale houdingʼ en Cluster 2: 
ʻRichting gevend gedragʼ omvatten dus grotendeels de activiteiten met de 
gedragsproblematische leerling, die oorspronkelijk door ons ingedeeld zijn in 
domein ʻRelationeel 1ʼ.  
Cluster 3, ʻReflectie en inschatting van zichzelfʼ, omvat de activiteiten die 
verwijzen naar de “reflectieve leerkracht”, waarbij de reflectie niet louter 
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plaatsvindt in een solitaire situatie, maar evengoed kan ontstaan in de omgang 
met anderen. Cluster 4, ʻGericht op contextʼ, doet recht aan een ecologische 
benadering voor de omgang met gedragsproblemen. Daarbij moet rekening 
gehouden worden met relevante personen die interacteren met de 
gedragsproblematische leerling. 
Op basis van de vergelijking van de cluster- en de domeinindelingen moeten wij 
concluderen dat wij een te specifieke indeling gemaakt hebben voor ʻhet 
contact met anderenʼ. Deze specificatie blijkt niet noodzakelijk. Wij moeten wel 
ʻde activiteiten gericht op de problematische leerlingʼ specificeren. Deze 
activiteiten zijn te onderscheiden in ʻterughoudende activiteitenʼ, tegenover 
ʻrichtinggevend activiteitenʼ van de leerkracht. 

Belang van de geclusterde activiteiten 
Een eenduidige rangordening voor het belang van de activiteiten in de omgang 
met gedragsproblemen hebben wij niet kunnen maken. Hoewel de activiteiten 
die wijzen op reflectie bij een leerkracht het hoogst gescoord zijn door de 
interne begeleiders, moeten wij voorzichtig zijn met deze conclusie. Op basis 
van de scores in relatie tot de toetsing kunnen wij niet tot een eenduidige 
rangordening komen. 
Een verklaring voor het ontbreken van een eenduidige rangordening van de 
clusters ligt mogelijk in de onvoorziene interpretaties die de respondenten 
gaven voor het woord ʻbelangrijkʼ in de instructies bij de Q-sort: bijvoorbeeld “1= 
de minst belangrijke uitspraak voor u in de omgang met gedragsproblemen”. 
Een respondent wees ons op het verschil tussen “noodzakelijk” en 
“vanzelfsprekend” voor de interpretatie van “belangrijk”. Respondent 24 
meldde: “De vaardigheden in de uitspraken zijn geen van allen overbodig. 
Hoewel een aantal zo vanzelfsprekend zijn (“jij ook weer”), dat die bij een 
expert als een natuurlijke grondhouding aanwezig zijn”. Een andere respondent 
reageerde met: “We mogen aannemen dat leerkrachten een opleiding hebben 
gehad”. Daarbij werd gerefereerd aan een aantal gedragingen van 
leerkrachten, die vanzelfsprekend niet mogen voorkomen, zoals “jij ook altijd”. 
Het lijkt erop dat de term “belangrijk” als “vanzelfsprekend” opgevat kan worden 
en dat “vanzelfsprekend” opgevat kan worden als “te vanzelfsprekend om over 
te hebben”, waardoor het item laag gescoord wordt.  
Dus de mogelijke verklaring voor het ontbreken van eenduidigheid in de 
rangorde in de clusters ligt enerzijds in de meervoudige 
interpretatiemogelijkheid van de term “belangrijk”. Een zorgvuldiger formulering 
en een toelichting in de instructies op de term “belangrijk” lijkt voor toekomstig 
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onderzoek aan te bevelen. 

4.4 Algemene conclusie, discussie en aanbevelingen 
betreffende Studie 1 en Studie 2 

Wij hebben in Studie 1 en Studie 2 onderzoek gedaan naar sociale indicatoren 
om een expertleerkracht te benoemen: anderen thuis in het domein van 
expertise benoemen een expert. Onderzocht is waar de interne begeleiders op 
letten als zij een expertleerkracht in de omgang met gedragsproblemen zouden 
aanwijzen. Studie 1 is inventariserend, explorerend, datagestuurd en inductief 
van aard, terwijl Studie 2 al wat meer tendeert naar toetsend, confirmerend, 
theoriegestuurd en deductief onderzoek. De laatste studie borduurt voort op de 
resultaten en aanbevelingen van Studie 1. 
In Studie 1 hebben wij drie groepen interne begeleiders groepsgewijs gevraagd 
naar activiteiten van een expertleerkracht in de omgang met verschillende 
gedragsproblemen. De interne begeleiders hebben deze activiteiten vervolgens 
individueel gesorteerd op zelf gekozen indelingscriteria en gescoord op de mate 
van belang voor de benoeming van een expert. De uitspraken die naar de 
activiteiten verwijzen, zijn over het algemeen zeer hoog gescoord met lage 
varianties. Dit geldt ook voor de clusters die gebaseerd zijn op de scores van 
de afzonderlijke items en de sorteringen daarvan. De resultaten van de 
clusteranalyses en de interpretatie daarvan door de groepen, convergeren en 
divergeren. Vanwege het inductieve karakter van deze studie beschouwen wij 
de convergerende en divergerende gegevens als overlappend en aanvullend. 
Deze gegevens wijzen op het concept van de reflectieve leerkracht die 
bekwaam is in communicatie met de leerling zelf, de groep, de ouders, 
collegaʼs en deskundigen. Deze communicatie staat ten dienste van het 
verzamelen van informatie en het bieden en mobiliseren van hulp. Op basis van 
dit concept hebben wij de Profielvragenlijst samengesteld, waarmee wij in 
Hoofdstuk 5 vaardige leerkrachten onderscheiden van minder vaardige. In 
Hoofdstuk 6 zullen wij dit instrument ondermeer gebruiken om experts en niet-
experts aan te wijzen. 

In Studie 2 zijn wij ingegaan op de aanbevelingen van Studie 1. De 
onderzoeksvragen betreffen de structuur van de Profielvragenlijst: “is de 
structuur overeenkomstig de vier of vijf domeinen van leerkrachtactiviteiten” en 
welke domeinen vinden de interne begeleiders het belangrijkst? 
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Voor de beantwoording van deze onderzoeksvragen is een nieuwe a selecte 
steekproef van interne begeleiders getrokken. Uit de vijf domeinen van 
leerkrachtactiviteiten hebben wij 36 items geselecteerd die door middel van de 
Q-sort gerangordend zijn door 170 interne begeleiders in de mate van belang 
voor de omgang met gedragsproblemen.  
De resultaten duiden op een indeling in vier clusters, in tegenstelling tot de 
aanvankelijk gekozen vijf domeinen. Vooral het domein met activiteiten van een 
leerkracht die gericht zijn op derden, is door ons onterecht opgesplitst in de 
gerichtheid op “professionals” en die op de ouders (of verzorgers). De 
empirische gegevens geven geen aanleiding daartoe.  
De items daarentegen, die het directe contact betreffen met de 
gedragsproblematische leerling moeten onderverdeeld worden in twee clusters: 
een met items die verwijzen naar terughoudende en een met items met 
richtinggevende leerkrachtactiviteiten. De domeinindeling die verwijst naar de 
leerkracht die solitair nadenkt over de omgang met de gedragproblematische 
leerling, moet geherinterpreteerd worden. Dit is het cluster van items die 
verwijzen naar reflectie over het eigen handelen van de leerkracht in situaties 
waarbij ook anderen zoals de groep, collegaʼs, ouders en deskundigen 
aanwezig kunnen zijn. Een rangordening van de vier clusters in de mate van 
belang voor de omgang met gedragsproblemen ligt op basis van statistische 
analyses niet voor de hand.  
Opvallend aan beide studies is het ontbreken van een eenduidige rangordening 
van clusters. In Studie 1 gold dit voor alle drie de groepen ondanks dat bij een 
groep bij de Scheffé-test één cluster verschilde van twee andere clusters. Een 
dergelijke situatie komt ook voor in Studie 2. Voor een eenduidige rangordening 
is noodzakelijk dat minimaal één cluster verschilt van alle andere. Bij geen van 
de studies was dit het geval. Bovendien verschilt de rangordening van clusters 
als er een andere clustermethode gekozen wordt (zie Enthoven, 2002). Nog 
afgezien of de clusteranalyse in combinatie met de Anova het meest adequaat 
is om de verschillen aan te geven, is nadrukkelijk geprobeerd de verschillen 
aan te tonen. Dit hebben wij in Studie 1 gedaan door de uitspraken individueel 
te laten scoren voor de benoeming van een expertleerkracht in de omgang met 
gedragsproblemen. In Studie 2 hebben wij de interne begeleiders min of meer 
gedwongen een rangordening aan te brengen door middel van de Q-sort. 
Bovendien hebben wij gekozen voor de clusteranalyse met de euclidische 
afstanden, die het meest recht doet aan de rangordeninggegevens. De 
problemen bij het ontbreken van de rangorde in de clusters ligt mogelijk in de 
meervoudige interpretatiemogelijkheid van “belangrijk” in de instructie van de 
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Q-sort bij het sorteren van de items. Voor Studie 1 kunnen dergelijke bezwaren 
eveneens gelden, naast het bezwaar van de mogelijke groepsprocessen tijdens 
de brainstormsessies. 
Bij het noemen van bovenstaande kritiek op de onderzoeken en het ontbreken 
van de rangordening gaan wij voorbij aan de mogelijkheid dat interne 
begeleiders het domein van een expert in de omgang met gedragsproblemen in 
het regulier onderwijs ruim definiëren. Een expert moet in hun ogen een 
duizendpoot zijn. De aandacht van de leerkracht moet op allerlei plekken 
tegelijk zijn, rekening houdend met vele verschillende behoeften, van zowel de 
klas, de gedragsproblematische leerling, die van haar- of hemzelf en die van de 
“buitenwacht” (zie ook Bolwijn, 2009). Kounin (1977) en Van Manen (1995) 
geven een soortgelijke fenomenologische beschrijving van de complexheid van 
de onderwijsleersituatie. Ook in Hoofdstuk 1 zijn illustraties gegeven van deze 
complexiteit, beschreven vanuit het gezichtpunt van de leerkrachten. In Studie 
1 en Studie 2 lijkt het domein van expertise voor interne begeleiders eveneens 
complex. Deze complexiteit wordt dus wel gespecificeerd door middel van de 
clusterindeling, maar niet door het verschil in belang van de clusters. 
Het ontbreken van een rangordening in de clusters van items en de herindeling 
van verschillende items in andere clusters dan bedoeld, maakt een gewogen 
somscore voor de 56 items in de profielvragenlijst niet aannemelijk.  
Wij vatten de opbrengsten van Hoofdstuk 4 samen. Wij hebben op een 
inductieve manier, met de dagelijkse onderwijspraktijk als richtlijn, het domein 
van expertise volgens de interne begeleiders in kaart gebracht. De 
kernactiviteiten van een expert in dit domein zijn: goede communicatie met de 
leerling zelf, de groep, het team, ouders, en deskundigen. Deze activiteiten 
dienen herhaaldelijk gepland en geëvalueerd te worden. Op basis van deze 
informatie van de interne begeleiders hebben wij de Profielvragenlijst 
samengesteld waarmee wij experts van niet-experts proberen te 
onderscheiden.
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5 Reacties van leerkrachten op scenarioʼs met 
gedragingen van leerlingen 

5.1  Inleiding 
 
In dit hoofdstuk onderzoeken wij de systematiek in de oordelen van 
leerkrachten over problematische gedragingen van leerlingen. Dit onderwerp 
betreft het subjectieve aspect van gedragsproblemen. 
De onderzoeksvraag luidt: 
 

Hoe definiëren leerkrachten gedragsproblemen? 
 
Om deze vraag te beantwoorden worden hoofdzakelijk de reacties van 
leerkrachten op aan hen voorgelegde scenario’s geanalyseerd. Deze 
scenario’s bevatten gedragingen van leerlingen en worden ook wel vignetten 
genoemd. De wijze van onderzoek heeft een relatief lange traditie die in 
paragraaf 5.1.1 aan bod komt. Wij plaatsen deze traditie binnen de door ons 
gekozen interactionele benadering (zie ook Hoofdstuk 2), de gekozen 
methodologische strategie en het expertparadigma (zie ook Hoofdstuk 3). Bij 
de beschrijving van de methode in paragraaf 5.2 gaan wij in op het 
vignetdesign, dat opgevat kan worden als een bijzondere toepassing van het 
facetdesign (Hox, Kreft & Hermkens, 1991; Rossi & Nock, 1982). Beide 
designs worden eerst in algemene vorm beschreven. Daarna werken wij het 
vignetdesign verder uit met het specificeren van de variabelen. Vervolgens 
gaat paragraaf 5.3 over resultaten van de analyses. Ten slotte geven wij in 
paragraaf 5.4 een samenvatting van de aanpak, interpreteren de resultaten 
en doen aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 
 
5.1.1 Beoordeling van probleemgedrag 

Traditie
De reacties van leerkrachten op scenario’s met probleemgedrag van 
leerlingen heeft een lange traditie (Ziv, 1970). Wickmans’ onderzoek (1928) 
staat aan de basis hiervan. Hij liet leerkrachten en psychiaters 
gedragsproblemen rangordenen. Deze gedragsproblemen waren ondermeer 
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omschreven als stelen, bedriegen, liegen, roken, spijbelen, brutaliteit, 
vandalisme en ruzie zoeken. De leerkrachten vonden deze gedragingen het 
meest ernstig, terwijl psychiaters verlegenheid, angstigheid, achterdocht en 
over-kritisch zijn naar anderen, het meest zorgwekkend achtten. Wickman 
beschrijft de aangebrachte rangordening ook in meer abstracte termen. 
Leerkrachten vinden immoreel gedrag en aantasting van autoriteit ernstiger 
dan verstoring van de orde in de klas en niet-taakgericht gedrag. Deze laatste 
categorie van gedragingen vinden de leerkrachten weer ernstiger dan 
extravagant en agressief gedrag, dat op hun beurt weer ernstiger gevonden 
wordt dan teruggetrokken gedrag. 
Meer recente onderzoeken binnen deze traditie zijn die van Coleman & Giliam 
(1983), Merret & Wheldall (1984), Wheldall & Merret (1988), Kyracou & Roe 
(1988), Brophy & McCaslin (1992) en Brophy (1996). Deze studies verschillen 
echter in onderzoeksinteresse. Zo ligt de nadruk van Coleman & Giliam 
(1983) op de verschillen bij de beoordeling op basis van het variëren van de 
kenmerken van het leerlinggedrag. De studies van Kyracou en Brophy 
benadrukken de verschillen in de reacties op basis van kenmerken van de 
beoordelaars. De studie van Green, Clopton & Pope (1996) koppelt de 
reacties op de scenario’s aan de verwijzing van leerlingen naar speciaal 
onderwijs. Brophy & Mccaslin (1992) en Brophy (1996) relateren de reacties 
aan de omgang met gedragsproblematische leerlingen. 
In de studie van Coleman & Gilliam (1983) vonden leerkrachten agressief 
gedrag naar andere kinderen en henzelf, ernstiger dan sociaal teruggetrokken 
gedrag. Merret & Wheldall (1984) en Wheldall & Merret (1988) concluderen 
dat ongepast en ongevraagd praten het meest hinderlijk gevonden wordt door 
leerkrachten. Kyracou & Roe (1988) legden de leerkrachten 23 
gedragsproblemen voor, die beoordeeld werden op een 4-puntsschaal, die 
loopt van ‘geen probleem’ (1) tot ‘een groot probleem’ (4). De beoordeling 
moest gelden voor denkbeeldige leerlingen van 12 jaar of 17 jaar. De 
gemiddelde score over alle gedragsproblemen was voor de leeftijdcategorie 
van 17 jaar het hoogst. Voor de leeftijdcategorie van 12 jaar vonden 
vrouwelijke leerkrachten onbetrouwbaarheid en onverantwoordelijkheid 
ernstiger dan mannelijke collega’s. In dezelfde categorie vinden jongere 
leerkrachten, in vergelijking met oudere leerkrachten, het onderpresteren van 
leerlingen ernstiger. 
Uit de vignetstudie van Green, Clopton & Pope (1996) blijkt dat 
externaliserend gedrag ertoe bijdraagt dat leerkrachten leerlingen verwijzen 
naar speciale hulp. Andere eigenschappen van de leerling, die deze 
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verwijzing beïnvloeden, zijn de sekse van de leerling en de vaardigheid in de 
schoolvakken. Jongens zouden meer externaliserend probleemgedrag 
vertonen en eerder verwezen worden dan meisjes die overwegend 
internaliserend probleemgedrag vertonen. Over dit laatste gedrag menen de 
leerkrachten dat het gedrag van meisjes verbetert door rijping, waardoor zij 
verwijzing niet noodzakelijk achten. De reacties op de vignetten kwamen sterk 
overeen met de werkelijke verwijzingen door de leerkrachten. 
Het onderzoeksparadigma van Wickman is niet onomstreden. Brophy & 
McCaslin (1992) en Chazan, Laing & Davis (1994) onderkennen expliciet, dat 
gedragsproblemen vaak in typen beschreven worden. Dit houdt in dat 
bepaalde gelijksoortige gedragingen binnen één persoon voorkomen, 
waarmee een persoon of ziektebeeld getypeerd wordt. Een voorbeeld van 
een dergelijke typologie is een gedragsbeschrijving van een agressieve 
leerling. Brophy & Rohrkemper (1981) gebruikten deze omschrijvingen om de 
visie van leerkrachten bij de toeschrijving van de oorzaak van het 
probleemgedrag te bepalen. Chazan e.a. benadrukken echter, dat juist 
verschillende soorten gedragingen binnen één leerling kunnen voorkomen. 
Een andersoortig probleem binnen de traditie van Wickman is, dat in de 
omschrijvingen van leerlinggedrag termen gebruikt worden, die al een 
negatieve of positieve bijklank (connotatie) hebben. De probleemdefiniëring 
wordt door de (negatieve of positieve) omschrijving “al in de mond gelegd”. Dit 
is volgens Wehldall & Merrett (1988) het gevolg van het gebruik van te 
algemene beschrijvingen van gedrag. Deze algemene beschrijvingen zouden 
dus suggestief zijn, in tegenstelling tot concreet beschreven gedrag. Met de 
connotaties in de beschrijvingen zijn bodem- en plafondeffecten 
onvermijdelijk. Dit is een mogelijke verklaring voor de bevinding van Brophy & 
McCaslin (1992) dat slechts één leerkracht de beschreven gedragingen geen 
probleem vond. 
Een groot deel van de beperkingen en bezwaren bij genoemde studies in 
deze paragraaf zijn mogelijk te ondervangen in het door ons voorgestelde 
Model 1 ‘Definiering van gedragsproblemen’. Deze staat in Figuur 5.1. Wij 
gaan ervan uit dat verschillende leerlinggedragingen verschillend 
problematisch gevonden kunnen worden door leerkrachten met verschillende 
eigenschappen in verschillende situaties. Deze verschillende 
leerlinggedragingen kunnen bovendien binnen één leerling voorkomen. 

Diverse onderwerpen, die wij in de vorige hoofdstukken behandeld hebben, 
zijn van belang voor de beantwoording van de onderzoeksvraag en de 
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aanpak daartoe. Het zijn de interactionele benadering met Model 1, de 
theoretische status van de term ‘gedragsproblemen’, de door ons gekozen 
methodologische strategie in dit proefschrift en het expertparadigma. Wij 
zullen de onderwerpen recapituleren in verband met specificering van de 
onderzoeksvraag en het door ons gekozen design in dit onderzoek. 
 
Interactionele benadering 
In Hoofdstuk 2 staat dat wij uitgaan van de interactionele of ecologische 
benadering. In deze benadering interpreteren en reageren actoren op elkaars 
gedrag, waarbij deze actoren beïnvloed worden door omgevingsfactoren. 
Binnen deze benadering geldt dat problemen ‘in the eye of the beholder’ 
bestaan. Dit houdt in dat het subjectieve aspect van gedragsproblemen een 
belangrijke plaats inneemt. Het relationele aspect van gedragsproblemen 
wordt benadrukt, doordat de actoren op elkaar reageren. Dit is de interactie 
tussen beiden. Het relatieve aspect van gedragsproblemen houdt in dat 
problematiek ontstaat, bestendigt, of verergert binnen een context. Hieronder 
vallen de eerder genoemde omgevingsinvloeden. Bij onderzoek naar 
gedragsproblemen, binnen de gekozen interactionele en ecologische 
benadering, wordt dus recht gedaan aan het subjectieve, relationele en 
relatieve aspect van gedragsproblemen. 
In Hoofdstuk 2 hebben wij eveneens Model 1 ‘Definiëring van 
gedragsproblemen’ gepresenteerd, waarbinnen de subjectieve en relatieve 
aspecten van gedragsproblemen passen. Het model is ‘leeg’ omdat de 
concepten nog niet gespecificeerd zijn. In Model 1 is weergegeven dat de 
probleemdefiniëring door leerkrachten afhankelijk is van leerkracht-, leerling-, 
groep- en schoolkenmerken. Onder deze leerkrachtkenmerken valt 
ondermeer diens vaardigheid. Leerlinggedrag wordt door de leerkracht als 
een probleem ervaren, als deze niet weet hoe er mee omgegaan moet 
worden. De adequate omgang ontbreekt, omdat de leerkracht te weinig 
vaardigheid heeft en/of de faciliterende middelen ontbreken en/of de 
omstandigheden ongunstig zijn. De ervaring van de leerkracht van deze 
situatie wordt ook wel omschreven met de term ‘handelingsverlegenheid’. De 
leerkracht beoordeeld het effect van zijn eigen gedrag op het gedrag van de 
leerling, als zijnde ‘de eigen capaciteiten te boven gaan’. Kortom, de 
leerkracht ervaart het gemis van de ‘oplossing’ voor ‘misfit’. Stevens (1987, p. 
76) formuleert dit met: ”Het is uiteindelijk de leraar die verwijst en wel op 
grond van een persoonlijke schatting van zijn draagkracht en zijn draaglast”.  
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In Model 1 en binnen de interactionele benadering, lijkt het gepaster om de 
termen ‘gedragsproblemen’ of ’probleemgedrag’ te vervangen door 
‘gedragsvraagstukken’. De belangrijkste reden hiervoor is dat een expert per 
definitie zo vaardig is, dat deze de ‘gedragsvraagstukken’ kan oplossen en 
deze niet als problemen ervaart. Een expert ervaart dus ook per definitie geen 
handelingsverlegenheid. Binnen de interactionele benadering is de uitspraak 
‘expertleerkrachten in de omgang met gedragsproblemen’, dan ook een 
paradox. Een tweede reden voor de vervanging van de term 
‘gedragsproblemen’ is, dat de termen ‘gedragsvraagstukken’ c.q. 
‘gedragsvragen’, dan wel ‘behoeften’, geen negatieve bijklank hebben. De 
gedachtegang achter het gebruik van deze alternatieve termen met 
betrekking tot gedragsproblemen blijft van belang, ondanks dat wij de termen 
‘gedragsproblemen’, ‘probleemgedrag’ of ‘problematisch’ zullen hanteren. Dit 
doen wij omwille van de conventie en de leesbaarheid. 
Model 1 past binnen de interactionele, of transactionele, dan wel ecologische 
benadering. Het bevat hoofdzakelijk de subjectieve en relatieve aspecten van 
het fenomeen gedragsproblemen. Het relationele of wederkerige aspect, als 
(het ontbreken van) de fit tussen vraag en aanbod, is niet opgenomen in het 

Probleem- 
definiëring 

Groep/school
-kenmerken 

Leerkracht- 
kenmerken 

Leerling- 
kenmerken 

Figuur 5.1: Model 1 
Definiëring van gedragsproblemen 
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Model 1. Dit blijkt uit het ontbreken van dubbele of wederkerige pijlen tussen 
de leerkracht- en leerlingkenmerken. Deze beperking volgt uit de 
onderzoeksvraag en het gekozen design in dit onderzoek. Op dit design, en 
de concepten in het model, komen wij later terug. Wij geven in de volgende 
alinea’s eerst een recapitulatie van de methodologische strategie en het 
expertparadigma. Deze onderwerpen zijn al eerder en uitgebreider behandeld 
in Hoofdstuk 3. 
 
Verschil tussen strategie en aanpak 
Wij hebben in Hoofdstuk 3 aangegeven, dat wij de term ‘strategie’ gebruiken 
voor de algehele methode in dit proefschrift. Onder ‘aanpak’ echter, verstaan 
wij het specifieke onderzoeksdesign dat toegepast wordt om specifieke 
onderzoeksvragen te beantwoorden. Anders gezegd, de strategie bestaat uit 
een serie van verschillende specifieke aanpakken of designs. Deze designs 
horen bij de deelonderzoeken in de verschillende hoofdstukken. Het karakter 
van de designs verschuift in de loop van dit proefschrift steeds meer van 
datagestuurd naar theoriegestuurd. Met deze verschuiving wordt dus (ook) de 
strategie getypeerd. 
Deze strategie hebben wij voornamelijk gekozen om drie redenen. De eerste 
reden is, dat de datagestuurde aanpak bevorderlijk is voor de verwerving van 
praktijkkennis. Daarbij willen wij deze praktijkkennis naderhand toetsen aan 
theoretische kennis. De tweede reden, die daar mee samenhangt, is de 
verschuiving van de theoretische status van de term ‘gedragsproblemen’. 
Hierbij refereren wij aan het onderscheid tussen construct en concept, dat van 
toepassing is op de term ‘gedragsproblemen’. Het concept 
‘gedragsproblemen’ krijgt namelijk in de loop van deze these in toenemende 
mate de status van construct. De derde reden is gebaseerd op een 
methodologische richtlijn binnen het expertparadigma, de experimentele 
opzet. Deze opzet lijkt, in samenhang met de eerder genoemde redenen, 
adequaat voor de beantwoording van de onderzoeksvraag. Slechts de laatste 
twee redenen vatten wij kort samen, omdat deze voornamelijk de aanpak in 
dit hoofdstuk rechtvaardigen. 
 
Construct en concept 
Een construct verwijst naar een zuiver en eenduidig omschreven begrip, 
waarbij de relaties met andere constructen gespecificeerd zijn. Een construct 
ontleent een groot deel van zijn betekenis aan deze relaties. Op basis van dit 
nomologisch netwerk dan wel theorie heeft een construct surplusbetekenis 
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ten opzichte van een concept (Hox, 1997). Bij de status van een theorie 
spreekt men ook wel van de status van de a priori kennis. Hoe sterker de 
theorie hoe hoger de status is van de a priori kennis. 
De term ‘concept’ staat voor ‘begrip’ en heeft geen nauw omschreven relaties 
met andere concepten. Met deze gebrekkige inkadering ontbreekt ook de 
surplusbetekenis. Zonder eenduidigheid en surplusbetekenis wordt tevens de 
operationalisatie van het fenomeen bemoeilijkt. Omdat de a priori kennis met 
betrekking tot het fenomeen gedragsproblemen relatief gebrekkig is, vatten 
we ‘gedragsproblemen’ in dit hoofdstuk op als een concept. Hierdoor ligt een 
eenduidige operationalisatie niet voor de hand. 
Een oplossing voor operationalisatie van concepten en onderzoek naar 
sociale fenomenen lijkt volgens Hox (1997) te liggen in het facetdesign. Dit 
design kan geplaatst worden tussen theorie- en datagestuurd. Het door ons 
verkozen en nog te behandelen vignetdesign is een bijzondere vorm van een 
facetdesign. Hox ziet het facetdesign als onderdeel van de facettheorie, 
waaronder niet een inhoudelijke theorie verstaan moet worden. Eerder dient 
het als een heuristiek om een theorie te formuleren. “Facetdesign defines a 
universe of observations by classifying them with a scheme of facets with 
elements subsumed within facets.” (Hox, 1997, p. 58). Met de opvatting dat 
‘gedragsproblemen’ een concept is, lijkt daarom onderzoek met het 
vignetdesign gepast. 
 
Expertparadigma 
In Hoofdstuk 3 hebben wij het zogenaamde expertparadigma behandeld. Een 
van de eisen die het paradigma stelt, is het aanwijzen van experts door 
anderen die thuis zijn in het domein van expertise. In Hoofdstuk 4 zijn wij 
uitgebreid ingegaan op de consequenties van deze eis. Wij kozen interne 
begeleiders als vakgenoten en vroegen hen naar de criteria voor een expert 
in de omgang met gedragsproblemen. Een andere richtlijn binnen het 
expertparadigma houdt in, dat de expert diens expertise laat zien in een 
onderzoekstechnisch gecontroleerde situatie, waarbij deze 
gestandaardiseerde taken verricht. Een leerkracht zou dus zijn status als 
expert moeten bewijzen in een experimentele opzet. 
Het vignetdesign is op te vatten als een combinatie van vragenlijstonderzoek 
met experimenteel onderzoek (Hox, Kreft & Hermkens, 1991). Het design 
biedt dus de voordelen van de grootschaligheid van vragenlijstonderzoek en 
de manipulatie en standaardisatie van de variabelen bij experimenteel 
onderzoek (Rossi & Nock, 1982). Wij zullen bij de toepassing van het 
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vignetdesign gestandaardiseerde opdrachten aan leerkrachten geven, die 
mogelijk kunnen dienen om experts van niet-experts te onderscheiden. 
 
Samenvattend, wij onderzoeken in dit hoofdstuk de subjectieve aspecten en 
in mindere mate de relatieve en relationele aspecten van gedragsproblemen. 
Dit doen wij met de interactionele benadering en op basis van Model 1: 
‘Definiëring van gedragsproblemen’. In dit model staat de theorie nog niet zo 
sterk dat wij ‘gedragsproblemen’ als een construct kunnen opvatten. Het 
model laat zien, dat de definiëring van gedragsproblemen afhangt van 
leerkracht-, leerling-, groep-, klas- en schoolkenmerken. Eén van de 
leerkrachtkenmerken is diens vaardigheid of expertise. Het onderzoek 
daarnaar, moet gedaan worden met gestandaardiseerde taken. Het 
vignetdesign voldoet aan de richtlijnen van het model, de status van 
‘gedragsproblemen’ als concept en de eisen van het expertparadigma. 
 
Specificatie van de componenten van Model 1 
Van de componenten in Model 1: ‘Definiëring van gedragsproblemen’ 
specificeren wij eerst de leerlingkenmerken, daarna de leerkrachtkenmerken, 
vervolgens de groep- en klaskenmerken en ten slotte de schoolkenmerken. 
 
Leerlingkenmerken 
In het voorafgaande hebben wij theoretische en methodologische redenen 
gegeven om de negatieve bijklank van ‘gedragsproblemen’ zoveel mogelijk te 
vermijden. Met dat uitgangspunt is het daarom gewenst om de 
leerlingkenmerken zo neutraal mogelijk te omschrijven. Om dat te 
bewerkstelligen maken wij gebruik van de theorie met betrekking tot 
persoonlijkheidskenmerken en een instrument om deze kenmerken te meten: 
de Schoolgedrag Beoordelingslijst (SCHOBL-R) van Bleichrodt, Resing & 
Zaal (1993). Op basis van deze kenmerken kiezen wij de stimuli c.q. 
vignetten, die wij voorleggen aan de leerkrachten. 
Het overgrote deel van persoonlijkheidsstudies steunt het onderscheid van 
persoonlijkheidseigenschappen in vijf factoren. Deze zogenaamde ‘Big Five’ 
zijn zowel bij volwassenen als bij kinderen te onderscheiden. Een overzicht 
van onderzoeken met deze populaties worden genoemd in Resing e.a. 
(1993). Met de SCHOBL-R worden vier bedoelde factoren onderscheiden, die 
overeen komen met vier van de ‘Big Five’. De vier-factorstructuur die 
gevonden is, blijft stabiel voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar. Het 
instrument is ontwikkeld om schoolgedrag in kaart te brengen met als 
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uitgangspunt de persoonlijkheidseigenschappen en niet slechts 
probleemgedrag. 
De vier factoren zijn ‘Extraversie’, ‘Werkhouding’, ‘Aangenaam gedrag’ en 
‘Emotionele stabiliteit’. Resing e.a. (1993) geven steun voor de convergente 
validiteit wat betreft de relaties tussen de vier factoren enerzijds en divergente 
validiteit tussen intelligentie en schoolprestaties anderzijds. Met een 
hiërarchische clusteranalyse zijn binnen de vier factoren gedragsschalen 
onderscheiden. Deze schalen worden met tegenovergestelde polen 
beschreven. 

 De vier gedragsschalen voor ‘Extraversie’ zijn: 
Ongeremd-Terughoudend; Gesloten-Vrijpostig; 
Volgzaam-Bazig; Zelfoverschattend-Zelfonderschattend. 

 De vier gedragsschalen voor “Werkhouding’ zijn: 
Ongehoorzaam-Gehoorzaam; Ongeconcentreerd-Geconcentreerd; 
Gemakzuchtig-Ambitieus; Impulsief-Weloverwogen. 

 De drie gedragsschalen voor ‘Aangenaam gedrag’ zijn: 
Onbehouwen-Voorkomend; Egoïstisch-Onzelfzuchtig; Kil-Meevoelend. 

 De twee gedragsschalen voor ‘Emotionele stabiliteit’ zijn: 
Onevenwichtig-Onbewogen; Zwaartillend-Onverschillig. 

 
De vier persoonlijkheidsdimensies en de leerlinggedragingen die daar een 
weerspiegeling van zijn, beschouwen wij als leerlingkenmerken. Deze zijn 
mede van invloed op de definiëring (door de leerkracht) van 
leerlinggedragingen als zijnde problematisch. De groep- en 
klassensamenstelling, die deze definiëring ook bepaalt, zijn onderwerp van de 
volgende paragraaf. 
 
Groep- en klassensamenstelling 
In een ecologische benadering wordt aangenomen dat gedrag niet plaatsvindt 
in een vacuüm, maar in een situatie of context. Deze situaties verschillen voor 
leerkrachten, leerlingen, per klas en per school. De kenmerken van de context 
wat betreft de klas kunnen onderscheiden worden in groepgrootte, 
groepsamenstelling, groepweging, groepering(vorm) en de beschikbaarheid 
van hulp in de klas. 
 
Groepgrootte 
Brophy (1996) expliciteert de relatie tussen gedragsproblemen en de 
hoeveelheid tijd die de leerkracht ter beschikking heeft. Hij noemt ‘tijdvergend’ 
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als een kenmerk van gedragsproblemen. Het lijkt aannemelijk dat in grote 
groepen de kans op verschillen tussen leerlingen groter zal zijn, waardoor de 
leerkracht ook een gevarieerder onderwijsaanbod zal moeten bieden. Heeft 
de leerkracht daar de vaardigheid, tijd of mogelijkheden niet voor, dan wordt 
de kans groter dat gedragsproblemen ontstaan, bestendigen of verhevigen. 
Diverse meta-analyses geven verschillende uitkomsten voor het effect van de 
groepgrootte op de leerprestaties van leerlingen (Sylva, 1994; Blachford & 
Mortimore, 1994). Deze zou vooral een negatieve relatie hebben met de 
leerprestaties van leerlingen met een ongunstige thuissituatie. Dit negatieve 
verband zou niet gelden voor middelmatige leerlingen. Uit het longitudinale 
onderzoek van Achilles, Nye, Zaharias & Fulton (1993) bleek dat leerlingen uit 
gezinnen met een lagere sociaal economische status voordeel halen uit de 
kleine groepgrootte. Dit voordeel blijft na twee jaar bestaan, zelfs nadat zij in 
groepen van gemiddelde grootte teruggeplaatst zijn (Sylva, 1994). 
Gedragsproblemen gaan vaak samen met mindere leerprestaties (Maas, 
1992), waarbij oorzaak en gevolg moeilijk te ontrafelen zijn. Vanwege deze 
vervlochtenheid is het mogelijk, dat de groepgrootte van invloed is op de 
inschatting van gedragsproblemen door leerkrachten. De in de vorige alinea 
genoemde (meta)studies letten hoofdzakelijk op de effecten op de 
leerprestaties. Bij gedragsproblemen gaat het echter ook om het affectieve 
domein. Hieronder vallen attitude, motivatie en taakgericht gedrag van de 
leerling. In een meta-analyse vonden Smith en Glass (1980) middelgrote en 
grote effecten voor verschillen tussen kleine en grote groepen voor de 
variabelen leerlingattitude, studentparticipatie, kwaliteit van instructie en 
leerkrachtattitude. 
Hoewel groepgrootte dus van invloed kan zijn op gedragsproblemen, gaat het 
volgens Bosker, Blatchford & Meijnen (1999) vooral om de beschikbare tijd, 
die een leerkracht heeft om de kinderen taakgericht te laten werken. Deze 
taakgerichtheid is van positieve invloed op het leren van de leerlingen. 
 
Binnen het vraag- en aanbodmodel, beschreven in Hoofdstuk 2, kunnen de 
bovengenoemde bevindingen als volgt geïnterpreteerd worden. De 
groepgrootte en de samenstelling van de groep zijn van invloed op de 
mogelijkheden die een leerkracht heeft om om te gaan met de verschillende 
gedragingen van leerlingen. De verdeling van de beschikbare tijd wordt 
ongunstiger voor individuele leerlingen, naarmate de groepgrootte toeneemt. 
Een leerkracht heeft in grote groepen minder tijd per leerling dan in kleine 
groepen, waardoor deze mogelijk ervaart dat hij of zij minder tegemoet kan 
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komen aan de (specifieke) behoeften van de leerlingen. Dit uit zich in de 
ervaren handelingsverlegenheid, waardoor leerlinggedragingen als 
problematisch gezien worden. Bovendien vraagt een grote groep om meer 
managementtijd, welke eveneens ten koste kan gaan van de min of meer 
noodzakelijk geachte individuele aandacht voor de leerling. 
 
Beschikbaarheid van hulp in de klas 
In Hoofdstuk 1 gaven de twee leerkrachten aan dat zij handen tekort kwamen 
en dat hulp van anderen op verschillende manieren welkom was. 
Tegenwoordig worden ook klassenassistenten ingezet om de nood te lenigen. 
Ongeacht de wijze waarop de klassenassistent (Brophy & McCaslin, 1992) 
ingezet wordt, is het de bedoeling dat de onderwijstaak verlicht wordt en dat 
voldaan wordt aan de speciale behoeften van leerlingen. Dit geldt eveneens 
voor het inzetten van remedial teachers, extra leerkrachten of klassenouders. 
Wij nemen ‘de aanwezigheid van hulp’ in dit onderzoek als variabele op, 
ondanks de uitkomsten van het onderzoek van Achilles e.a. (1993): in 
vergelijking tot het effect voor kleine groepen bleek de ‘fulltime’ aanwezigheid 
van een klassenassistent in de groepen met een gemiddeld aantal leerlingen, 
niet van invloed op de leerresultaten op de lange duur (Sylva, 1994). Het 
betreft in deze onderzoeken de leerresultaten en niet zozeer 
gedragsproblemen. Wij veronderstellen desondanks dat de aanwezigheid van 
hulp de ervaren gedragsproblematiek vermindert. 
 
Schoolkenmerken 
De schoolkenmerken die wij onderzoeken zijn: het leerlingaantal van de 
school, het aantal gewogen leerlingen en de groeperingvorm. De sociaal 
economische status en etnische achtergrond van leerlingen die aangegeven 
wordt met de weging van leerlingen, kan opgevat worden als een 
schoolkenmerk. Naarmate de verhouding gewogen leerlingen10 tot het totaal 
aantal leerlingen hoger ligt, des te meer inspanningen gevraagd en ervaren 
worden door het team van leerkrachten. In Hoofdstuk 1 beschreef leerkracht 
Anneke, bijna terloops, dat zij ook veel kinderen uit een zigeunerkamp had. 
Het noemen ervan impliceerde in ieder geval een bijzondere omstandigheid 
of problematiek. 
Oudenhoven en Petersen (1996b) onderzochten scholen die succesvol met 
jonge risicoleerlingen omgaan. Onder deze scholen waren ook enkele 
                                                 
10 Het onderzoek is in 1999 verricht en de vraag aan de leerkrachten betrof de oude 
gewichtenregeling.  
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traditionele vernieuwingsscholen zoals Jena-plan scholen en Montessori 
scholen. De opname van deze scholen is door hen beargumenteerd op basis 
van bijzondere elementen in dat soort onderwijs. Deze zouden de inclusie van 
jonge risicoleerlingen begunstigen. Een van die elementen zou de 
differentiatie of de wijze van groepering van leerlingen op de school kunnen 
zijn. Op schoolniveau kunnen de leerlingen op verschillende manieren 
verdeeld zijn over de groepen: bijvoorbeeld naar leeftijd, prestatieniveau of 
leersnelheid, dan wel naar interesse of onderwerp. Met de bijzondere en 
mogelijk afgestemde vormen van differentiatie kan het zijn, dat de 
leerkrachten een bepaald soort problematisch gedrag niet oproepen of niet 
als problematisch ervaren. Zo zou in het Montessori onderwijs bijvoorbeeld, 
oppositioneel probleemgedrag kunnen verminderen door de nadruk op 
zelfwerkzaamheid. Of dit feitelijk zo werkt, of dat de leerkrachten dit als 
zodanig ervaren, is in dit geval irrelevant. Als een leerkracht deze vorm van 
werken ervaart als extra mogelijkheid om met gedragsproblemen om te gaan, 
dan ervaart deze ook minder handelingsverlegenheid. 
 
Leerkrachtkenmerken 
Zowel Ringer, Doer, Hollenshead en Wills (1993) als Brophy (1996) wijzen op 
het gering aantal studies dat verricht is naar het gebruik van interventies door 
leerkrachten bij gedragsproblemen, in relatie met leerkrachtkenmerken, zoals 
ervaring en training in het onderwijs. Deze kenmerken zijn belangrijke 
determinanten voor expertise. Ericson & Lehmann (1996) benadrukken de 
langdurige en bewuste training, die een expert heeft ondergaan. 
 
Vaardigheid beoordeeld door collegaʼs 
Wij hebben eerder uiteengezet, dat de definiëring door leerkrachten van 
leerlinggedrag als zijnde problematisch, ondermeer afhankelijk is van diens 
vaardigheid om met leerlinggedragingen om te gaan. Het onderzoek van 
Brophy & McCaslin (1992) en Brophy (1996) had als doel om de verschillen 
tussen de extreem vaardige leerkrachten en de middelmatig vaardige 
leerkrachten te bepalen. Uit de resultaten van hun onderzoek bleek echter dat 
de experts, in vergelijking tot de niet-experts, nauwelijks anders reageerden 
op de vignetten. De bepaling van de vaardigheid van de leerkracht werd 
gedaan door het schoolhoofd. Deze beoordeling wordt mogelijk beïnvloed 
door hun onderlinge omgang, die immers gekenmerkt wordt door een verschil 
in hiërarchie. Daarnaast is voor een valide beoordeling vereist dat de 
beoordelaar de beoordeelde in voldoende mate in actie gezien heeft. Om 
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deze reden heeft het de voorkeur om te kiezen voor een beoordelaar, die 
zowel collega is, als intervisie doet. Bij deze intervisie zal het waarschijnlijk zo 
zijn dat collega’s elkaar beoordelen op criteria die zichtbaar en bruikbaar zijn 
in de praktijk. Deze criteria hebben wij onderzocht in Hoofdstuk 4. Wij gaan bij 
de operationalisatie dieper in op de keuze voor derden bij de beoordeling van 
vaardigheid. 
 
Vaardigheid op basis van reflectie 
Expertonderzoek geeft ook aanwijzingen om vaardigheid op een andere 
manier te bepalen. Het blijkt dat intensieve en bewuste training noodzakelijk 
is om tot een expert uit te groeien. Het bewuste aspect of reflectiviteit of 
‘reflection on action’ (Schön, 1983; 1987), is eerder uitgebreid aan bod 
gekomen in Hoofdstuk 4. Dus het aantal jaren ervaring in het (eventueel 
speciaal) onderwijs (Alderman & Nix, 1997; Merrett & Wehldall, 1984) en het 
aantal cursussen ten behoeve van leerlingen die speciale zorg nodig hebben, 
lijken relevant voor de vaardigheid om adequaat met leerlinggedragingen om 
te gaan. Volgens deskundigen is ook de mate van overleg met anderen, zoals 
ouders, collega’s, interne begeleiders en deskundigen, een gewenste 
eigenschap van leerkrachten, die omgaan met ‘emotional and behavioral 
disturbances’ (Bullock, Ellis & Wilson, 1994). Overleg is niet alleen een 
vaardigheid die de (ervaren) mogelijkheden vergroot, maar bevordert 
bovendien de noodzakelijke reflectie. 
Dus zowel vaardigheid beoordeeld door derden, als vaardigheid bepaald met 
opleiding, als reflectie en overleg, kunnen van invloed zijn op de definiëring 
van gedragsproblemen. Hoe hoger de leerkracht beoordeeld is, en hoe hoger 
het aantal cursussen, aantal jaren ervaring en mate van overleg, des te 
minder ervaren de leerkrachten de leerlinggedragingen als zijnde 
problematisch. Naast deze eigenschappen onderzoeken wij ook de mogelijke 
invloed van sekse van de leerkracht (Kyracou e.a.,1988) en de invloed van de 
omvang van de aanstelling. 
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5.1.2 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen 
Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de subjectieve beoordeling 
van leerlinggedragingen door leerkrachten. De hoofdvragen in dit onderzoek 
kunnen wij verder specificeren met: 

 Welke soort gedragingen van leerlingen worden als problematisch 
opgevat, of gaan de capaciteiten van de leerkracht te boven en welke 
groep-, klassen-, school- en leerkrachteigenschappen -waaronder 
diens expertise- hangen met deze opvattingen samen? 

 Welke soort gedragingen wegen voor de leerkrachten het zwaarst bij 
de beoordeling van gedrag als zijnde problematisch en hangt deze 
weging samen met de expertise van de leerkracht? 

 
Wij zullen deze onderzoeksvragen in paragraaf 5.2.6 aanscherpen na de 
beschrijving van het vignetdesign en de beschrijving van de variabelen. 
 
 
5.2 Methode 

In de volgende paragrafen behandelen wij de manier, waarop wij de 
onderzoeksvragen in dit hoofdstuk beantwoorden. Wij beschrijven de 
algemene vorm van het facetdesign gevolgd door een bijzondere variant 
daarvan, het eerder aangekondigde vignetdesign. De verschillende 
componenten in dit design zullen door ons ingevuld worden. Met de 
operationalisaties en het design wordt Model 1 gespecificeerd. 
 
5.2.1 Facet- en vignetdesign 
 
Facetdesign 
Het universum van observaties is geclassificeerd volgens drie criteria: 1) de 
populatie facetten die de populatie (P) classificeert 2) de inhoudelijke facetten 
(I), die de variabelen classificeren 3) de antwoordmogelijkheden (A) die voor 
alle respondenten gelijk zijn. De facetstructuur wordt over het algemeen 
gepresenteerd met een karteringszin (‘mapping sentence’). De meest 
eenvoudige karteringszin luidt: een persoon (P), onder invloed van een 
stimulus of inhoud (I), reageert op gestandaardiseerde 
antwoordmogelijkheden (A). Als illustratie van het bovenstaande geven wij de 
nog niet gespecificeerde of onuitgewerkte karteringszin voor dit onderzoek. 
Deze zou kunnen luiden: 
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1 Populatie:   Een leerkracht in het regulier basisonderwijs vindt, 
 
2 Inhoud:   verschillende soorten leerlinggedragingen 
 
3 Antwoord:   totaal niet                                        totaal wel 
 
          gedragsproblematisch. 
 
 
Het zal opvallen dat in vergelijking met Model 1 uit Figuur 5.1, de 
leerkrachtkenmerken en de contextkenmerken niet opgenomen zijn in deze 
karteringszin. Bovendien is niet aangegeven welke leerlinggedragingen 
bedoeld worden. Deze specificering komt aan bod na de beschrijving van de 
operationalisaties en nadat het vignetdesign in algemene vorm beschreven is. 
 
Vignetdesign 
Een vignetdesign is een bijzondere vorm van een facetdesign waarbij met 
een factoriële proefopzet beschrijvingen van denkbeeldige situaties, via 
combinaties van kenmerken, systematisch worden gevarieerd. Deze 
beschrijvingen worden ter beoordeling aan de respondenten voorgelegd. De 
korte beschrijvingen worden vignetten genoemd (Hox e.a., 1991). De 
aanname bij dit soort onderzoek is dat er consistentie bestaat in de 
opvattingen binnen respondenten en tussen respondenten. Kortom, aan de 
beoordeling van sociale stimuli door respondenten ligt niet alleen een 
idiosyncratische of willekeurige (gedrags)component ten grondslag maar ook 
een systematische sociale (gedrags)component (Hox e.a., 1991). 
Vignetdesigns zijn gebruikt door Hox e.a. (1991) bij onderzoek naar ideeën 
over inkomensverschillen. Rossi & Anderson (1982) hebben op deze wijze 
onderzocht welk gedrag als seksueel intimiderend opgevat wordt. Lagerweij 
(1995) heeft uitgezocht welke factoren het milieugedrag van kinderen 
bepalen. Backbier (2001) heeft misleidende communicatie mede onderzocht 
met vignetten. Opdorp (1991) heeft onderzoek gedaan naar stress bij 
docenten in het voortgezet onderwijs. Hiertoe zijn problematische situaties 
(bijvoorbeeld storend leerlinggedrag) in vignetvorm aangeboden. 
Validiteitbewijs voor de vignetmethode is door Green e.a. (1996) gegeven. 
Van de reacties op de vignetten van 135 leerkrachten, bleken die van één 
leerkracht af te wijken van diens werkelijke verwijzing van leerlingen. 
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Niet altijd worden de vignetvariabelen binnen de vignetten systematisch 
gevarieerd. In het eerder genoemde onderzoek van Hox e.a. (1991) kregen 
de respondenten een random selectie van alle mogelijke vignetten. De 
vignetten kunnen ook enkelvoudige typologieën van gedragingen bevatten. 
Een voorbeeld van een dergelijke typologie is een gedragsbeschrijving van 
een agressieve leerling. Brophy & Rohrkemper (1982) gebruikten deze soort 
vignetten om de visie van leerkrachten bij de toeschrijving van de oorzaak 
van het probleemgedrag te bepalen. Brophy & McCaslin (1992) en Brophy 
(1996) onderzochten de perceptie van leerkrachten en de omgang met 
gedragsproblemen. Coleman & Gilliam (1983) stelden, op basis van zeven 
probleemgedragsclusters, zeven vignetten samen. Daartoe pasten zij items 
aan uit de vragenlijst Integration Inventory Learning Handicapped. Hall & 
Wahrman (1988) gebruikten slechts één vignet om de voorkeur van 
leerkrachten voor verschillende soort interventies te bepalen. In dit vignet 
werd een leerling beschreven die ongevraagd bleef praten tijdens de les. 
 
Bij het vignetdesign, toegepast op de subjectieve definiëring van 
gedragsproblemen, dienen de leerkrachten op gestandaardiseerde stimuli te 
reageren. Dit zijn de hypothetische situatieschetsjes van leerlinggedragingen. 
Op basis van reacties van leerkrachten proberen wij wetmatigheden te vinden 
in het definiëringproces van gedragsproblemen. Wij gaan eerst in op de 
keuze van de populatie en de steekproef van leerkrachten in combinatie met 
de leerkrachteigenschappen. Vervolgens komt de inhoud (‘content’) en de 
samenstelling van de vignetten aan bod. Daarna behandelen wij de 
antwoordmogelijkheden (‘response’) op de vignetten. 
 
5.2.2 Populatie en steekproef 
 
Populatie
De populatie wordt gevormd door leerkrachten, die lesgeven aan de 
(eventuele combinatie-) groepen 4, 5, 6 en 7 in het regulier basisonderwijs. In 
deze groepen, waarbij dus de groepen 1, 2, 3 en 8 ontbreken, verwachten wij 
meer spreiding in vaardigheid tussen de leerkrachten. Het onderzoek is 
gedaan in 1999 in de maanden september en november. 
 
Werving
In dit onderzoek is gekozen voor de benadering van basisscholen, binnen de 
reistijd van anderhalf uur met het openbaar vervoer vanaf Amsterdam. Wij 
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hebben ons tot deze maximale reistijd beperkt, om eventueel de vragenlijsten 
persoonlijk af te kunnen nemen of op te halen. Aan deze steekproef zijn de 
scholen toegevoegd die benaderd zijn door student-assistenten. De 
keuzecriteria voor de laatstgenoemde scholen zijn weliswaar niet precies 
bekend, maar van enige systematiek lijkt geen sprake. 
De wervers van de scholen hebben eenzelfde protocol gebruikt. In het eerste 
telefonische contact is de interne begeleider op de hoogte gebracht van het 
belang, het doel en de gang van zaken in het onderzoek. Deze interne 
begeleider vraagt, op zijn of haar beurt, twee leerkrachten voor medewerking 
en toestemming. Deze toestemming betreft het geven van een profielschets 
van de leerkrachten door de interne begeleider. In beide protocollen is vooral 
de onderlinge anonimiteit van de respondenten binnen eenzelfde school 
benadrukt. Na het telefonisch contact kregen de interne begeleiders en 
leerkrachten dezelfde soort informatie per brief, waarna telefonisch nogmaals 
om hun medewerking is gevraagd. 

Bepaling van de steekproefgrootte 
Wij hebben, doordat wij verschillende metingen doen tussen en binnen de 
leerkrachten, gegevens op twee niveaus. Met dit uitgangspunt bepalen wij op 
basis van twee richtlijnen de steekproefgrootte van het aantal leerkrachten 
gegeven het aantal metingen c.q. vignetten. 
Als één van de richtlijnen om de grootte van de steekproef te bepalen 
gebruiken wij een formule van Cochran (Veldhuijzen & Kleintjes, 1993). De 
legitimatie van de steekproefgrootte, vormt de kern van de volgende alinea’s. 
In Formule 1 staan achter de verklarende symbolen en tussen haakjes de 
waarden, die in dit onderzoek gekozen zijn voor twee niveaus. 
 

 
.25) (,correlatie eintraklass de :

 ) vignetten(16 cluster,een binnen  en)gen/meting(waarnemin aantalhet   :m
.10) (precisie,  vereistede  :

en)leerkracht aantalhet onderzoek dit (in clusters, aantalhet   :c

1m1mc
:1 Formule

12
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Voor de berekening van c, het aantal leerkrachten, moeten een aantal 
aannames of schattingen gemaakt worden voor de intraklasse correlatie ( ), 
de precisie ( ) en het aantal waarnemingen binnen een leerkracht (m). Wij 
bepalen eerst de grootte van m, vervolgens gaan wij in op de a priori 
schatting van de intraklasse correlatie ( ) en ten slotte geven wij de precisie 
( ). 
 
-Bepaling van de grootte van m, het aantal waarnemingen binnen de 
leerkrachten. 
Het gaat bij dit onderzoek om leerkrachten, die elk 16 vignetten (symbool m) 
met acht stimuli onder ogen krijgen. De vignetten zijn dus genest binnen de 
leerkrachten. Rekening houdend met de maximale verwerkingcapaciteit van 
een respondent, kiezen wij op het laagste niveau voor acht stimuli. Dit zijn 
acht soorten leerlinggedragingen. Deze leerlinggedragingen zijn in 16 
vignetten systematisch gevarieerd met een fractioneel design resolutie 4. Op 
het aantal stimuli, de genestheid en het fractionele design, komen wij terug in 
paragraaf 5.3.2. 
 
-A priori bepaling van de intraklasse correlatie. 
Door de nesting van de vignetten binnen de leerkrachten, zijn de antwoorden 
op de vignetten niet onafhankelijk van elkaar. Deze afhankelijkheid (van de 
antwoorden op vignetten binnen een leerkracht) kan worden uitgedrukt in de 
intraklasse correlatie ( ). De a priori bepaling, met de waarde = .25, is 
gebaseerd op twee studies met vignetten, die gelijkenis vertonen met de 
huidige studie. Hox e.a. (1991) vonden (een schatting van) = .23 met een 
vignetstudie naar rechtvaardigheid van inkomensverschillen. De schrijver 
dezes vond in een pilotstudie met vignetten, met als afhankelijke variabele 
“In welke mate vindt u (als leerkracht) het beschreven leerlinggedrag 
gedragsproblematisch” = .10. Voor de afhankelijke variabele: “in welke 
mate vindt u het moeilijk om met het beschreven gedrag om te gaan”, bleek 

= .20. Deze waarden vallen binnen het bereik van .05 tot .20, die door 
Veldhuijzen & Kleintjes (1993) is genoemd. 
Bij een relatief hoge intraklasse correlatie draagt de score op een (extra) 
vignet weinig bij tot nieuwe informatie. Dus veel waarnemingen op laag 
niveau zijn minder noodzakelijk bij een hoge intraklasse correlatie 
(Veldhuijzen & Kleintjes, 1993). Bij een hoge intraklasse correlatie zal de 
vereiste of gewenste verhoogde informatie gecompenseerd moeten worden 
door meer waarnemingen op hoger niveau. Gegeven de andere waarden 
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van formule 1A, is een hogere waarde voor c (groter aantal leerkrachten) 
nodig, als de intraklasse correlatie toeneemt. Dus met de keuze voor de 
relatief hoge intraklasse correlatie van .25, hebben wij een veilige keuze 
gemaakt voor de bepaling van het aantal vignetten en het aantal 
leerkrachten. 
 
-A priori bepaling van de precisie 
De precisie ( ) is de nauwkeurigheid, waarmee een parameter geschat 
wordt. Het is de verhouding van de standaardfout (SE) van de schatter en de 
standaardafwijking van de variabele in de populatie ( ). Zonder deze twee 
waarden te weten, kan vooraf de eis gesteld worden dat de standaardfout 
ten hoogste .10 is van de standaardafwijking van de variabele (Veldhuijzen & 
Kleintjes, 1993). Gegeven de andere waarden van formule 1A, is een hogere 
c nodig als een grotere precisie vereist wordt. 
 
Vullen wij in formule 1A in de waarden voor de a priori schattingen en 
bepalingen en vereisten, dan komen wij tot  

 
25. 16116110.c 12  

 c =29.68, afgerond naar 30 leerkrachten. 
 
Deze berekening van het aantal waarnemingen op het hoogste niveau, vraagt 
dus om een aantal a priori schattingen die mogelijk niet secuur genoeg zijn. 
Vandaar dat het aantal van 30 leerkrachten de (voorlopige) ondergrens is. 
Hox (1998) en Snijders & Bosker (1999) geven andere vuistregels om de 
steekproefgrootte te bepalen. Deze vuistregels houden ook rekening met 
specifiek beoogde effecten. Hox geeft een aantal vuistregels voor de bepaling 
van de steekproefgroottes N1 voor het laagste niveau en N2 voor het hoogste 
niveau. De gunstige steekproefgrootte en de verhouding tussen N1 en N2 
hangen mede af van de onderzoeksvraag en dus van de interesse van de 
onderzoeker. Zo stelt Hox de ‘N2/N1=50/20 regel’ voor, als de interesse of 
nadruk ligt op onderzoek naar de zogenaamde ‘cross-level’ interacties. Ook 
Snijders & Bosker (1999) geven een dergelijk advies door te wijzen op het 
negatieve profijt, in de zin van een hoge standaardfout bij een hoge N1, bij de 
nadruk op ‘cross-level’ interacties. Ook zij adviseren globaal de 50/20 regel in 
dit geval. 
Aangezien wij onder meer geïnteresseerd zijn in de ‘cross-level’ interacties, 
waarvan wij in latere paragrafen uitleg geven, zullen wij ook minimaal een N2 
van 50 leerkrachten nodig hebben bij een N1 van 16 vignetten. Op basis 
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daarvan, en een geschatte respons van 30%11, benaderen wij ongeveer 75 
scholen. Elke school is dan vertegenwoordigd door één interne begeleider, 
die twee collega-leerkrachten beoordeelt. Deze twee leerkrachten beoordelen 
de vignetten. 
 
5.2.3 Inhoud van de vignetten 
Bij de keuze van het leerlinggedrag, verwerkt in de vignetten, beogen wij 
(uiteraard) veel spreiding op de responsvariabelen. Ter optimalisering van 
deze spreiding houden wij rekening met de intensiteit, de duur, de frequentie, 
de omvang en het soort gedrag (Van der Ploeg, 1990; Hunt & Marshall, 
1998). Wij geven allereerst de uitkomst van de samenstelling van een vignet. 
Daarna behandelen wij de redenen voor de keuze van de inhoud. Daartoe 
geven wij argumenten voor de keuze van leerlinggedragingen, de duur van 
het gedrag en de sekse van de leerling in het vignet. Vervolgens behandelen 
wij de keuze voor de beperking tot acht van de (leerling)gedragsdimensies. 
In Figuur 5.1 staat een voorbeeld van een vignet met bovenstaande 
kenmerken en één van de acht responsmogelijkheden, namelijk ‘dit gedrag 
vind ik: totaal niet ---- totaal wel problematisch’. Voor de overige zeven 
mogelijkheden tot reacties op deze vignetten verwijzen wij naar paragraaf 
5.2.4. 

                                                 
11 Green, Clopton en Pope (1996) hadden een respons van 31% 
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Figuur 5.1: voorbeeld van een vignet met één van de acht 
antwoordmogelijkheden 

Vormgeving van de vignetten 
In de eerder genoemde pilotstudie hebben wij onder andere de 
duurzaamheid, intensiteit, gerichtheid en taakgerichtheid in de vignetten 
gevarieerd. Deze vignetten bevatten beschrijvingen van situaties met 
volledige zinconstructies. Ook Coleman & Gilliam (1983), Opdorp (1991), 
Brophy & McCaslin (1992) en Brophy (1996) hebben deze manier van 
formuleren gebruikt. Eén van de nadelen hiervan is, dat de variabelen 
‘ondergesneeuwd’ raken in de complexiteit van de gebruikte tekst. Het gevaar 
van overbelasting van de respondenten is hiermee nauw verbonden (Hox 
e.a., 1991). Bovendien lijkt het aannemelijk, dat door de lengte van de tekst, 
het uitmaakt of een variabele in het begin, midden of aan het eind van het 
vignet voorkomt. Vanwege deze bezwaren hebben wij gekozen voor 
bovenstaande skeletachtige vormgeving, die overeenkomt met die van Hox 
e.a. (1991). Het nadeel van deze uniforme vormgeving is, dat concentratie en 
motivatie van de respondenten afneemt bij het invullen. De eentonigheid van 
de taak kan willekeur bij het invullen veroorzaken. Omdat dit effect 
waarschijnlijk bij de laatsten van de 16 in te vullen vignetten te verwachten is, 
hebben wij de vignetvolgorde over de respondenten gevarieerd. 

Jongen, K.S., drie maanden in de nieuwe klas en vertoont het onderstaande gedrag regelmatig. 
 

   Praat voor de beurt 
   Eigenwijs 

   Werkt onverstoorbaar 
   Blijft doorgaan ook bij tegenslag 

   Kan moeilijk ongelijk bekennen 
   Protesteert niet tegen overslaan 

   Wordt kwaad als dwarsgezeten wordt 
   Zit erg in over eigen fouten 
 
 

Dit gedrag vind ik problematisch: 
 
   totaal                                                                                                                        totaal 
   niet                                                                                                                              wel 
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Soort gedragingen 
De vignetten zijn samengesteld uit observeerbare leerlinggedragingen, 
afgeleid van acht van de veertien leerlinggedragdimensies van Resing & 
Bleichrodt (1997). De Schoolgedrag Beoordelingslijst (SCHOBL-R), die deze 
leerlinggedragdimensies meet, gaat uit van ‘normale’ gedragingen van 
leerlingen, terwijl deze ook voor een eerste identificatie van 
gedragsproblematiek kan dienen (Resing & Bleichrodt, 1997). Wij kiezen voor 
acht beschrijvingen van de ‘gematigde’ gedragingen van leerlingen, die deel 
uitmaken van de SCHOBL-R. De keuze voor het aantal van acht gedragingen 
is gedaan op basis van de belastbaarheid van het geheugen. Zo is uit de 
functieleer bekend, dat de capaciteit van het korte termijn geheugen zeven 
‘digits’ of eenheden kan bevatten. 
De keuze voor de ‘gematigdheid’ van leerlinggedragingen dient om een grote 
spreiding te verkrijgen in de reacties van de leerkrachten op de vignetten. Bij 
extreem gestelde gedragingen zouden wij immers plafond- of bodemeffecten 
kunnen verwachten. 
Op basis van informatie uit de handleiding van de SCHOBL-R, hebben wij de 
twee hoogst ladende gedragsschalen voor elk van de vier 
persoonlijkheidsfactoren (Resing, Bleichrodt & Dekker, 1999) gekozen. Op 
basis van dezelfde handleiding met testgegevens, hebben wij voor de 
constructie van de vignetten concrete gedragsbeschrijvingen geselecteerd. 
Deze gedragsbeschrijvingen komen overeen met de formulering van enkele 
items uit de SCHOBL-R. Deze items laden hoog op de bedoelde, en laag op 
de onbedoelde gedragsschalen. De acht gedragsschalen met de concreet 
beschreven leerlinggedragingen (tussen haakjes) die wij voor dit onderzoek 
gekozen hebben zijn: 
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Extraversie 

Ongeremd - Terughoudend 
(praat voor de beurt) - (antwoord alleen op vragen) 
 
Bazig - Volgzaam 
(eigenwijs) - (geen eigen mening) 

Werkhouding
Ongeconcentreerd - Geconcentreerd 
(wordt gemakkelijk afgeleid) - (werkt onverstoorbaar) 

 
Gemakzuchtig - Ambitieus 
(geeft snel op bij tegenslag) - (blijft doorgaan ook bij tegenslag) 

Aangenaam gedrag
Egoïstisch - Onzelfzuchtig 
(kan moeilijk ongelijk bekennen) - (geeft ongelijk direct toe) 
 
Onbehouwen - Voorkomend 
(zoekt bij traktatie grootste stuk) - (protesteert niet tegen overslaan) 

Emotionele stabiliteit
Onevenwichtig - Onbewogen 
(wordt kwaad als - (ergert zich er niet aan als 
dwarsgezeten wordt) - dwarsgezeten wordt) 
 
Zwaartillend - Onverschillig 
(zit erg in over eigen fouten) - (reageert laconiek op 
  eigen fouten) 
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De polen (of gedragscategorieën) van de concreet beschreven 
leerlinggedragingen worden in de vignetten wederkerig uitsluitend verwerkt. 
Dit houdt in dat bijvoorbeeld ‘wordt gemakkelijk afgeleid’ niet in één vignet 
gecombineerd is met ‘werkt onverstoorbaar’. Dit betekent verder voor de 
analyses dat er twee polen (gedragscategorieën) per soort 
leerlinggedragingen zijn, die aangegeven worden met de dummycodering 1 
en -1. Alle concrete beschrijvingen aan de linker kant van de boven 
beschreven extremen krijgen de code 1, die aan de rechterkant code -1. 
Voor de vignetsamenstelling worden de concreet beschreven 
(leerling)gedragingen systematisch gevarieerd. Dit is gedaan volgens het 
fractionele design resolutie 4 (Box, Hunter & Hunter, 1978). Bij deze 
combinaties van variabelen, met in ons geval de acht soorten 
leerlinggedragingen, is het mogelijk de hoofdeffecten onafhankelijk (‘not 
confounded’) van elkaar te schatten. Voor dit fractionele design zijn de 
reacties op 16 vignetten per respondent noodzakelijk. De interactie-effecten 
(met deze variabelen) zijn echter niet onafhankelijk van andere (en ook 
hogere orde) interactie-effecten te schatten. 
Bij de vignetsamenstelling is verder uitgegaan van concreet leerlinggedrag 
dat regelmatig voorkomt. De term ‘regelmatig’ is door ons verkozen om de 
spreiding in de reacties van leerkrachten te optimaliseren. Het betreft gedrag 
van een jongen12 die aangeduid is met initialen. Voor dit laatste hebben wij 
gekozen omdat een naam van een leerling mogelijk ervaringen en associaties 
oproept bij leerkrachten, die interfereren met de aangeboden 
vignetkenmerken. Daarnaast wordt in het vignet aangegeven, dat de 
leerkracht er van uit moet gaan dat hij of zij de jongen drie maanden in de 
klas heeft. Ook deze periode van ‘drie maanden’ is eveneens gekozen om de 
spreiding in de reacties van leerkrachten te optimaliseren. Aangenomen mag 
worden dat een leerkracht in een werkelijke situatie, na drie maanden zijn of 
haar conclusies over het leerlinggedrag getrokken zal hebben. 
Samenvattend: om zoveel mogelijk spreiding in de antwoorden van 
leerkrachten te kunnen bewerkstelligen, hebben wij gekozen voor gematigde 
gedragingen, die wij variëren rondom het midden van intensiteit. Dit zijn de 
concrete beschrijvingen uit de acht leerlinggedragschalen van de SCHOBL-R. 
Wij hebben eveneens voor ‘gematigdheid’ gekozen door te kiezen voor 
regelmatige frequentie en duur van drie maanden. Deze zijn, net als sekse, 
                                                 
12 Onderzoek naar het effect van sekse van de leerling op de verwijzing naar speciale 
zorg is ondermeer gedaan door Del’Homme e.a. (1996), Green e.a. (1996) en 
IJsseldyke (2001). 
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door ons vastgelegd in de vignetten en worden dus niet onderzocht in deze 
studie. De keuze voor gematigde gedragingen is eveneens in 
overeenstemming met de dagelijkse praktijk in het regulier basisonderwijs. De 
meest extreme gedragsproblemen zijn mogelijk al in de vroege schooljaren 
doorverwezen naar het speciaal onderwijs. In het vervolg van de rapportage 
zijn vignet- en (leerling)gedragsvariabelen synoniemen voor elkaar. De polen 
van deze variabelen of waarden op deze variabelen worden ook wel 
(leerling)gedragscategorieën genoemd en de complete beschrijving van het 
leerlinggedrag is dus een vignet. 
 
5.2.4 Antwoordmogelijkheden op de vignetten 
Voor elk van de vragen bij elk vignet is het antwoordformat een lijnstuk van 
100 millimeter, met aan het eind ervan twee extremen. De leerkracht kan met 
een streep aangeven naar welk extreem hij of zij tendeert. Het aantal 
millimeters, gemeten vanaf de linkerpool bij positief (c.q. indicatief) 
geformuleerde items, is de score op een item. De negatief (c.q. contra-
indicatief) geformuleerde items worden omgescoord. Het meetniveau van de 
gegevens wordt op interval niveau beschouwd. 
Wij hebben naar verschillende reacties op de vignetten gevraagd. 
 
 Dit gedrag zal bij mij in de klas kunnen voorkomen: 

absoluut niet  ----  absoluut wel 
 Dit gedrag vind ik problematisch: 

totaal niet  ----  totaal wel 
 Dit gedrag vind ik moeilijk om mee om te gaan: 

totaal niet  ----  totaal wel 
 Dit gedrag kan ik tolereren: 

in het geheel niet  ----  volledig wel 
 In welke mate zal dit gedrag door u in het schooljaar veranderen: 

volledig ten slechte ----  volledig ten goede 
 In welke mate vraagt u voor deze leerling hulp van ouders: 

zeer weinig  ----  zeer veel 
 In welke mate vraagt u voor deze leerling hulp van collega’s: 

zeer weinig  ----  zeer veel 
 In welke mate vraagt u voor deze leerling hulp van specialisten 

((ortho)pedagoog of psycholoog): 
zeer weinig  ----  zeer veel 

De vragen ‘problematisch vinden’, ‘moeilijk vinden om mee om te gaan’ en 
‘hulp vragen aan derden’ (ouders; collega’s; specialisten), dekken het aspect 
‘de eigen capaciteiten te boven gaan’. Dit wordt ook wel 
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‘handelingsverlegenheid’ genoemd. ‘Tolereren’ verwijst naar de neiging tot 
het al dan niet verbieden van het soort gedrag. Dit al dan niet tolereren hoeft 
niet te betekenen dat het gedrag de capaciteiten van de leerkracht te boven 
gaat. De ‘self-efficacy’ van de leerkracht wordt gemeten met een 
enkelvoudige vraag naar de inschatting van de veranderbaarheid van het 
gedrag onder invloed van de leerkracht. De vraag naar de mate waarin het 
gedrag zou kunnen voorkomen, verwijst naar het realistische karakter van de 
gedragingen in het vignet. De validiteit van de vragen, in de zin van 
confirmerende en discriminante validiteit, onderzoeken wij onder meer in de 
paragraaf 5.3.2.2. Hierbij gaat het er vooral om wanneer leerlinggedragingen 
‘de capaciteiten van de leerkracht te boven gaan’. Deze (afhankelijke) 
variabele duiden wij ook wel aan met ‘Capaciteit’. 
 
Model 1 ‘Definiering van gedragsproblemen’ is door de keuze van het 
vignetdesign geherformuleerd tot een genest model, doordat de vignetten 
opgevat kunnen worden als meerdere metingen binnen een leerkracht. De 
gegevens zijn dus a priori als hiërarchisch gedefinieerd (Hox e.a., 1991). Het 
geneste model kan gerepresenteerd worden met regressievergelijkingen met 
de reacties op de vignetten als afhankelijke variabele. Binnen deze 
regressievergelijkingen kan de spreiding van parameters, op hun beurt, 
verklaard worden door variabelen op een hoger niveau. In ons geval zijn dit 
de leerkracht- en contextvariabelen. De verklaring van de spreiding rondom 
het intercept wordt door ons het beoordelingsniveau genoemd, terwijl de 
verklaring van de spreiding van de parameters die bij de vignetvariabelen 
horen, het beoordelingsproces genoemd wordt. 
Zowel het bepalen van beoordelingsniveau als het beoordelingsproces 
noemen wij onderzoek naar het analytisch oordeel van de leerkrachten. 
Hierna, in paragraaf 5.2.5, beschrijven wij het holistisch oordeel van de 
leerkrachten. 
 
5.2.5 Belang van de aspecten voor de leerkrachten bij de 

beoordeling
In de vorige paragraaf is het analytisch oordeel van de leerkrachten 
beschreven. Hierbij gaat het voornamelijk om de invloed van onafhankelijke 
(en voor een deel gemanipuleerde) variabelen op de afhankelijke variabele 
‘Capaciteit’. In deze paragraaf gaat het echter om het holistisch oordeel van 
de leerkrachten. Hierbij willen wij weten, aan welke gedragsdimensie de 
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leerkrachten het meeste belang hechten bij de benoeming van een leerling 
als gedragsproblematisch. 
Hiertoe is aan elk van de leerkrachten gevraagd naar het belang van 
verschillende (leerlinggedrags)dimensies voor het benoemen van een 
leerling als zijnde problematisch. Zij kregen de mogelijkheid om 100 
eenheden te verdelen over de acht dimensies. Elk aspect is omschreven is 
met de polen zoals in paragraaf 5.2.3 
 
 ‘Extraversie’ met twee dimensies: 

 ‘Ongeremd-Terughoudend’ en ‘Bazig-Volgzaam’. 
 ‘Werkhouding’ met twee dimensies: 

 ‘Ongeconcentreerd-Geconcentreerd’ en ‘Gemakzuchtig-Ambitieus’. 
 ‘Aangenaam gedrag’ met twee dimensies: 

 ‘Egoïstisch-Onzelfzuchtig’ en ‘Onbehouwen-Voorkomend’. 
 ‘Emotionele stabiliteit’ met twee dimensies: 

‘Onevenwichtig-Onbewogen’ en ‘Zwaartillend-Onverschillig’. 
 
Voor een leerkracht, die de meeste eenheden toekent aan bijvoorbeeld de 
dimensie ‘Ongeremd-Terughoudend’, telt deze dimensie het zwaarst bij de 
beoordeling van een leerling als gedragsproblematisch. Deze beoordeling 
houdt niet in, dat deze leerkracht bijvoorbeeld, een ongeremde leerling als 
meest problematisch ervaart. Dit kan evengoed de tegenpool, namelijk een 
zeer terughoudende leerling zijn. De toegekende eenheden voor de 
dimensies bij alle leerkrachten geven dus aan, waar de leerkrachten over het 
algemeen op letten bij de beoordeling van een leerling als 
gedragsproblematisch. 
 
5.2.6 Gespecificeerde onderzoeksvragen 
Met de specificering van Model 1, de beschrijving van het vignetdesign, de 
herformulering daarvan in een meerniveau design, en de vraag aan de 
leerkrachten naar het belang van de dimensies, kunnen wij de 
onderzoeksvragen aanscherpen. De eerste drie gespecificeerde 
onderzoeksvragen betreffen het analytisch oordelen door de leerkrachten, 
terwijl de vierde gespecificeerde onderzoeksvraag het holistisch oordelen 
betreft. 
 
1. Wat is de invloed van de acht vignetvariabelen op de samengestelde 

afhankelijke variabele ‘Capaciteit’? Deze afhankelijke variabele is 
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samengesteld op basis van het gemiddelde van de scores op vijf 
responsvariabelen: ‘problematisch vinden’, ‘moeilijk vinden om mee om 
te gaan’, ‘hulp vragen aan ouders’, ‘hulp vragen aan collega’s’ en ‘hulp 
vragen aan (ortho)pedagoog/psycholoog’. 

2. Wat is de invloed van de leerkracht-, groep- en schoolvariabelen op de 
verschillen wat betreft het niveau van de beoordeling op de afhankelijke 
variabele ‘Capaciteit’? 

3. Wat is de invloed van de leerkracht-, groep- en schoolvariabelen op de 
verschillen wat betreft het proces van de beoordeling op de afhankelijke 
variabele ‘Capaciteit’? 

4. Welke leerlinggedragdimensies zijn volgens de leerkrachten het meest 
en het minst belangrijk voor de benoeming van gedrag als zijnde 
problematisch en verschilt deze rangordening tussen leerkrachten met 
een hoge en een lage score op de Profielvragenlijst? 

 
 
5.3 Resultaten 
 
In de volgende alinea’s gaan wij eerst in op de laatstgenoemde 
onderzoeksvraag. Deze gaat over het belang van leerlinggedragdimensies 
voor de benoeming van gedrag als zijnde problematisch. Daarnaast 
onderzoeken wij de mogelijke verschillen tussen leerkrachten, die een hoge 
en een lagere expertise hebben. Na de beantwoording van deze 
onderzoeksvragen geven wij een overzicht van de ruwe gegevens en de 
voorbewerking daarvan. Daarbij beschrijven wij de oplossingen voor de 
ontbrekende waarden (‘missings’) en geven waar mogelijk, informatie over de 
betrouwbaarheid en de validiteit van de samengestelde variabelen. Dit betreft 
voornamelijk de variabele ‘Capaciteit’, de variabele ‘Beschikbare hulp’ en de 
variabele ‘Overleg’. De voorbewerking van de gegevens zullen wij eerst doen 
op de leerkracht- en contextvariabelen, gevolgd door de voorbewerking van 
de reacties op de vignetten. De ruwe gegevens en de ontbrekende waarden 
geven eveneens inzicht in de samenstelling van de steekproef. Ten slotte 
behandelen wij de eerste drie onderzoeksvragen, waarbij het gaat om de 
invloed op de variabele ‘Capaciteit’ van de leerlinggedragvariabelen, de 
leerkrachtvariabelen en de contextvariabelen. 
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5.3.1 Belang van de leerlinggedragdimensies 
De onderzoeksvraag, ‘welke dimensies zijn volgens de leerkrachten het 
meest en het minst belangrijk voor de benoeming van gedrag als zijnde 
problematisch?’, behandelen wij in deze paragraaf. Dit is het holistisch 
beoordelen van leerlinggedragdimensies door de leerkrachten. Wij willen de 
gegevens die door de leerkracht verschaft zijn koppelen aan die van de 
interne begeleider. Van de 61 deelnemende leerkrachten zijn van 56 
leerkrachten de gegevens nagenoeg compleet. Van vijf leerkrachten 
ontbreken de beoordelingen door de interne begeleider- en/of de 
leerkrachtgegevens. 
In Tabel 5.1 staan de resultaten vermeld van 56 leerkrachten, die de taak 
kregen 100 eenheden te verdelen over de acht leerlinggedragdimensies. Hoe 
hoger het aantal toegekende eenheden, des te zwaarder de leerkracht dit 
gedragsaspect liet meetellen bij de beoordeling van gedrag als zijnde 
problematisch. In de eerste en tweede kolom van Tabel 5.1 staan 
rangnummers en de namen van de acht leerlinggedragdimensies, 
gerangordend naar de hoogte van het gemiddelde op de dimensies. Deze 
gemiddelden staan in kolom 3 met de standaarddeviaties tussen haakjes, de 
overige kolommen bevatten de tweezijdige overschrijdingskansen. 
Wij beseffen dat de onafhankelijkheid van de waarnemingen op twee 
verschillende manieren geschonden is, waardoor aan de toetsing van de 
beoordeling/rangordening enige concessies gedaan moeten worden. Die 
schending van onafhankelijkheid toont zich in: 1) de koppels van leerkrachten 
komen van dezelfde school. 2) de dimensies worden gescoord ten opzichte 
van elkaar (de zogenaamde ipsativiteit). Om deze redenen toetsen wij de 
gemiddelden van de variabelen zo strikt mogelijk. Indien wij de Bonferroni-
correctie toepassen om kanskapitalisatie met 28 t-tests te voorkomen, kiezen 
wij als fout van de eerste soort = .002 (= .05/28). 
Paarsgewijs zijn de gemiddelden van de dimensies ten opzichte van elkaar 
getoetst. De tendens in Tabel 5.1 is, dat de laagste gemiddelden verschillen 
van de hoogste gemiddelden. Echter de opeenvolgende dimensies 
verschillen niet significant van elkaar. Zo verschilt het gemiddelde van de 
dimensie ‘Ongeconcentreerd/Geconcentreerd’ niet significant (p > .773) van 
het gemiddelde van de dimensie ‘Zwaartillend/Onverschillig’, die het tweede 
rangordenummer heeft. Wel verschilt de dimensie 
‘Ongeconcentreerd/Geconcentreerd’ significant van de dimensie 
‘Bazig/Volgzaam’ (p < .001) en de dimensie ‘Onbehouwen/Voorkomend’ (p < 
.000). 
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De toetsing op significantie in Tabel 5.1 geeft dus aan, dat niet eenduidig één 
bepaald gedragsaspect als belangrijkste aangewezen kan worden. Wel 
kunnen we constateren dat de eerste twee dimensies belangrijker gevonden 
worden dan de laatste twee dimensies. De leerkrachten lijken meer belang te 
hechten aan gedrag, dat het leren bevordert of belemmert dan aan gedrag 
dat de sociale positie in de klas bepaalt. 
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Tabel 5.1: Rangordening en vergelijking van de gemiddelden en 

overschrijdingskansen (p-waarden) van acht dimensies op de mate van 
belang bij de benoeming van gedrag als zijnde problematisch door 
leerkrachten (N=56) 

nummer Dimensie Gem. 
(Sd.) 

1 2 3 4 5 6 
 

7 

1 Ongeconcentreerd/ 
Geconcentreerd 
 

16.98 
(10.5) 
  

       

2 Zwaartillend/ 
onverschillig 
 

16.50 
(8.9) 
 

.773       

3 Onevenwichtig/ 
Onbewogen 
 
 

12.25 
(8.3) 
 

.017 .010      

4 Egoïstisch/ 
Onzelfzuchtig 
 

12.11 
(6.4) 
 

.020 .016 .923     

5 Gemakzuchtig/ 
Ambitieus 
 

11.64 
(5.9) 
 

.002* .001* .705 .697    

6 Ongeremd/ 
Terughoudend 
 

11.25 
(7.1) 
 

.002* .006 .522 .483 .781   

7 Bazig/ 
Volgzaam 
 

10.07 
(5.8) 
 

.001* .000* .160 .037 .183 .290  

8 Onbehouwen/ 
Voorkomend 

9.43 
(5.7) 
 

.000* .000* .044 .009 .060 .116 .514 

De p-waarden met een * zijn significant bij de gecorrigeerde = .002. 
Gem.= gemiddelde, Sd. = standaarddeviatie. 
 
Voor het tweede deel van de vierde onderzoeksvraag hebben wij onderzocht 
of de leerkrachten die als vaardiger beoordeeld zijn door hun interne 
begeleiders verschillen van de als minder vaardige beoordeelde leerkrachten. 
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De afhankelijke variabelen zijn de acht afzonderlijke dimensies. De twee 
niveaus van vaardigheid zijn bepaald met de Profielvragenlijst. Deze is 
ingevuld door de interne begeleider van de school, voor elk koppel van 
leerkrachten. Dit onderscheid tussen hoog en laag scorende leerkrachten op 
de Profielvragenlijst (‘Hooglaagscoreprofiel’) is onder meer beschreven in 
paragraaf 5.3.2. 
Met een tweezijdige toetsing met de Bonferroni-correctie met een = .05/8 = 
.006, zijn acht t-toetsen gedaan op de acht dimensies met als nominale 
onafhankelijke variabele ‘Hooglaagscoreprofiel’. De laagste 
overschrijdingskans, p > .281, geldt voor de toetsing op de dimensie 
Ongeremd/Terughoudend. Voor de overige zeven dimensies bleken de 
overschrijdingskansen hoger. Wij kunnen dus niet concluderen, dat hoog- en 
laaggescoorde leerkrachten verschillen wat betreft het belang dat zij hechten 
aan de acht dimensies. 
In paragraaf 5.3.4 zullen wij het holistisch oordeel met het analytisch oordeel 
vergelijken. Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen met betrekking 
tot het analytisch oordelen, is voorbewerking van de ruwe gegevens 
noodzakelijk. Dit is onderwerp van de volgende paragrafen. 
 
5.3.2 Voorbewerking van de gegevens 
Met de voorbewerking van de gegevens bedoelen wij de analyses, die 
informatie leveren over de ontbrekende en te imputeren waarden en de 
betrouwbaarheid- en validiteitsanalyses van de diverse onafhankelijke en 
afhankelijke variabelen. Dit betreft de leerkracht- en contextvariabelen en de 
reacties op de vignetten. 
Voor de analyse van de ontbrekende waarden voor de context- en 
leerkrachtvariabelen gebruiken wij de SPSS module MVA (‘missing value 
analysis’). De missings voor alle gebruikte continue variabelen, zijn ‘Missing 
completely at Random’ (MCAR) (Little’s MCAR-test 2

146  =152.26, p > .34). 
Voor deze missings hebben wij de ontbrekende waarden vervangen 
(imputatie) voor schattingen met de regressie methode. Aan deze schattingen 
zijn willekeurig gekozen residuen toegevoegd. 
Wij beschrijven hierna slechts de variabelen waarvoor bijzondere maatregelen 
zijn getroffen. Dit zijn de variabelen waarvoor de imputaties op een andere 
wijze gedaan zijn en de variabelen die deel uitmaken van schalen. 
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5.3.2.1  De contextvariabelen 
Wij behandelen de volgende contextvariabelen: de groepering op 
schoolniveau, de groepering op groepsniveau, de groep of leerjaar en de 
combinatiegroep. 
 
Groepering op schoolniveau 
De vraag naar de groepering op school hebben wij gesteld aan de interne 
begeleider en aan de twee leerkrachten. De correlatie (r = .75, p < .01, 
N1=39) tussen deze twee soorten metingen geeft aan dat de vraag naar de 
groepering niet compleet eenduidig is. Het is ook mogelijk, dat één van de 
twee leerkrachten abusievelijk de vraag ingevuld heeft voor de school 
waaraan deze de grootste aanstelling heeft. Dit kan een andere school zijn 
dan die van zijn/haar collega of interne begeleider. Voor de groepering op 
school hebben wij op basis van informatie van de interne begeleider (N=48) 
en de twee leerkrachten (N=46) de gegevens via de zogenaamde ‘cold deck’ 
methode kunnen completeren. Minimaal één van de drie bronnen gaf 
informatie over de groepering op school. Als de informatie verschilde tussen 
de drie bronnen, kozen wij voor de informatie, die de interne begeleider gaf. 
Van de vier mogelijke categorieën is de vierde categorie ‘groeperen van 
leerlingen op dezelfde prestaties’ door geen van de respondenten gekozen. 
Daarom volstaat voor de drie overige categorieën twee dummy variabelen, 
‘Difscho1’ en ‘Difscho2’, waarbij categorie 3 de basiscategorie is. 
 
Groepering op groepsniveau 
Voor de groepering op groepsniveau hebben wij geen alternatief voorhanden 
op basis waarvan wij de ontbrekende waarden kunnen schatten. Van (N2=) 43 
leerkrachten hebben wij de gegevens, over hoe zij de leerlingen in hun klas 
groeperen. De eerste categorie (op verschillende leeftijd) is door drie 
leerkrachten ingevuld, de tweede categorie (op dezelfde leeftijd) door negen 
leerkrachten, de derde categorie (verschillende prestaties) door 13 
leerkrachten, en de vierde categorie (dezelfde prestaties) door 16 
leerkrachten. Voor de categorie ‘anders’ vulden 2 leerkrachten respectievelijk 
‘naar leertempo’ en ‘naar interesse’ in. Wij hebben vier dummyvariabelen 
samengesteld namelijk ‘Gr1’, ‘Gr2’, ‘Gr3’, ‘Gr4’. De laatste categorie ‘anders’ 
is de basiscategorie. 
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Groepsaanduiding 
De variabele ‘Groep’ (de groep waaraan de leerkracht lesgeeft) heeft 31 
ontbrekende waarden. De vraag aan de leerkrachten omvat ook de vraag 
naar een eventuele combinatiegroep (‘Combinatiegroep’). Het groot aantal 
ontbrekende waarden kan mogelijk te wijten zijn aan de combinatie van de 
twee vragen en de minder duidelijke vormgeving. Voor deze twee variabelen 
hebben wij geen waarden geïmputeerd. 
Voor de vier groepen van de variabele ‘Groep’ hebben wij drie 
dummyvariabelen aangemaakt. Hierbij is de laagste groep de basiscategorie. 
Voor de variabele ‘Combinatiegroep’ hebben wij de volgende codering 
gebruikt: meerdere groepen in een klas = 1, niet meerdere groepen in een 
klas = -1. 
 
5.3.2.2  Leerkrachtkenmerken 
Wij hebben enkele vragen aan de leerkracht zelf gesteld, die een relatie 
hebben met diens vaardigheid. Het betreft de zelfrapportage van het aantal 
jaren ervaring in het onderwijs, het aantal cursussen (gevolgd na de PABO, 
ten behoeve van leerlingen die speciale zorg nodig hebben) en de mate van 
overleg met derden, zoals de collega’s (ook in het speciaal onderwijs), 
ouders, deskundigen, interne begeleider en remedial teacher. Deze 
inschatting van de mate van overleg van de leerkracht is ook gedaan door de 
interne begeleider met soortgelijke vragen. De vergelijking van beide bronnen 
geeft inzicht in de (concurrente) validiteit met betrekking tot de mate van 
overleg die een leerkracht heeft. 
De belangrijkste bron voor de vaardigheid van de leerkracht is de 
Profielvragenlijst. Wij behandelen eerst de Profielvragenlijst en twee 
variabelen die daarmee geconstrueerd zijn, gevolgd door de mate van 
beschikbaarheid van hulp in de klas en de mate van overleg. 
 
Profielvragenlijst
In Hoofdstuk 4 hebben wij de samenstelling van de Profielvragenlijst 
beschreven. Wij kondigden toen aan dat wij de Profielvragenlijst zouden 
gebruiken als een index, waardoor de bepaling van de interne consistentie 
niet op zijn plaats is. Wij kunnen ons slechts beroepen op de inhoudsvaliditeit 
van de items die gebaseerd zijn op de uitspraken van ongeveer zestig interne 
begeleiders en vijf inspecteurs van onderwijs. De Profielvragenlijst bevat 
items zoals “deze leerkracht begint de dag voor elke leerling met een schone 
lei”. Het antwoordformat bestaat uit een lijnstuk met twee extremen: nooit-
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altijd. Diverse negatief geformuleerde items zijn omgescoord. Elke interne 
begeleider scoort twee collega-leerkrachten op de Profielvragenlijst. 
Op basis van de items in de Profielvragenlijst maken wij twee variabelen: de 
continue variabele ‘Somscoreprofiel’ en de dichotome variabele 
‘Hooglaagscoreprofiel’. 
 
Somscoreprofiel 
De eerste variabele ‘Somscoreprofiel’ is de somscore van de (eventueel 
omgescoorde) items in de Profielvragenlijst, gedeeld door het aantal 
variabelen die gescoord zijn. Bij ontbrekende waarden op de afzonderlijke 
items is dus het gemiddelde van de respondent geïmputeerd. Na deze 
imputatie ontbreken van de 56 leerkrachten geen waarden op deze nominale 
variabele ‘Somscoreprofiel’. Het gemiddelde van ‘Somscoreprofiel’ over 56 
respondenten is 68.61 (sd = 13.31). Wij veronderstellen dat een hogere score 
op ‘Somscoreprofiel’ aangeeft dat de leerkracht vaardiger is in de omgang 
met gedragsproblemen. 
 
Hooglaagscoreprofiel 
Het is echter mogelijk dat de interne begeleider de Profielvragenlijst ‘sociaal 
wenselijk’ invult voor beide leerkrachten of dat de interne begeleider een 
eigen standaard heeft. Aangezien voor de Profielvragenlijst geen normscore 
bestaat en de scores voor enkele paren van leerkrachten bij enkele interne 
begeleiders extreem hoog uitvallen, maken wij de dichotome variabele 
‘Hooglaagscoreprofiel’. Per paar leerkrachten (van dezelfde school en dus 
beoordeeld door dezelfde interne begeleider) valt de leerkracht met de 
hoogste gemiddelde somscore in de categorie ‘hoog’, terwijl de andere 
leerkracht ‘laag’ genoemd wordt. 
Per leerkrachtpaar hebben wij dus een hoge of lage score, die wij 
dummycoderen met 1 respectievelijk -1. Aangezien de variabele 
‘Hooglaagscoreprofiel’ samengesteld is uit dezelfde ruwe gegevens als de 
variabele ‘Somscoreprofiel’ zullen wij deze twee variabelen niet tegelijkertijd in 
de analyses opnemen. 
 
De mate van beschikbaarheid van hulp in de klas 
De mate van hulp in de klas vanuit het gezichtspunt van de leerkracht, 
hebben wij gemeten met drie indicatoren. Dit zijn de vragen naar 
‘Beschikbaarheid van collega’s’, ‘Beschikbaarheid van remedial teacher’, en 
‘Beschikbaarheid van volwassenen’. Deze door de leerkracht gepercipieerde 
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hulp vergelijken wij met de hulp voor deze leerkracht vanuit het gezichtspunt 
van de interne begeleider. Dit zijn in totaal drie vragen: ‘Beschikbaarheid van 
collega’s volgens de interne begeleider’, ‘Beschikbaarheid interne begeleider 
volgens de interne begeleider’ en ‘Beschikbaarheid volwassenen volgens de 
interne begeleider’. Elke vraag heeft een antwoordformat met een lijnstuk van 
100 millimeter met de extremen: ‘totaal niet’ – ‘volledig’. De door de 
respondent gegeven streep op dit lijnstuk wordt gemeten vanaf de pool ‘totaal 
niet’. 
 
Een 2-factormodel op deze zes vragen is in overeenstemming met de twee 
verschillende gezichtpunten. De hulp vanuit het gezichtpunt van de leerkracht 
zelf, en de hulp aan de leerkracht vanuit het gezichtpunt van de interne 
begeleider. Het ongecorreleerde 2-factormodel geeft met de ML schatter 2

4 = 
2.55, p > .64 met een verklaarde variantie van 70% voor de twee factoren. In 
het gecorreleerde (scheef geroteerde) model in Tabel 5.2 is de correlatie (r = 
.41) tussen de twee factoren. Deze correlatie van de twee sets vragen wordt 
door ons opgevat als een maat voor concurrente validiteit. De vuistregels voor 
effectgrootte van Cohen (1988) voor correlatie en regressie zijn: r = .10 is een 
klein effect; r = .30 is een middelmatig effect; r > .50 is een groot effect. Wij 
kunnen dus stellen, dat de inschatting van beschikbare hulp tussen beide 
bronnen middelmatig sterk overeenkomen. 
Wij vatten de drie door de leerkracht zelf ingevulde beschikbaarheid-van-hulp-
items op als een index, die bestaat uit het gemiddelde van deze items. Wij 
noemen deze variabele ‘Beschikbaarheid’. De hulp voor de leerkracht volgens 
de interne begeleider, zullen wij in de vervolganalyses niet meer gebruiken. 
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Tabel 5.2:  Ladingen van de items met betrekking tot de 
‘Beschikbaarheid van hulp’ op twee factoren 

  Factor 1 Factor 2 
   
Beschikbaarheid van collega’s volgens leerkracht .28 .90 
Beschikbaarheid van remedial teacher volgens leerkracht .26 .50 
Beschikbaarheid van volwassenen volgens leerkracht .52 .51 
Beschikbaarheid van collega’s volgens interne begeleider .86 .37 
Beschikbaarheid interne begeleider volgens interne 
begeleider  

.73 .34 

Beschikbaarheid volwassenen volgens interne begeleider .88 .28 
Extraction Methode: Maximum Likelihood. 

Rotatie Methode: Oblimin met Kaiser Normalisatie. 
 
Overleg van de leerkracht 
De mate waarin een leerkracht overlegt met anderen dan de leerlingen kan 
als een geneigdheid of eigenschap van de leerkracht opgevat worden. Een 
eigenschap die dus door middel van zelfrapportage gemeten wordt, of door 
middel van observatie door derden c.q. de interne begeleiders. 
De zelfrapportage meten wij met vijf items die staan in Vignetvragenlijst.  
Bijvoorbeeld: ‘De mate van Overleg met ouders’. De mate van overleg van de 
leerkracht, vanuit het gezichtpunt van de interne begeleider, meten wij met 
vier vragen. Deze laatste gegevens zijn verzameld met vragen, die 
tegelijkertijd met de Profielvragenlijst ingevuld zijn. Een voorbeeld van een 
dergelijke vraag is: ‘De mate van Overleg met ouders volgens interne 
begeleider’. Elk item heeft een antwoordformat met een lijnstuk van 100 
millimeter met extremen: ‘nooit’ - ‘altijd’. De door de respondent gegeven 
streep op dit lijnstuk wordt gemeten vanaf de pool ‘nooit’. 
 
Een 2-factor model op alle negen items voor de mate van overleg, geeft een 
structuur die inzicht biedt in de concurrente validiteit. De items met 
zelfrapportage laden hoog op eenzelfde factor, terwijl de items die ingevuld 
zijn door de interne begeleider hoog laden op een tweede factor. Het 
ongecorreleerde 2-factormodel heeft een verklaarde variantie voor de twee 
factoren van 56%, Het gecorreleerde 2-factormodel geeft met een ML 
schatter 2

19 = 30, p > .051, welk duidt op een passend model. De twee 
factoren correleren (r = .36) middelmatig sterk (Cohen, 1988). Dit kan als een 
redelijke mate van steun voor concurrente validiteit beschouwd worden. 



Expertleerkrachten in de omgang met probleemgedrag 

 

 180 

De eigen beleving van de mate van overleg van een leerkracht, verschilt dus 
eniger mate met de perceptie van de interne begeleider. Op de door de 
leerkracht zelf ingevulde vijf items betreffende de mate van overleg hebben 
wij een 1-factormodel gepast. Deze geeft een verklaarde variantie van 43% 
en een 2

5 = 6.01, p > .30. De Cronbachs’ alpha (.66) met de vijf items is voor 
onze doeleinden voldoende. Ter bepaling van de samengestelde variabele 
‘Overleg’ nemen wij het gemiddelde over de vijf items. 
 
Tabel 5.3:  Ladingen van de items met betrekking tot  ‘Overleg van de 

leerkracht’ op de twee factoren.  
 Factor 

1 
Factor 

2 
   
Overleg met collega’s volgens interne begeleider  .96 .26 
Overleg met ouders volgens interne begeleider  .76 .35 
Overleg met interne begeleider volgens interne begeleider  .65 .24 
Overleg met orthopedagoog of psycholoog volgens interne 
begeleider  

.69 .15 

Overleg met collega’s volgens leerkracht  .28 .23 
Overleg met ouders volgens leerkracht  .20 .55 
Overleg met remedial teacher volgens leerkracht  .14 .81 
Overleg met collega’s in speciaal onderwijs volgens leerkracht .40 .43 
Overleg met orthopedagoog of psycholoog volgens leerkracht .43 .52 

 Extractie Methode: Maximum Likelihood. 
Rotatie Methode: Oblimin met Kaiser Normalizatie. 

 

5.3.2.3 Reacties op de vignetten 
De afhankelijke variabelen zijn de reacties van de leerkracht op de 16 
vignetten. Deze variabelen zijn: ‘Kunnen voorkomen’, ‘Problematisch vinden’, 
‘Moeilijk vinden om mee om te gaan’, ‘Kunnen tolereren’, ‘Ten goede 
veranderen’, ‘Hulp vragen aan de ouders’, ‘Hulp vragen aan Collega’s’, ‘Hulp 
vragen aan specialisten’. Wij gaan na in hoeverre deze variabelen overeen 
komen met de meetpretentie. Het gaat dan om de ervaring van de leerkracht, 
dat het omgaan met dit gedrag de eigen capaciteiten te boven gaat. Dit wordt, 
zoals eerder vermeld, ook wel handelingsverlegenheid genoemd. 
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Betrouwbaarheid en validiteit van de afhankelijke variabelen 
Voor informatie ten behoeve van validiteit van de afhankelijke variabelen 
hebben wij diverse factoranalyses gedaan, waarvan alle resultaten wijzen in 
dezelfde richting. In Tabel 5.4 staat de ongeroteerde 2-factoroplossing 
vermeld. De variabelen ‘Problematisch vinden’, ‘Moeilijk vinden om mee om te 
gaan’, ‘Hulp vragen aan ouders’, ‘Hulp vragen aan collega’s’, en ‘Hulp vragen 
aan specialisten’, laden hoog op dezelfde factor. De variabele ‘Moeilijk vinden 
om mee om te gaan’ laadt ook (negatief) hoog op een tweede factor, die zij 
samen vormt met de variabelen ‘Ten goede veranderen’ en ‘Kunnen 
tolereren’. Eveneens informatief als indicatie voor discriminante validiteit, en 
mede om die reden opgenomen in de factoranalyse, is het ontbreken van 
enige relevante lading van de variabele ‘Kunnen voorkomen’ op beiden 
factoren. 
Hoewel het 2-factor model in strikte zin niet past (p < .005), is de structuur 
zeer goed interpreteerbaar. Voor de eerste factor geldt: leerlinggedragingen 
waar leerkrachten moeilijk mee om kunnen gaan, vinden zij eveneens 
problematisch, terwijl zij tegelijkertijd hulp mobiliseren. De factor dekt ‘het 
problematisch vinden’ of ‘handelingsverlegenheid’. De tweede factor toont 
een minder helder beeld. Naarmate de leerkracht het leerlinggedrag minder 
moeilijk vindt om mee om te gaan, acht deze het gedrag ook door hem of 
haar ten goede veranderbaar, wat het gedrag eveneens tolereerbaar maakt. 
De eerste factor benadrukt het ‘gevoelsaspect’ van gedragsproblemen, terwijl 
de tweede factor eerder verwijst naar ‘direct maatregelen nemen’. 
De variabelen ‘Kunnen tolereren’ en ‘Ten goede veranderen’ laden relatief 
laag laden op Factor 1. Bij opname van deze variabelen in de schaal 
‘Capaciteit’ daalt Cronbachs’ alpha aanzienlijk. Daarom beslissen wij dat deze 
variabelen niet in de schaal ‘Capaciteit’ opgenomen worden. Deze schaal 
bestaat uiteindelijk uit het gemiddelde van de vijf vragen, namelijk 
‘Problematisch vinden’, ‘Moeilijk om mee om te gaan’, ‘Hulp vragen aan 
ouders’, ‘Hulp vragen aan collega’s’ en ‘Hulp vragen aan specialisten’. 
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Tabel 5.4:  Ladingen op de twee factoren van de reacties op de vignetten  
Factor 1 Factor 2

 Kunnen voorkomen -.09 -.05
 Problematisch vinden .69 -.29
 Moeilijk om mee om te gaan .60 -.55
 Kunnen tolereren -.38 .30
 Ten goede veranderen .09 .35
 Hulp vragen aan ouders .79 .29
 Hulp vragen aan collega’s .79 .25
 Hulp vragen aan specialisten .66 .11

 Extractie Methode: Maximum Likelihood. 
Rotatie: ongeroteerd 

 
De variabele c.q. schaal ‘Capaciteit’ heeft een Cronbachs’ alpha van .82. Een 
1-factor model op de vijf items past niet (p < .01), maar geeft desondanks een 
verklaarde variantie van 58%. Het gemiddelde van deze vijf items geeft aan 
dat naarmate de gemiddelde score op ‘Capaciteit’ hoger is, des te meer het 
leerlinggedrag de (zelfervaren) capaciteiten van de leerkracht te boven gaat. 
 
Als laatste voorbewerking van de gegevens hebben wij van alle variabelen de 
waarden getransformeerd naar z-scores, waardoor de vergelijkbaarheid van 
de schattingen van parameters binnen de meerniveau analyses 
vereenvoudigd wordt (Snijders & Bosker, 1999). 
Voor enkele variabelen blijkt geen rechtvaardiging te bestaan voor imputatie. 
Omdat voor deze variabelen niet geïmputeerd is, wisselt het aantal 
waarnemingen bij de analyses, waarin deze variabelen opgenomen zijn. Om 
deze reden behandelen wij eerst de analyses waarbij het bestand voor 56 
leerkrachten compleet is (N=896). Daarna gaan wij in op de mogelijke 
effecten van de variabelen, waarvoor niet geïmputeerd is. 
 
5.3.3  Resultaten van analyses met afhankelijke variabele 

Capaciteit 
De analyses zijn gedaan met computerprogramma MLwiN 2.1 (Goldstein, 
Rasbash, Plewis, Draper, Browne, Woodhouse & Healy, 2000) en uitgevoerd 
in vier globale stappen, die grotendeels overeenkomen met de volgorde van 
de eerste drie onderzoeksvragen en de volgorde van de analyses van Hox 
e.a. (1991). In de eerste stap wordt een zogenaamd basismodel, in dit geval 
een leeg model, gepast waarbij de totale variantie van ‘Capaciteit’ 
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onderscheiden wordt in variantie op niveau 1 ( 0
2
e ) en niveau 2 ( 0

2
u ). De 

tweede en derde stap is de bepaling van het beoordelingsniveau op 
‘Capaciteit’, waarbij in de tweede stap alleen de vignetvariabelen opgenomen 
worden, terwijl in de derde stap de leerkracht-, groep- en schoolvariabelen 
opgenomen worden. In de vierde stap wordt het beoordelingsproces op 
‘Capaciteit’ geanalyseerd. 
 
In de eerste stap heeft het basismodel heeft een (-2) loglikelihood waarde 
waarmee de waarde van de loglikelihood van meer complexe modellen 
vergeleken kan worden. Deze zogenaamde deviantie, of verschil met het 
meer complexe model ( 2

df ), is Chi-kwadraat verdeeld met het aantal 
vrijheidsgraden ( df ), dat overeenkomt met het aantal extra te schatten 
parameters in het meer complexe model. Een meer complex model is een 
model, waaraan meerdere onafhankelijke variabelen toegevoegd worden en 
waarbij de bijbehorende parameters geschat worden. Een meer complex 
model is bijvoorbeeld het model dat in de tweede stap ter sprake komt. 
 
In de tweede stap wordt de invloed bepaald van de leerlinggedragvariabelen 
c.q. vignetvariabelen op de afhankelijke variabele ‘Capaciteit’. In deze 
analyse worden alle vignetvariabelen in de regressievergelijking opgenomen 
en wordt net als in de derde stap, het beoordelingsniveau genoemd. Dit 
betreft dus de analyse ten behoeve van de eerste onderzoeksvraag. Wij 
veronderstellen dat met de toevoeging of opname van de vignetvariabelen 
een gedeelte van de variantie ( 0

2
e ) verklaard wordt. 

 
In de derde stap worden ook de verschillen in niveau van oordelen 
geanalyseerd. Hierbij wordt echter gekeken met welke eigenschappen de 
leerkrachten hoger of lager op de afhankelijke variabele scoren, gegeven de 
vignetvariabelen. Wij doen dit door de variantie van het intercept te verklaren 
met variabelen op leerkrachtniveau. Het betreft de leerkrachtvariabelen en de 
contextvariabelen. Dit zijn analyses die antwoord geven op de tweede 
onderzoeksvraag. De toevoeging van leerkracht- en contextvariabelen, naast 
de eerder opgenomen vignetvariabelen, zou een deel van de variantie op het 
hoogste niveau ( 0

2
u  ) van ‘Capaciteit’ moeten verklaren. 

 
De vierde stap is onderzoek naar de verschillen in het effect van de 
vignetvariabelen die te verklaren zijn met de variabelen op leerkrachtniveau. 
Het gaat hier om de derde onderzoeksvraag betreffende het 
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beoordelingsproces. Hierbij wordt gekeken of de varianties ( 8,....1
2
u  ) van de 

bijbehorende parameters ( jB 8,.....1  ) van de acht vignetvariabelen significant 
afwijken van nul en of deze significante variantie(s) verklaard kunnen worden 
met leerkracht- en contextvariabelen. Het betreft dan opname van ‘cross-
level’ interactietermen in de modellen. Dit zijn de producttermen (Hox, 1995) 
die gevormd worden door de afzonderlijke vignetvariabelen (niveau 1) met 
alle afzonderlijke leerkracht- en contextvariabelen (niveau 2). 
 
Voor alle modellen en parameters vermelden wij de schattingen met de 
bijbehorende standaardfout (sf) tussen haakjes. Om de nulhypothese te 
mogen verwerpen moet bij een  = .05 en een tweezijdige toetsing de 
standaardfout * 2 lager zijn dan de parameterschatting. Bij een eenzijdige 
toetsing, overeenkomstig de verwachte richting van het effect, 
vermenigvuldigen wij de standaardfout van de parameterschatting met 1.65. 
Wij vermelden meestal slechts de standaardfout en geven aan of er een- of 
tweezijdig getoetst is. 
Voor de variabelen waarvoor wij geen enkele expliciete verwachting hebben, 
passen wij een Bonferroni-correctie toe. Deze doen wij hoofdzakelijk voor de 
analyses, waarbij wij de spreiding in de parameters van de vignetvariabelen 
proberen te verklaren. Voor het proces van beoordelen tasten wij immers 
grotendeels in het duister. 
 
Vignetvariabelen als onafhankelijke variabelen 
In Tabel 5.5 staan de resultaten van de analyses van het ‘Intercept only’ 
model en het model ‘Leerlinggedrag’. De aanduiding van de modellen staan 
in de eerste kolom. In de tweede kolom staan de parameterschattingen (met 
de standaardfout tussen haakjes) in combinatie met eventuele bijbehorende 
varianties op het eerste en/of tweede niveau. Wij hebben de indexen 
toegevoegd aan de variabelennamen zodat duidelijk is hoe de analyses 
gedaan zijn. Index i geeft aan dat de parameter varieert op het laagste 
niveau, namelijk op het niveau van de vignetten. De index j geeft aan dat de 
parameter varieert op het hoogste niveau, in ons geval op leerkrachtniveau. 
In de derde kolom staan alleen de waarden van de loglikelihood van de 
overall-modellen. Dit geldt ook voor de vierde kolom wat betreft de deviantie, 
het verschil in vrijheidsgraden en de overschrijdingskans. Bij de overall-
modellen worden de variabelen gezamenlijk opgenomen, terwijl dat bij de 
afzonderlijke analyses op de variabelen niet het geval is. Bij de afzonderlijke 
analyses worden de variabelen afzonderlijk opgenomen en getoetst. 
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Het ‘intercept only’ model geeft, naast het ijkpunt als basismodel, de 
intraklasse correlatie.  
Deze wordt uitgedrukt in de formule tussen

2  / ( tussen
2 + binnen

2 ) (Heck, 2001; 
Hox, 1995), waarbij tussen

2 de variantie is op niveau 2 en binnen
2 de variantie 

op niveau 1. Dit is voor het huidige onderzoek respectievelijk de variantie 
tussen de leerkrachten 0

2
u  en binnen de leerkrachten 0

2
e . De formule 

voor de intraklasse correlatie geeft in dit onderzoek inzicht in de samenhang 
binnen de leerkrachten. Deze bedraagt .502( = .502/(.502+.497)). Deze 
waarde is dermate hoog, dat de samenhang binnen de leerkrachten en dus 
de meerniveau structuur niet genegeerd kan worden. 
De loglikelihood is bepaald met de schattingsmethode ‘iterative generalised 
least squares’ (IGLS). Deze methode is geschikt om meer complexe 
modellen, met toevoeging van zowel gefixeerde (‘fixed’) als variërende 
(‘random’) parameters, te vergelijken met minder complexe modellen. 
 
In Model ‘Leerlinggedrag’ zijn de acht vignetvariabelen als onafhankelijke 
variabelen opgenomen. De deviantie in de laatste kolom van Tabel 5.5 
( 02.1632

13 ) van de loglikelihood (2075.60), met 13 extra te schatten 
parameters in model ‘Leerlinggedrag’, is significant ( 000.p ). Deze 
deviantie is het verschil van de loglikelihood (1912.58) van het ‘Intercept only’ 
model en het Model ‘Leerlinggedrag’. 
Tabel 5.5 laat zien dat zeven van de acht parameterschattingen voor de 
vignetvariabelen significant verschillen van nul. De parameter ( jB8 ) die bij 
‘Zwaartillend’ hoort is niet significant. Twee varianties ( 7

2u  en 8
2u ), die 

horen bij de parameterschattingen van de vignetvariabelen ‘Onevenwichtig’ 
( jB7 ) en ‘Zwaartillend’ ( jB8 ), zijn significant. De eerste index geeft aan 
welke variabele het betreft (in dit geval de zevende en achtste 
vignetvariabele). Deze significante varianties duiden op verschillen tussen de 
leerkrachten wat betreft het effect van de genoemde variabelen: het 
beoordelingsproces. De score op ‘Capaciteit’ neemt voor sommige 
leerkrachten toe, maar neemt voor anderen af. Dit geldt terwijl dezelfde 
gedragscategorie in het vignet voorkomt. Analyse van dit beoordelingsproces 
komt naderhand aan bod. 
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Tabel 5.5:  Verklaring van de afhankelijke variabele ‘Capaciteit’ met de 
vignetvariabelen 

Model Parameter Schatting 
Log 
likelihood 

Deviantie: 
  

     

Intercept  
only 

  2075.60  

     

 B0ijconstante 
2e0 
2u0 

.000 (.098) 

.497 (.024) 

.502 (.101) 

  

     

Leerling-
gedrag 

  1912.58 ,02.1632
13  

000.p  
     

 B0ijconstante 
2e0 
2u0 

.000 (.098) 

.370 (.019) 

.510 (.101) 

 

  

 B1ongeremd ij  .081 (.020)   

 B2bazig ij  .050 (.020)   

 B3ongeconcentreerd ij  .137 (.020)   

 B4gemakzuchtig ij  .085 (.020)   

 B5egoïstisch ij  .122 (.020)   

 B6onbehouwen ij  .044 (.020)   

 B7jonevenwichtig ij  
2u7 

.099 (.030) 

.026 (.009) 

 

  

 B8jzwaartillend ij  
2u8 

.041 (.031)ns 

.030 (.010) 

  

     

Parameter aangeduid met ‘ns’ is niet significant bij tweezijdige toetsing met = .05 
 
De interpretatie van het Model ‘Leerlinggedrag’ is het eenvoudigst als wij bij 
de dummycodering van de vignetvariabelen alleen de positieve categorie 
beschouwen. Dit zijn de categorieën die dummygescoord zijn met waarde 1. 
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De zeven vignetvariabelen verklaren dus de variantie (op het laagste niveau) 
in ‘Capaciteit’, waarbij de parameterschatting op een variabele aangeeft dat 
de leerkrachten, overeenkomstig de parameterwaarde, hoger op ‘Capaciteit’ 
scoren als de vignetvariabele één eenheid toeneemt. Dus de (voorspelde) 
score op ‘Capaciteit’ zal .137 toenemen als ‘Ongeconcentreerd’ in het vignet 
voorkomt. De score van ‘Capaciteit’ zal dus met .137 dalen als de tegenpool 
of gedragscategorie ‘Geconcentreerd’ daarin opgenomen is. Een dergelijke 
redenering geldt voor de overige zes vignetvariabelen met elk twee 
tegenpolen. 
Volgens de vuistregels voor effectgrootte van Cohen (1988) voor correlatie en 
regressie (r =.10, klein effect; r = .30, middelmatig effect; r >.50, groot effect) 
zijn de effecten van vignetvariabelen klein. De range van de desbetreffende 
parameterschattingen ligt immers tussen .137 en .041. 
 
Als voorlopige conclusie: het blijkt dat ongeconcentreerd, onevenwichtig, 
egoïstisch, ongeremd, gemakzuchtig, bazig, en onbehouwen leerlinggedrag, 
de capaciteiten van leerkrachten over het algemeen meer te boven gaan dan 
de tegenpolen. Voor onevenwichtig en zwaartillend gedrag blijken deze twee 
effecten tussen leerkrachten te verschillen. Wij komen later terug op de 
verklaring van deze verschillen tussen leerkrachten bij het 
beoordelingsproces. Wij gaan eerst in op de verklaring van de verschillen in 
het intercept van ‘Capaciteit’, welke eveneens het beoordelingsniveau van de 
leerlinggedragingen (vignetvariabelen) door de leerkrachten aangeeft. 
 
Leerkrachtvariabelen 
Voor de bepaling van het effect van de leerkrachtvariabelen op ‘Capaciteit’ 
hebben wij in grote lijn de eerder beschreven procedure of aanpak doorlopen. 
Binnen deze aanpak hebben wij echter twee richtlijnen gevolgd voor de 
opname van variabelen. Eerst hebben wij aan het model ‘Leerlinggedrag’ elke 
leerkrachtvariabele afzonderlijk toegevoegd. De afzonderlijke toevoegingen 
van de leerkrachtvariabelen toetsen wij (per analyse) met de keuze voor 2 
maal de standaardfout (bij 2-zijdige toetsing) of 1.65 maal de standaardfout 
(bij 1-zijdige toetsing), in verhouding tot de schatting van de desbetreffende 
variabele. 
Vervolgens zijn (in het laatste model in Tabel 5.6) alleen die variabelen 
gezamenlijk opgenomen, welke significant bleken in de afzonderlijke 
analyses. Deze laatste gezamenlijke toevoeging toetsen wij op basis van de 
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deviantie in relatie tot het verschil in aantal vrijheidsgraden met het model 
‘Leerlinggedrag’. 
In Tabel 5.6 staat als eerste het model ‘Leerlinggedrag’. Daarna de 
schattingen van de afzonderlijke toevoegingen van de leerkrachtvariabelen 
aan het model ‘Leerlinggedrag’. Deze krijgen telkens dezelfde 
parameteraanduiding, namelijk 9B . Deze worden telkens als negende (en 
gefixeerde) variabele in de regressieanalyse opgenomen. 
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Tabel 5.6:  Verklaring van de afhankelijke variabele ‘Capaciteit’ met de 
vignetvariabelen en leerkrachtvariabelen 

 
Model Parameter Schatting Likelihood Deviantie:  

 
Leerlinggedrag B0ijconstante  

2e0 
2u0 

 

.370 (.019) 

.362 (.073) 

 

1912.58  

     
Leerlinggedrag 
met leerkracht-
variabelen 
afzonderlijk 

    

 B9Somscoreprofiel j  .075 (.094)ns*   
 B9Hooglaagscoreprofiel j  .085 (.094)ns*   
 B9Cursussen j  -.268 (.088)*   
 B9Werkervaring j  -.233 (.090)*   
 B9Uren j    .046 (.095)*ns   
 B9LkrSekse j  -.080 (.214)ns**   
 B9Overleg j  .209 (.091)ns*   
     
Leerlinggedrag 
cursussen 
werkervaring 

  1901.08 ,50.112
2  

05.p  

     
 B9Cursussen j  -.217 (.090)*   
 B10Werkervaring j  -.163 (.090)*   

ns = niet significant. Parameters met * zijn eenzijdige getoetst met = .05. Parameters met ** 
zijn tweezijdig getoetst met = .05. 
 
Uit de afzonderlijke toetsing van de leerkrachtvariabelen blijkt dat de variabele 
‘Cursussen’ en de variabele ‘Werkervaring’ significant zijn bij linkseenzijdige 
toetsing. Wat betreft de variabele ‘Overleg’ is, bij linkseenzijdige toetsing, de 
richting van de parameterschatting niet in overeenstemming met de 
verwachting. Het effect is echter zo sterk dat dit niet genegeerd kan worden. 
In de conclusie komen wij terug op de interpretatie van dit onverwachte effect. 
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De overige leerkrachtvariabelen, zoals sekse van de leerkracht (‘lkrsekse’) en 
omvang van de aanstelling (‘Uren’), blijken bij de afzonderlijke toevoeging aan 
model ‘Leerlinggedrag’ niet significant. 
Wat vooral opvalt, is dat de parameterschattingen van de variabelen 
‘Somscoreprofiel’ en ‘Hooglaagscoreprofiel’ tegengesteld (en niet significant) 
aan de verwachte richting zijn. Dit zijn immers de variabelen, waarmee de 
interne begeleiders de leerkrachten beoordelen op vaardigheid in de omgang 
met gedragsproblemen. 
In het laatste model ‘Leerlinggedrag cursussen werkervaring’, hebben wij 
eerst de variabele ‘Cursussen’ opgenomen en daarna de variabele 
‘Werkervaring’. De deviantie ten opzichte van het model ‘Leerlinggedrag’ 
zonder de twee leerkrachtvariabelen is significant, wat ook geldt voor de 
bijbehorende parameters van de variabelen. De parameterschatting van de 
variabele ‘Werkervaring’ valt na opname van de variabele ‘Cursussen’ lager 
uit dan bij de afzonderlijke opname. Dit is mede het gevolg van de 
middelmatig hoge correlatie (r = .31, p < .019, N2 = 56) tussen beide 
variabelen. 
De interpretatie van de toevoeging van de leerkrachtvariabelen is als volgt: bij 
toename van 1 eenheid op bijvoorbeeld ‘Cursussen’ zal ‘Capaciteit’ .217 
eenheid dalen. Voor de variabele ‘Werkervaring’ geldt een dergelijke 
redenering. Dus naarmate een leerkracht meer cursussen heeft gevolgd ten 
dienste van de leerlingen die speciale zorg nodig hebben en naarmate een 
leerkracht meer werkervaring heeft, des te minder gaat het leerlinggedrag 
diens capaciteit te boven. Dit zijn kleine effecten naar de maatstaf van de 
vuistregels van Cohen (1988). Wij komen in de conclusie terug op deze 
interpretatie. Maar eerst gaan wij in op het effect van de contextvariabelen op 
het beoordelingsniveau. 
 
Contextvariabelen
In Tabel 5.7 staan de resultaten vermeld van de analyses met twee modellen, 
waarbij wij uitgaan van het eerder beschreven model met de acht 
vignetvariabelen, namelijk model ‘Leerlinggedrag’. In het eerste model 
‘Leerlinggedrag met context variabelen afzonderlijk’, worden vier 
contextvariabelen afzonderlijk toegevoegd. Dit zijn schoolgrootte, aantal 
gewogen leerlingen op school, groepgrootte, beschikbaarheid van hulp, en de 
groepering van de leerlingen op de school. Bij deze afzonderlijke 
toevoegingen blijkt geen van deze vier contextvariabelen significant. 
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In het tweede model ‘Leerlinggedrag groepering op schoolniveau’, voegen wij 
de twee dummyvariabelen ‘Difscho1’ en ‘Difscho2 ’ (groepering op 
schoolniveau) toe. Ook deze toevoeging blijkt niet significant. Dus deze 
resultaten lijken geen steun te geven aan onze veronderstellingen met 
betrekking tot de invloed van de contextvariabelen. Deze blijken niet van 
invloed op de ervaring van handelingsverlegenheid (bij leerlinggedrag) c.q. de 
definiëring van leerlinggedrag als zijnde problematisch. 
 
Tabel 5.7:  Verklaring van de afhankelijke variabele ‘Capaciteit’ met de 

vignetvariabelen en de contextvariabelen. 
Model Parameter Schatting Likelihood Deviantie: 

  
     
Leerlinggedrag   1912.58  
     
 B0ijconstante 

2e0 
2u0 

 .370 (.091) 

 .461 (.091) 

  

Leerlinggedrag 
met context 
variabelen 
afzonderlijk 

    

 B9Groepgrootte j   .142 (.096)*ns   

 B9Beschikbare hulp j   .167 (.095)*ns   

 B9Schoolgrootte j   .057 (.097)*ns   

 B9Gewogenleerlingen j  -.021 (.098)*ns   

     

Leerlinggedrag 
groepering op 
schoolniveau 

  1912.58 ,54.12
2  

46.p  

 B9Difscho1 -.455 (.530)**ns   

 B10Difscho2  .589 (.508)**ns   

     
     

ns = niet significant. Parameters met * zijn eenzijdige getoetst met = .05. Parameters met ** 
zijn tweezijdig getoetst met = .05. 
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Verklaring voor de verschillen in het beoordelingsproces op 
ʻCapaciteitʼ 
In analyses en modellen, waarbij wij de parameters van de vignetvariabelen 
lieten variëren om de verschillen in het beoordelingsproces te onderzoeken, 
bleken dus twee varianties van de vignetvariabelen significant. Het betreft 

7
2
u  van de parameter jB7  van ‘Onevenwichtig’ en 8

2
u  van jB8  van 

‘Zwaartillend’. Deze varianties op leerkrachtniveau wijzen op verschillen 
tussen leerkrachten bij de beoordeling van de twee gedragscategorieën bij de 
verklaring van ‘Capaciteit’. 
Voor de parameters jB7 en jB8  gaan wij na of de bijbehorende varianties 
( 7

2
u  en  8

2
u ) verklaard kunnen worden door opname van variabelen op 

het tweede niveau. Dit zijn de leerkracht- en contextvariabelen. Omdat wij 
geen idee hebben welke variabelen van invloed zijn op het 
beoordelingsproces, heeft dit gedeelte van het onderzoek overwegend een 
exploratief karakter. 
Om kanskapitalisatie te voorkomen passen wij de Bonferroni-correctie toe, 
waarbij  aangepast wordt voor het aantal analyses. Met elk van de twee 
variabelen (‘Onevenwichtig’ en ‘Zwaartillend’) op niveau 1, en met zes 
leerkracht- en vier context variabelen op niveau 2, zijn ‘crosslevel’ 
interactietermen aangemaakt. Dus de analyses met tien interactietermen 
dienen om de variantie ( 7

2
u ) in de parameterschatting van jB7  

(‘Onevenwichtig’) te verklaren. Dit geldt ook voor de tien interactietermen om 
8

2
u  van jB8  (‘Zwaartillend’) te verklaren. Daarom hanteren wij = .005 als 

fout van de eerste soort. Bij deze kans is de z-waarde 2.58, afgerond naar 
2.6. Dus een parameterschatting van een interactieterm wijkt significant af 
van 0, als deze schatting een waarde heeft die hoger is dan de absolute 
waarde van sf * 2.6. 
 
Met deze toetsing blijkt geen van alle interactietermen significant. Ook doet 
geen van deze interactievariabelen 7

2
u  en 8

2
u  significant dalen. De 

laagste overschrijdingskans heeft ‘Onevenwichtig*Uren’ 
( 08.,99.22

1 p ). Dus ook het aantal uren, als maat voor de 
aanstelling, kan niet verklaren waarom voor sommige leerkrachten ‘wordt 
kwaad als dwarsgezeten wordt’ hun capaciteiten meer te boven gaan, terwijl 
dat voor andere leerkrachten geldt voor ‘ergert zich er niet aan als 
dwarsgezeten wordt’. De leerkrachten verschillen dus onderling bij het 
beoordelen van onevenwichtigheid en zwaartillendheid in de mate waarin dat 
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hun capaciteiten te boven gaat. Echter, waaraan dat ligt of waarmee dat 
samenhangt blijft onbeantwoord in dit onderzoek. 
 
Onafhankelijke variabelen met ontbrekende waarden waarvoor 
niet geïmputeerd is 
Wij besluiten tot een ‘listwise deletion’ procedure voor de variabelen 
‘Combinatiegroep’, ‘Groep’, ‘Groepsgrootte’ en ‘Aantal gewogen leerlingen in 
de groep’. Dit doen wij omdat wij voor deze onafhankelijke variabelen geen 
plausibele waarden kunnen imputeren. Wij geven een samenvattende 
beschrijving van de resultaten van de analyses met de afzonderlijke invloed 
van deze variabelen op de afhankelijke variabele ‘Capaciteit’. Dit houdt in dat 
wij voornamelijk slechts de hoogste overschrijdingskans zullen vermelden van 
het effect van de onafhankelijke variabele. De analyses betreffen zowel het 
niveau als het proces van beoordelen. 
De invloed van de variabele ‘Aantal gewogen leerlingen in de groep’ (Gwllgr) 
op de afhankelijke variabele ‘Capacititeit’, na opname van de acht vignet 
variabelen, is bepaald met de dataset van N2 = 30 (leerkrachten). De 
parameterschatting -.022 (sf = .020) komt niet in de buurt van significantie. 
Ook wat betreft het beoordelingsproces is de invloed van deze variabele op 
de (twee) leerlinggedragvariabelen niet significant. De parameterschatting 
voor ‘crosslevel’-interactieterm ‘Gwllgr*Onevenwichtig’ heeft nog de laagste 
overschrijdingskans ( 68.,69.12

1 p ). Dus met deze gegevens vinden 
wij geen steun voor de mogelijke invloed van het aantal gewogen leerlingen in 
de groep op zowel het niveau, als het proces van beoordelen. 
Met de dummyvariabelen voor ‘Combinatiegroep’ en ‘Groep’ is het effect 
bepaald voor het beoordelingsniveau en het beoordelingsproces. Beide 
variabelen blijken niet van invloed op de afhankelijke variabele ‘Capaciteit’. Bij 
het beoordelingsproces op de variabele ‘Capaciteit’ heeft de interactieterm 
‘Combinatiegroep*Onevenwichtig’ de hoogste overschrijdingskans 
( 0502.,835.32

1 p ). De overschrijdingskansen bij de analyses met de 
dummievariabelen ‘Groep’ zijn aanzienlijk hoger. Op basis van het ontbreken 
van significante resultaten vinden wij dus geen steun voor de invloed van de 
variabelen ‘Combinatiegroep’ en ‘Groep’ op zowel het beoordelingsniveau als 
het beoordelingsproces. 
Voor de invloed van de variabele ‘Groepering van de leerlingen in de klas’ 
(‘Grgrk’) (met vier dummyvariabelen) hebben wij eveneens geen steun 
gevonden ( 11.,59.72

4 p ). De laagste overschrijdingskans in het 
beoordelingsproces betreft de invloed van de producttermen van de vier 
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dummyvariabelen met de vignetvariabele ‘Onevenwichtig’. Deze toevoeging 
van de vier interactietermen aan het model blijkt echter niet significant 
( 47.,53.32

4 p ). 
 
Samenvattend: de resultaten van de analyses met variabelen 
‘Combinatiegroep’, ‘Groep’, ‘Groepsgrootte’ en ‘Aantal gewogen leerlingen in 
de groep’ geven geen steun voor de veronderstelling dat deze variabelen het 
beoordelingsniveau en beoordelingsproces ten aanzien van de variabele 
‘Capaciteit’ beïnvloeden. Door de vele ontbrekende waarden, de hoge 
overschrijdingskansen en de lage varianties, is voorzichtigheid bij deze 
interpretatie geboden.  
 
5.3.4 Vergelijking holistisch en analystisch oordeel 
Bij het holistisch oordelen krijgen wij zicht op het belang, dat de leerkrachten 
toekennen aan de dimensies in het leerlinggedrag. Bij het analystisch 
oordelen gaat het om de verklaring van de verschillen in 
handelingsverlegenheid. Omdat bij beide operationalisaties gevraagd is naar 
het subjectieve oordeel over leerlinggedrag, lijkt het ‘analytisch’ oordeel 
gerelateerd aan het ‘holistisch’ oordeel. 
De resultaten van het holistisch oordeel en het analytisch oordeel vertonen 
sterke overeenkomsten. Dit is te zien als wij de effecten met betrekking tot het 
belang van de leerlinggedragdimensies en de effecten van de 
leerlinggedragvariabelen afzonderlijk rangordenen. In Tabel 5.8 staat de 
rangordening van de leerlinggedragdimensies op basis van de sterkte van het 
effect bij het holistisch oordelen met daarnaast de rangordening op basis van 
de sterkte van het effect van de leerlinggedragvariabelen bij het analytisch 
oordelen. 
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Tabel 5.8: Rangordeningen van de leerlinggedragdimensies op basis 
van het holistisch oordeel en het analytisch oordeel 
Dimensie Persoonlijkheids-

eigenschap 
Rangnummer 

Holistisch 
Rangnummer 

Analytisch 
    

Ongeconcentreerd/ 
Geconcentreerd 

Werkhouding 1 1 

Zwaartillend/ 
Onverschillig 

Emotionele 
stabiliteit 

2 8 

Onevenwichtig/ 
Onbewogen 

Emotionele 
stabiliteit 

3 3 

Egoïstisch/ 
Onzelfzuchtig 

Aangenaam gedrag 4 2 

Gemakzuchtig/ 
Ambitieus 

Werkhouding 5 4 

Ongeremd/ 
Terughoudend 

Extraversie 6 5 

Bazig/ 
Volgzaam 

Extraversie 7 6 

Onbehouwen/ 
Voorkomend 

Aangenaam gedrag 8 7 

    
 
In Tabel 5.8 staat dat dimensie ‘Ongeconcentreerd/Geconcentreerd’ holistisch 
het hoogst beoordeeld is, terwijl deze dimensie ook bij het analytisch oordelen 
het sterkste effect heeft op handelingsverlegenheid. Deze dimensie heeft bij 
beide wijzen van oordelen rangnummer 1. Voor de meeste dimensies gaan 
de beide rangordeningen min of meer gelijk op. Het grootste verschil tussen 
de rangnummers lijkt te gelden voor de dimensie ‘Zwaartillend/Onverschillig’. 
Deze dimensie wordt, op één na, het meest belangrijk gevonden bij het 
holistisch oordelen. Bij het analytisch oordeel lijken deze leerlinggedragingen 
het minst effect te hebben. Bij het analytisch oordeel is de parameterschatting 
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van de regressiecoëfficient van deze dimensie immers niet significant (zie 
Tabel 5.5) en wijkt dus niet af van nul. Desondanks is de spreiding rond deze 
parameter wel significant (zie Tabel 5.5). Bij sommige leerkrachten brengt 
zwaartillend leerlinggedrag consequent meer handelingsverlegenheid met 
zich mee, terwijl dat voor andere leerkrachten voor (de tegenpool) 
onverschillig leerlinggedrag geldt. Bij het analytisch oordelen lijken deze twee 
effecten elkaar dus uit te dempen 
Dus de discrepantie tussen het holistisch en analytisch oordelen is in dit geval 
slechts schijn. Ondanks een lage regressiecoëfficient bij de regressieanalyses 
bij onderzoek naar het analytisch oordeel, kan een leerlinggedragsdimensie 
(met de beide polen) bij het holistisch oordeel belangrijk gevonden worden. 
Op basis van bovenstaande redenering en het feit dat de overige dimensies 
nagenoeg gelijke rangnummers hebben, zijn de resultaten van het ‘holistisch’ 
en ‘analytisch’ oordeel met elkaar in overeenstemming. Dit kan dan ook 
opgevat worden als steun voor validiteit. 
Verder valt op dat de dimensies, die tot dezelfde persoonlijkheidseigenschap 
behoren, verschillend gerangordend zijn. Vooral bij de eigenschap 
‘Werkhouding’ wordt ‘Gemakzuchtig/Ambitieus’ lager beoordeeld dan 
‘Ongeconcentreerd/Geconcentreerd’. Een dergelijke redenering gaat ook op 
voor de twee dimensies, die horen bij de persoonlijkheidseigenschap 
‘Aangenaam gedrag’. Voor persoonlijkheidseigenschap ‘Extraversie’ en 
‘Emotionele stabiliteit’ geldt echter wel een overeenkomstige rangordening. 
Ondanks het wisselende patroon is de algemene tendens en voorlopige 
conclusie, dat de leerkrachten vooral op de werkhouding van de leerling 
letten, vervolgens op de emotionele stabiliteit, daarna op extraversie en ten 
slotte op aangenaam gedrag. 
 
 
5.4 Samenvatting, conclusie, discussie en aanbevelingen 
voor vervolgonderzoek 
 
In de volgende paragrafen geven wij een samenvatting van het onderzoek en 
beschouwen wij de resultaten in relatie tot de antwoorden op de 
onderzoeksvragen. Wij evalueren de door ons gebruikte methode en het 
theoretisch schema. Waar nodig en mogelijk doen wij suggesties voor 
verbetering en vervolgonderzoek. 
In dit onderzoek hebben wij inzicht proberen te krijgen in de definiëring door 
leerkrachten van leerlinggedragingen als zijnde problematisch. Daartoe 
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volgden wij twee richtlijnen. De eerste richtlijn voor dit onderzoek bestond uit 
de aanname dat subjectieve en relatieve aspecten ten grondslag liggen aan 
de definiëring van gedragsproblemen door leerkrachten. Op deze aspecten is 
Model 1 gebaseerd. In dit model is de definiëring van leerlinggedragingen, als 
zijnde meer of minder problematisch, afhankelijk van het soort leerlinggedrag, 
leerkrachtkenmerken en contextkenmerken. De tweede richtlijn wordt 
gevormd door het expertparadigma. Dit paradigma vereist dat de expertise 
moet blijken uit het verrichten van gestandaardiseerde taken, betreffende een 
specifiek domein (omgang met gedragsproblemen in het regulier 
basisonderwijs) en de erkenning van de expertise door derden die thuis zijn in 
het domein. 
Op basis van de twee richtlijnen hebben wij Model 1 grotendeels omgevormd 
tot een bijzondere vorm van een facetdesign, namelijk het vignetdesign. 
Daarin wordt vooral de invloed op de reacties van de leerkrachten bepaald 
van leerlinggedrag, leerkrachtvaardigheid en klas- en schoolkenmerken. Deze 
reacties hebben wij, na voorbewerking met factoranalyses, omgevormd tot 
een variabele, die aangeeft in hoeverre een bepaald soort leerlinggedrag de 
capaciteiten van de leerkracht te boven gaat. Wij zullen hiervoor, in het 
vervolg van de tekst, ‘handelingsverlegenheid’ gebruiken. 
De meerniveau analyses geven inzicht in de beoordeling van leerkrachten 
van gedragsproblemen. Deze analyses maken het mogelijk de beoordeling te 
onderscheiden in het beoordelingsniveau en het beoordelingsproces. Deze 
vallen beiden onder het analytisch oordeel van de leerkracht en betreffen 
hoofdzakelijk de eerste algemene onderzoeksvraag. De tweede 
onderzoeksvraag betreft de weging van leerlinggedrag bij de beoordeling van 
het gedrag als zijnde problematisch. Deze weging is het holistisch oordeel 
van de leerkrachten. 
Om de conclusies ten aanzien van de resultaten op waarde te kunnen 
schatten gaan wij eerst in op de door ons gebruikte methode. 
 
Methodologische maatregelen 
Wij kunnen een aantal opmerkingen maken over de gebruikte methode. Zij 
betreffen: 1) generaliseerbaarheid van de gegevens, 2) de keuzen en kwaliteit 
van de beoordeling door de interne begeleider van de leerkrachten en de 
kwaliteit van de Profielvragenlijst, 3) externe validiteit van de gegevens van 
vignetonderzoek en de keuze van de gemanipuleerde vignetvariabelen. 
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Ad 1) Hoewel wij leerkrachten met elk niveau van vaardigheid in de 
steekproef wilden hebben, is het mogelijk dat hoofdzakelijk de middelmatige 
tot betere leerkrachten aan dit onderzoek meededen. Dit kan het gevolg zijn 
van de wervingsprocedure. De wervingsprocedure liep via de interne 
begeleider of de directeur, waarna zowel de interne begeleider als twee 
collega-leerkrachten om medewerking is gevraagd. Door deze getrapte, en 
voor de scholen bewerkelijke, procedure kan in elke fase een selectie 
plaatsgevonden hebben. 
De scholen die niet meewerkten gaven meestal aan, dat zij het te druk 
hadden of dat zij hun collega’s met dergelijke onderzoeken niet wilden 
belasten. Ook gaven de interne begeleiders aan, dat zij bang waren om in 
loyaliteitsconflicten verzeild te raken bij het beoordelen van collega’s. Dus de 
procedure en de bewerkelijkheid voor de scholen zou een zelfselectie kunnen 
veroorzaken. Het is mogelijk dat de scholen die de meeste en grootste 
problematiek hebben niet aan het onderzoek meewerkten. 
Naast deze vorm van zelfselectie zouden de interne begeleiders of 
directeuren13 de minst vaardige leerkrachten ontzien kunnen hebben14. 
Bovendien zouden de zwaarst belaste en (dus) minder vaardige leerkrachten 
zich aan medewerking hebben kunnen onttrekken. 
Voor dit onderzoek lijkt het aannemelijk dat de resultaten wel 
generaliseerbaar zijn voor de leerkrachten met een middelmatig tot hoog 
niveau van lesgeefvaardigheid of omgang met gedragsproblemen. De 
generaliseerbaarheid naar de populatie van leerkrachten met een lager 
niveau ligt gevoeliger.  
Ad 2) Met de Profielvragenlijst hebben wij geprobeerd te voorkomen, dat de 
aanwijzing van meer of minder vaardige leerkrachten gebeurt op basis van de 
effectieve omgang met de beter presterende leerlingen in plaats van de 
effectieve omgang met de mindere presteerders. Deze onbedoelde effecten 
zijn gevonden door Braaten, Kauffman, Braaten, Polsgrove & Nelson (1988). 
Ondanks de indrukvaliditeit en wijze waarop de Profielvragenlijst is 
samengesteld, is het mogelijk dat niet zozeer de vaardigheid in de omgang 
                                                 
13 De interne begeleiders hebben in ieder geval niet geoordeeld op een formeel 
criterium, zoals het aantal cursussen dat een leerkracht gevolgd heeft ten behoeve 
van leerlingen die speciale zorg nodig hebben. De hoog en laag beoordeelde 
leerkrachten op de Profielvragenlijst verschilden niet in het aantal gevolgde cursussen 
(t = –.537, p <.59). 
14 Brophy & McCaslin (1992) en Brophy (1996) sloten de minder vaardige leerkrachten 
bij voorbaat uit voor het onderzoek omdat zij, naar hun idee, de handen al vol hebben 
aan het lesgeven. 
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met gedragsproblemen gemeten wordt, maar mogelijk de vaardigheid in het 
lesgeven (in het algemeen) of in klassenmanagement. Ook Brophy (1996) 
zette dergelijke kanttekeningen bij het door hem gekozen criterium. In zijn 
onderzoek werden de expertleerkrachten in de omgang met 
gedragsproblemen aanwezen door de schoolleider. Hij opperde dat de 
schoolleiders de experts kozen op basis van indrukken, die meer te maken 
hebben met hun onderlinge relatie, dan met de omgang met de 
gedragsproblematische leerling. Net als Brophy & McCaslin (1992) en Brophy 
(1996) hadden wij de mogelijkheid tot de keuze voor het schoolhoofd als 
beoordelaar van de mate van vaardigheid van de leerkracht in de omgang 
met gedragsproblemen. Wij hebben echter gekozen voor de interne 
begeleider, omdat bezoek in de klas bij deze laatste niet in het kader staat 
van een functioneringsgesprek. Dit is vaak wel het geval bij bezoek van de 
schoolleider. Wij hoopten zo dat de beoordeling door interne begeleider 
minder bedreigend15 was voor de leerkrachten. Minder bedreigend ook dan 
een sociometrische meting binnen het schoolteam, welke eveneens een 
overwogen optie was. Voor elk van de opties bestaan voor- en nadelen. De 
nadelen hebben hoofdzakelijk met de wet op de privacy en de bewerkelijkheid 
van de instemmings- en toestemmingsprocedure te maken bij beoordeling 
van personen c.q. leerkrachten. 
Ad 3) Een bezwaar bij vignetonderzoek is, dat deze de omschrijvingen van 
gedrag bevatten en niet het werkelijk gedrag van een leerling. Aan deze 
omschrijvingen kunnen al connotaties kleven. Enkele leerkrachten gaven 
bovendien als kritiek op het onderzoek, dat zij niet genoeg informatie hadden 
om de vignetten adequaat te kunnen beantwoorden. Dus de generalisatie 
naar de realiteit laat onvermijdelijk te wensen over. Deze kritiek geldt nog 
altijd met betrekking tot het onderzoek in de traditie van Wickman (Williams, 
1974). 
Wij hebben gekozen voor zo concreet mogelijk leerlinggedrag, geselecteerd 
uit de SCHOBL-R vragenlijst, die op zijn beurt weer samengesteld is op basis 
van uitspraken van leerkrachten over leerlinggedrag. Daarmee wordt de 
inhoudsvaliditeit gesteund. Voor vervolgonderzoek adviseren wij een verdere 
concretisering van leerlinggedrag, en wel in de vorm van beeldmateriaal. Dit 
zal de connotaties voorkomen, die met geschreven tekst onvermijdelijk zijn. 

                                                 
15 Klompe & Rozendaal (2001, p. 101):“veel interne begeleiders vinden het uitvoeren 
van klassenconsultaties op basis van afspraken een moeilijk onderdeel van hun 
takenpakket.”  Dit onderdeel is moeilijk mede omdat de leerkracht de consultatie als 
een beoordeling zou kunnen ervaren.  
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De beelden van leerlinggedragingen worden per computer voorgelegd aan de 
respondenten, waarop zij vervolgens kunnen reageren. Standaardisatie en 
systematische manipulatie van variabelen zijn dan wat bewerkelijker, maar 
zonder meer mogelijk. 
In de vignetten hebben wij het gedrag gevarieerd, waarbij de leerkracht ervan 
uit moest gaan dat het een jongen betrof. Mogelijk zijn de resultaten anders 
als hetzelfde gedrag door een meisje vertoond wordt. Onderzoek met 
beeldmateriaal, waarbij de rollen en gedragingen identiek zijn, maar waarbij 
de sekse van de leerling-acteur wisselt, zal inzicht kunnen geven in de 
stereotypering van gedragsproblemen.  
 
Invloeden op het beoordelingsniveau 
De onderzoeksvraag, die de invloed van de leerling-, leerkracht- en 
contextkenmerken met betrekking tot het beoordelingsniveau betreft, kunnen 
wij als volgt beantwoorden. Van de acht aspecten in de leerlinggedragingen 
blijken zeven het niveau van handelingsverlegenheid te beïnvloeden. Van 
deze zeven soorten leerlinggedragingen blijkt ongeconcentreerdheid het 
meest van invloed, daarna -in rangordening van hoogte van 
parameterschatting- egoïstisch gedrag, onevenwichtig gedrag, gemakzuchtig 
gedrag, ongeremd gedrag, bazig gedrag en onbehouwen gedrag. Bij het 
achtste aspect, heeft zwaartillend gedrag ten opzichte van onverschilligheid, 
een wisselend effect. 
Naast de zeven genoemde leerlingkenmerken, is het aantal cursussen dat 
een leerkracht gevolgd heeft van invloed op het beoordelingsniveau. Hoe 
meer cursussen een leerkracht gevolgd heeft (ten behoeve van de omgang 
met leerlingen die speciale zorg nodig hebben), des minder brengt het 
leerlinggedrag handelingsverlegenheid teweeg. Deze relatie geldt eveneens, 
maar in mindere mate, voor het aantal jaren werkervaring in het regulier 
basisonderwijs.  
De resultaten komen overeen met de vignetstudie van Alvarez (2007). De 
leerkrachten met extra opleiding ten behoeve van leerlingen met emotionele 
problemen kozen, ten opzichte van leerkrachten die alleen algemene 
klassenmanagement technieken gehad hadden, eerder voor actieve en 
positieve strategieën. De “klassenmanagement leerkrachten” verwezen de 
leerlingen eerder door naar specialistische hulp.  
Alvarez (2007) vond ook dat de “klassenmanagement leerkrachten” meer 
over de leerling wilden weten. Een fragment uit het interview met leerkracht 
Monica uit Hoofdstuk 1 correspondeert hiermee. Het fragment illustreert haar 
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(ervaren) handelingsverlegenheid, beperkte expertise en de impliciet 
uitgesproken behoefte aan reflectie en inzicht: 
 

‘Misschien zou het het beste zijn een cursus te volgen om wat meer 
over deze problemen te weten te komen en wat je ermee kan doen. 
Hoe kan je het aanpakken? Zo’n cursus zou ik willen volgen.’ 

 
De resultaten liggen ook in lijn met de bevindingen van Ericson & Lehman 
(1996). Deze zien experts als diegenen die jarenlang bewuste training 
hebben ondergaan. ‘Bewust’ staat voor reflectie en metacognitieve 
vaardigheden, waarvan we mogen aannemen dat die voor een groot deel 
verwacht en vereist worden in de cursussen.  
Voor het overleg dat een leerkracht met collega’s, ouders en deskundigen 
voert, is het effect tegengesteld aan de verwachtingen. Naarmate de 
leerkrachten meer overleggen, des te meer zij handelingsverlegenheid 
ervaren (met leerlinggedrag). In Hoofdstuk 4 gaven wij aan, dat reflectie vaak 
samengaat met overleg. Ook het fragment uit het interview met Elsbeth uit 
Hoofdstuk 1 illustreert dit veronderstelde verband. 
 

‘… is een goede leerkracht in staat om zichzelf te corrigeren, zijn 
eigen gedrag onder de loep te nemen en bij collega’s te checken met 
intervisie.’ 

 
Dit citaat staat dus in contrast met de resultaten. De verklaring voor het 
ontbreken van het effect is methodologisch van aard. De voorspellende 
variabele in de regressie analyses bevat de mate van algemeen overleg, 
terwijl de voorspelde variabele, de specifieke vragen om hulp bevat. Deze 
laatste vragen maken onderdeel uit van de score op de variabele ‘Capaciteit’. 
Wij noemen dit ‘specifiek’ omdat de drie antwoordmogelijkheden met 
betrekking tot de vraag om hulp, deel uit maakten van de acht soorten 
reacties op de vignetten. Dus de specifieke vragen om hulp verwijzen 
grotendeels naar het overleg ten aanzien van de leerlinggedragingen. Als een 
leerkracht in het algemeen veel overleg pleegt, zal deze dat ook doen over de 
leerlinggedragingen. Algemeen overleg en specifiek overleg hangen dus 
positief samen. 
Dit positieve verband laat, wat betreft ons onderzoek, tevens een 
onvermijdelijk probleem zien. Bij de beschrijving van het vignetdesign 
roemden wij de combinatie van experimentele design met de 
vragenlijstmethode of het correlationele design. Dit “correlationele design-
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gedeelte” heeft ook nadelen wat betreft de gevolgtrekking voor causaliteit. De 
causale relatie kan omgekeerd, of spurieus zijn. Dit kan ook gelden voor de 
mate van overleg. Voor de wijze waarop wij het effect voor mate van overleg 
bepaald hebben, gelden in het eerste geval twee concurrerende causale 
inferenties: 1) de neiging van de leerkracht tot veel algemeen overleg brengt 
ook veel specifiek overleg over leerlinggedragingen met zich mee. 2) veel 
noodgedwongen specifiek overleg veroorzaakt veel algemeen overleg. 
‘Noodgedwongen’ omdat de leerlinggedragingen de capaciteiten van de 
leerkracht te boven gaan. Een aannemelijke verklaring op basis van een 
spurieuze relatie tussen beiden soorten overleg is, dat derden (zoals ouders 
en collega’s) de problemen tussen de leerkracht en de leerling verontrustend 
vinden en op basis daarvan aandringen op overleg. 
Opvallend is verder dat de relatie ontbreekt tussen enerzijds het oordeel van 
de interne begeleiders (over de leerkracht wat betreft diens kwaliteiten in de 
omgang met gedragsproblemen), en anderzijds de mate van 
handelingsverlegenheid. Dit geldt zowel voor de paarsgewijze vergelijking van 
de leerkrachten binnen één school, als de vergelijking op basis van scores 
over alle leerkrachten. Ook Brophy (1996) had moeite met het interpreteren 
van de onverwachte effecten ten aanzien van het verschil tussen experts en 
niet-experts. In zijn onderzoek lagen de verschillen vooral in de wijze waarop 
de twee groepen leerkrachten reageerden op de vignetten. Bij hem betrof het 
open antwoorden, waarbij gevraagd werd naar wat de leerkrachten zouden 
doen. De experts hadden wel een groter repertoire aan vuistregels, maar 
deze vuistregels waren niet veel beter dan die van de niet-experts. Daarbij 
zijn die vuistregels vergeleken met de officiële en wetenschappelijk getoetste 
interventies. 
In ons onderzoek zijn het ontbreken van de effecten mogelijk ook te wijten 
aan de eerder genoemde methodologische bedreigingen. Dit zijn de mogelijk 
onterechte keuze voor gematigde leerlinggedragingen, de zwakte van de 
Profielvragenlijst en de getrapte wervingsprocedure. Deze methodologische 
bedreigingen sluiten elkaar niet uit en kunnen dus in verschillende 
combinaties verantwoordelijk zijn voor het ontbreken van de relaties tussen 
vaardigheid enerzijds en de ervaren handelingsverlegenheid ten aanzien van 
leerlinggedrag anderzijds. 
De verklaring dat geen van de contextkenmerken van invloed is op 
handelingsverlegenheid, is ook niet in overeenstemming met onze 
verwachting. Zowel school-, groepgrootte, als gewogen aantal leerlingen op 
school, blijken niet van invloed. Echter het ontbreken van de effecten rijmen 
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wel met de meta-analyses van (Bosker e.a., 1999). Zij vonden immers 
geringe en wisselende effecten op leerprestaties. Deze leerprestaties hangen 
sterk samen met gedragsproblemen. 
Een andere verklaring voor het ontbreken van de contexteffecten, zoals 
schoolgrootte, aantal gewogen leerlingen, combinatiegroepen en groepering 
in de klas, is dat objectieve omstandigheden die algemeen gelden, als 
vanzelfsprekend ervaren worden. Dus deze omstandigheden worden niet als 
voordelig of nadelig ervaren, behalve als deze noodzakelijke omstandigheden 
ontbreken of een kritische drempelwaarde overschrijden. Blijkbaar ervaren de 
leerkrachten de omstandigheden niet als extreem of bijzonder, waardoor deze 
ook geen effect hebben op het ervaren van handelingsverlegenheid. 
 
Invloeden op het beoordelingsproces 
Het beoordelingsproces van de leerkrachten wat betreft het leerlinggedrag, is 
verschillend voor onevenwichtig en zwaartillend leerlinggedrag. 
Zwaartillendheid brengt bij sommige leerkrachten meer 
handelingsverlegenheid teweeg, terwijl dat bij andere leerkrachten geldt voor 
het tegenovergestelde gedrag, namelijk onverschilligheid. Voor 
onevenwichtigheid gaat een dergelijke redenering op: over het algemeen 
brengt onevenwichtig gedrag handelingsverlegenheid teweeg, maar voor een 
bepaalde groep van leerkrachten geldt dat voor het tegenovergestelde 
gedrag, namelijk onbewogen gedrag. 
De verklaring hiervoor is enigszins circulair van aard. Zowel ‘ergert zich er niet 
aan als dwarsgezeten wordt’ als ‘wordt kwaad als dwarsgezeten wordt’, 
bieden een negatief perspectief. In het eerste geval lijkt assertiviteit te 
ontbreken, terwijl bij de tweede pool assertiviteit doorslaat naar agressiviteit. 
Een dergelijke redenering gaat ook op voor ‘zit erg in over eigen fouten’ en 
‘reageert laconiek op eigen fouten’. In het eerste geval zullen de 
leerlingprestaties lijden onder faalangst, terwijl deze in het tweede geval lijden 
onder een mogelijk gebrek aan zelfkritiek. 
Wij hebben geen bewijs kunnen vinden dat de leerkracht- en 
contextvariabelen van invloed zijn op het beoordelingsproces. Wij kunnen dus 
niet verklaren waarom bij sommige leerkrachten de ene pool, en bij andere 
leerkrachten de tegenpool, handelingsverlegenheid oproept. 
 
Holistische beoordeling van de gedragsdimensies 
Wij hebben op basis van beschrijvende resultaten een rangorde kunnen 
aanbrengen in de gedragsdimensies, die leerkrachten meer of minder van 
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belang vinden. De rangordening is het antwoord op de tweede 
onderzoeksvraag ‘Welke leerlinggedragdimensies zijn volgens de 
leerkrachten het meest en het minst belangrijk voor de benoeming van 
gedrag als zijnde problematisch’. Deze rangordening is tot stand gekomen 
met een procedure, die wij het holistisch oordelen noemden. 
Deze rangordening blijkt echter na toetsing niet eenduidig. Over het 
algemeen zijn de verschillen tussen de leerlinggedragdimensies met de 
hoogste en de laagste rangnummers sterk. De verschillen tussen de 
opeenvolgende rangnummers zijn echter klein. Desondanks vinden de 
leerkrachten, volgens de beschrijvende gegevens, de mate van 
geconcentreerdheid het meest belangrijk, terwijl de mate waarin een leerling 
voorkomend of onbehouwen is, als minst belangrijk gevonden wordt. 
De leerkrachten hechten verschillend belang aan verschillende soorten 
dimensies c.q. gedragsaspecten. Deze verschillen kunnen echter niet 
verklaard worden door de verschillen in vaardigheid. Dit betreft het antwoord 
op het deel van de onderzoeksvraag ‘verschillen leerkrachten met een hoge 
expertise van leerkrachten met een lagere expertise in oordelen’. Het 
ontbreken van dit effect is mogelijk het gevolg van het gebrekkig 
onderscheidend vermogen van de Profielvragenlijst en de beperkte spreiding 
tussen de leerkrachten. 
 
Vergelijking holistisch oordeel en analytisch oordeel met 
eerder onderzoek 
De rangordeningen tussen het holistisch en analytisch oordeel vertonen 
sterke overeenkomsten. Desondanks is het opvallend dat de 
gedragsdimensies, die volgens Resing e.a. (1997) behoren tot eenzelfde 
temperament of persoonlijkheidseigenschap, verschillend gerangordend zijn. 
Zo zijn ongeconcentreerdheid en gemakzuchtigheid te vangen onder het 
temperament werkhouding. Van deze twee soorten leerlinggedragdimensies, 
brengt ongeconcentreerdheid het meeste handelingsverlegenheid met zich 
mee. Voor gemakzuchtigheid als tweede aspect van de eigenschap 
werkhouding geldt dit in mindere mate. Dit aspect neemt zowel voor het 
analytisch als het holistisch oordeel een middenpositie in. In eerste instantie 
lijkt het dus, dat niet alle aspecten bij (gebrek aan positieve) werkhouding het 
meest problematisch gevonden wordt en dat leerkrachten daar als eerste op 
letten. Dit is niet in overeenstemming met de conclusies van Resing e.a. 
(1997). 
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Echter beschouwen wij de beschrijvingen van de gedragsaspecten, die hoger 
gerangordend zijn dan gemakzuchtigheid, dan zien wij vooral gedragingen, 
die sterk gerelateerd zijn aan de voortgang van het leerproces. Zo is 
zwaartillend gedrag met ‘zit erg in over eigen fouten’ en onverschillig gedrag 
‘met reageert laconiek op eigen fouten’ niet bevorderlijk voor het leren. Een 
dergelijke redenering gaat ook op voor egoïstisch gedrag ‘kan moeilijk 
ongelijk bekennen’. Hierbij lijkt de inhoud meer te verwijzen naar 
eigenwijsheid of koppigheid. 
Dus in plaats van te concluderen, dat de leerkrachten voornamelijk naar de 
werkhouding kijken bij de definiëring van gedragsproblemen, lijken zij 
hoofdzakelijk te letten op de voortgang van het leerproces. De aspecten in het 
gedrag die meer sociaal georiënteerd zijn, blijken minder van belang en 
minder handelingsverlegenheid op te roepen. Dit zijn extraversie en 
aangenaam gedrag. 
De lage rangordening van extraversie (met onder andere ‘praat voor de 
beurt’) lijkt, in eerste instantie, niet te rijmen met de bevindingen van Wheldall 
e.a. (1988). Zij vonden dat leerkrachten juist dit soort gedrag problematisch 
vonden. In ons onderzoek blijkt dat soort gedrag juist niet de meeste 
handelingsverlegenheid op te roepen en is bovendien ook niet erg van belang 
bij de benoeming van gedragsproblemen. De verschillen in uitkomsten met de 
studies van Merret & Wheldall (1984) en Wheldall & Merret (1988) zijn echter 
verklaarbaar door de verschillen in vraagstelling aan de leerkrachten. In hun 
studies zijn de leerkrachten bevraagd naar welk gedrag zij als storend 
(‘disruptive’) ervaarden. Daarbij blijkt dat ‘voor de beurt praten’ als meest 
‘irritating’ en ‘troublesome’ ervaren wordt. Op de keper beschouwd lijken 
beide termen eerder samen te hangen met ‘het kunnen tolereren’ en minder 
met handelingsverlegenheid. Uit door ons niet vermeldde analyses bleek dat 
ongeremdheid, geconcretiseerd met ‘praat voor de beurt’, juist wel het meeste 
(en meest dalende) effect heeft op het tolerantieniveau van de leerkrachten. 
Dus de resultaten met betrekking tot ‘irritating’ en ‘troublesome’ en het kunnen 
tolereren van leerlinggedrag komen sterk overeen, maar verschillen van de 
resultaten met betrekking tot handelingsverlegenheid. Dit is in lijn met de 
resultaten van factoranalyses die wijzen op de discriminante validiteit voor het 
kunnen tolereren van gedrag ten opzichte van handelingsverlegenheid. In die 
zin zouden de resultaten in de traditie van Wickman zorgvuldig beschouwd 
moeten worden wat betreft de concrete vraagstelling aan de respondenten: 
handelingsverlegenheid met leerlinggedrag heeft wel raakvlakken, maar 
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verschilt duidelijk van de ervaringen ‘troublesome’ en ‘irritating’ of het kunnen 
tolereren van gedrag. 
 
Voorstel voor nieuwe definitie 
Bosker e.a. (1999) wijzen op de beschikbare tijd, die een leerkracht heeft om 
de kinderen taakgericht te laten werken. Deze taakgerichtheid is van 
positieve invloed op het leren van de leerlingen. Die beschikbare tijd wordt 
schaarser als er zich gedragsproblemen voordoen. Zo noemt Brophy (1996) 
‘tijdvergend’ of ‘bewerkelijk’ als aspecten van gedragsproblemen. De definitie 
van gedragsproblemen van Merrett & Wehldall (1984), is enigszins 
specifieker: het gedrag dat het leergedrag van het kind belemmert en/of het 
gedrag dat medeleerlingen belemmert in het leren en/of het gedrag dat de 
leerkracht belemmert in zijn vaardigheid om effectief te handelen. 
Wij kunnen de resultaten van ons onderzoek met betrekking tot de 
leerlinggedragdimensies grotendeels binnen dit kader verklaren. Het gaat dan 
om verbetering van leerprestaties met drie aspecten, namelijk 1) het aantal
personen bij wie het leerproces verhinderd word, 2) de mate van 
bewerkelijkheid ter bijsturing van dat proces en 3) bij wie deze bijsturing nodig 
is of plaatsvindt. Wij kunnen dit in de volgende “facetachtige” definitie van 
‘problematisch gedrag’ samenvatten. 
 
Als de leerkrachten ernaar streven de leerprestaties van de leerlingen te 
verbeteren,  
dan hangt de mate waarin zij gedrag van een leerling als problematisch 
beschouwen af van: 
of dit streven verhinderd wordt (1), voor: 

-alleen de leerling zelf en/of 
-weinig medeleerlingen en/of 
-veel medeleerlingen en/of 
-de hele klas 

daarbij letten zij op (2) de mate van bewerkelijkheid: 
-veel 
-weinig 

 
om dit bij (3):    -alleen bij de leerling zelf 
     -de groep, behalve leerling zelf 
     -de leerling en de groep 
alsnog te kunnen bewerkstelligen. 
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Binnen deze voorgestelde definitie zijn de resultaten van ons onderzoek goed 
interpreteerbaar. De mate van geconcentreerdheid van een leerling lijkt in 
eerste instantie alleen het leerproces van de leerling te betreffen. De leerling 
wordt gemakkelijk afgeleid. Echter, de leerling zal daarmee ook het 
leerproces van anderen verstoren. Maar bovenal vraagt dit gedrag een grote 
mate van inspanning van de kant van de leerkracht. Gegeven dat deze het 
leerproces vooropstelt. Ook voor de mate van zwaartillendheid of 
onverschilligheid en egoïstisch gedrag (in de zin van ‘kan moeilijk ongelijk 
bekennen’) geldt deze redenering. Het gedrag doorkruist het leerproces en 
het vraagt relatief veel inspanning en tijd om dit om te buigen. Minder 
bewerkelijk lijkt ongeremd gedrag (‘praat voor de beurt), omdat dit gedrag 
mogelijk met verbieden en gebieden te controleren is. Het leerproces van de 
leerling zelf en dat van anderen wordt relatief minder sterk verstoord. Het 
leerproces lijkt het minst te lijden onder onbehouwen gedrag. Dit is sociaal 
gedrag, dat minder direct het leerproces lijkt te remmen. Dit lijkt ook het geval 
voor bazig of volgzaam gedrag. Echter, deze beide tegenpolen lijken redelijk 
bewerkelijk en bieden weinig perspectief voor het leerproces, te meer daar 
deze dimensies geconcretiseerd zijn met respectievelijk ‘eigenwijs’ en ‘geen 
eigen mening’. Een leerkracht hoeft hiervan echter geen bewerkelijkheid te 
ervaren, omdat dit gedrag niet storend is voor het leerproces van anderen. 
Het verschil in bovenstaande definiëring met die van Brophy (1996) en 
Merrett & Wehldall (1984) is, dat wij de twee afzonderlijke definities van de 
genoemde auteurs integreren en relateren aan de doelstelling of het streven 
van de leerkrachten. Met deze combinatie proberen wij de inschatting van de 
ernst van de gedragsproblemen te bepalen. Deze benadrukking van de mate 
van ernst en het benadrukken van de noodzakelijke voorwaarde lijken bij 
Brophy en Merrett & Wehldall te ontbreken. Naast de noodzakelijke 
voorwaarde is bij ons ook de betekenis van ‘en/of’ relevant. Het maakt 
namelijk voor een leerkracht uit, of het gedrag van de leerling alleen het 
leerproces van de leerling zélf verstoort, of dat het ook het leerproces van 
anderen verstoort. Het kan immers ook voorkomen, dat slechts het leerproces 
van anderen gehinderd wordt en niet dat van de leerling zelf. Daarnaast 
hebben wij ‘effectief handelen’ in de definitie van Merrett & Wehldall 
vervangen met ‘bewerkelijk of tijdrovend’. Dit laatste past bij de onderzoeken 
van Guldemond & Meijnen (2000) en Maas & Meijnen (1999). Zo vonden 
Guldemond & Meijnen, dat naarmate leerlingen in hun prestaties meer 
afweken van het gemiddelde, deze ook meer problematisch beschouwd 
worden. Maas & Meijnen (1999) relateerden deze afwijking van het 
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gemiddelde aan de schaarste in tijd die een leerkracht ter beschikking heeft.
In het onderzoek van Cornoldi, Terreni, Scruggs & Mastropieri (1998) ervaren 
de leerkrachten in Italië en de VS niet alleen een tekort aan tijd maar ook een 
gebrek aan opleiding, hulp en instructiemateriaal om studenten met 
beperkingen in hun klassen op te kunnen nemen. 
Wij geven tentatief twee extremen als voorbeeld, waarin de drie aspecten en 
de noodzakelijke voorwaarde verwerkt zijn. Bij het eerste voorbeeld worden 
gedragsproblemen als het minst ernstig beschouwd. 

De leerkracht wil de prestaties van alle kinderen bevorderen. Als een 
individuele leerling dit streven doorkruist, dan vindt de leerkracht het 
leerlinggedrag het minst een probleem, als alleen de leerling zelf 
daarvan de dupe is, en als dit met weinig inspanning gecorrigeerd moet 
worden bij de leerling zelf. 

Bij het tweede voorbeeld worden gedragsproblemen als het meest ernstig 
beschouwd. 

De leerkracht wil de prestaties van alle kinderen bevorderen. Als een 
individuele leerling dit streven doorkruist, dan vindt de leerkracht het 
leerlinggedrag het meest een probleem, als niet alleen de leerling zelf, 
maar ook de rest van de klas daarvan de dupe is, en als dit met veel 
inspanning gecorrigeerd moet worden bij de leerling zelf en de groep. 

Wij benadrukken nogmaals de noodzakelijke voorwaarde, dat de leerkrachten 
streven naar algehele leerprestatieverbetering. Als de leerkrachten of 
anderen dit doel niet of minder nastreven, of daar minder zicht op hebben, 
dan zal ook de perceptie van probleemgedrag veranderen. Onze 
voorgestelde definitie van gedragsproblemen is dan ook een conditionele 
definitie. Zo hebben de adviseurs of ouders eerder de voortgang of het 
welbevinden van de individuele leerling op langere termijn op het oog. Om 
deze reden vinden psychiaters internaliserend probleemgedrag ernstiger dan 
externaliserend probleemgedrag (Wickman, 1928), omdat het eerste soort 
gedrag een voorspeller is voor psychosociale problemen op latere leeftijd 
(Hofstra, 2000). 
De door ons voorgestelde definitie correspondeert ook met de bevindingen 
van Witt (1986). De beslissing om een interventie te gebruiken hangt af van 
de effectiviteit, de beschikbare middelen en tijd, de theoretische oriëntatie en 
de ecologische indringendheid. Met dit laatste wordt bedoeld dat de 
interventie de normale gang van zaken in de klas niet mag verstoren. Dit 
impliceert dat als de leerkrachten de voor hen geschikte interventies wel 
geschikt achten en gebruiken, dit hun handelingsverlegenheid vermindert.  
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Een van de taken die de schoolpsycholoog het meest uitvoert, naast en na 
screening en counseling, is het adviseren van leerkrachten hoe zij met 
probleemgedrag kunnen omgaan in de klas (Farrell, Jimerson, Kalambouka & 
Benoit, 2005). Het verschil in doelstellingen tussen enerzijds de leerkrachten 
en anderzijds de adviseurs, kan mogelijk hun discommunicatie verklaren. 
Mogelijk heeft de adviserende partij een individuele leerling op het oog, terwijl 
de leerkracht zich verantwoordelijk voelt voor de totale groep. Een voorbeeld 
van deze discommunicatie lijkt van toepassing in het verwijt van leerkrachten 
naar de externe adviseurs dat Anneke verwoordde in Hoofdstuk 1:“Ga zelf 
eens voor een groep van zesendertig staan met je mooie ideeën”. Robinson 
(1998) wijt deze beschuldiging (in dit geval aan onderzoekers) aan onbegrip 
en oversimplificering van de situatie. Het gedrag in een klas stelt andere 
eisen dan een één op één relatie. Robinson (1998, p. 19) stelt met betrekking 
tot onderwijs: ”problem solving is seldom a search for means to an end but, 
rather, a search for ways to integrate multiple, frequently conflicting 
constraints or ends”. 
 
Theoretische benadering 
Wij vonden steun voor Model 1 omdat de definiëring van gedragsproblemen 
door leerkrachten afhankelijk blijkt van leerling- en leerkrachtkenmerken. Voor 
de leerkrachtkenmerken geldt dat extra opleiding en ervaring van invloed zijn 
op de mate van handelingsverlegenheid. Voor de leerlingkenmerken geldt dat 
de leerkrachten vooral moeite hebben met gedrag dat het leren van de 
leerling zelf en dat van zijn klasgenoten doorkruist. Verder is opvallend dat 
geen van de contextkenmerken van invloed is. In die zin krijgt de 
veronderstelling, dat gedragsproblemen een relatief fenomeen is, geen steun. 
Dit kan mede veroorzaakt worden doordat in de vignetten de 
leerlingprestaties niet beschreven staan. 
Echter, er is wel steun gevonden voor de veronderstelling dat 
gedragsproblemen een subjectief fenomeen is. Naast extra opleiding en 
werkervaring, verschillen de leerkrachten niet zozeer in de beoordeling van 
dimensies, maar in de beoordeling van de polen van de dimensies. Dus 
“problem behavior is in the eye of the beholder’. Dit is een prominent kenmerk 
van de interactionele benadering. Binnen deze benadering zal 
vervolgonderzoek moeten aantonen, waarom leerkrachten verschillen in hun 
kijk op gedrag en gedragsproblemen. Mogelijk zijn dat ook verschillen in 
doelstellingen. Dus naast onderzoek naar de leerkrachtvaardigheden is 
onderzoek naar de prioriteitenstelling van de leerkrachten noodzakelijk. 
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Aan de interactionele benadering wordt recht gedaan als ook het relationele 
aspect van gedragsproblemen aan bod komt. Dat houdt in dat minimaal twee 
actoren op elkaar reageren (zie ook Kenny, 1994). Het relationele aspect is 
een uitwerking van, of het vervolg op, het subjectieve aspect van 
gedragsproblemen. Was het doel in dit onderzoek inzicht te krijgen in de 
subjectieve beoordeling van leerlinggedragingen door leerkrachten, dan is het 
doel voor vervolgonderzoek inzicht te krijgen in de leerling- en 
leerkrachtgedragingen. In die zin gaat het er niet zozeer om wat de leerkracht 
van een leerling of diens gedrag vindt, maar hoe beiden interacteren in de 
klassensituatie. Dit onderzoek beschrijven wij in Hoofdstuk 6. 
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6 Expertleerkrachten in de omgang met 
probleemgedrag 

 
 
 
 
6.1 Inleiding 
 
Het fenomeen gedragsproblematiek is door ons in voorafgaande 
hoofdstukken getypeerd en theoretisch samengevat met: ‘verschillende 
leerkrachten met verschillende vaardigheden vinden in verschillende situaties 
verschillend gedrag van verschillende leerlingen verschillend problematisch’. 
Dit komt overeen met onze uitgangspunten in het kader van dit proefschrift: 
de mate waarin een leerling gedragsproblematisch genoemd wordt door de 
leerkracht, hangt ondermeer af van de context, zoals de grootte en 
samenstelling van de school en klas, van leerkrachtkenmerken zoals 
ervaring, tolerantie en vaardigheden en van  
leerlinggedragskenmerken. Op deze manier beschouwd en overeenkomstig 
de transactionele benadering, staat ‘gedragsproblemen’ voor een begrip dat 
verwijst naar een subjectief, relatief en relationeel fenomeen. Volgens 
Sameroff & Mackenzie (2003) completeert vooral het laatstgenoemde aspect 
de transactionele benadering en daarom ligt op dit relationele aspect het 
zwaartepunt in dit hoofdstuk. ‘Relationeel’ kan in dit kader ook vervangen 
worden door transactioneel of interactioneel. Doel van de twee studies in dit 
hoofdstuk is het verkrijgen van inzicht in de relationele aspecten van 
gedragsproblemen en het inventariseren van het gedrag van 
expertleerkrachten in vergelijking met niet-expertleerkrachten in de omgang 
met gedragsproblematische en niet-gedragsproblematische leerlingen. 
De algemene vraagstelling is tweeledig en luidt: 
 

Hangt het ontbreken van afstemming van het onderwijsaanbod 
bij de voorziening in de behoeften van de leerling positief samen 
met de mate van gedragsproblematiek? 
 
Valt deze samenhang bij de experts ten opzichte van de niet-
experts gunstiger uit voor de gedragsproblematische leerling? 
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De koppeling van de termen ‘expertleerkrachten’, ‘afstemming’ en 
‘gedragsproblemen’, maakt dat in dit hoofdstuk eerder dan in vorige 
hoofdstukken sprake is van theoriegestuurd onderzoek. Dit laatste geldt 
temeer omdat we de termen ‘behoeften’ en ‘aanbod’ theoretisch 
nauwkeuriger beschreven hebben (zie Hoofdstuk 2). 
Wij geven eerst een samenvatting van het onderzoek naar de subjectieve en 
relatieve aspecten en wijzen daarbij vooral op de onvermijdelijke beperkingen 
die de onderzoeken met zich meebrengen. Daarna diepen wij het 
noodzakelijke relationele aspect uit met ondermeer de beschrijving van twee 
empirische studies. De eerste studie hebben we met de vragenlijstmethode 
uitgevoerd, terwijl de tweede met de observatiemethode gedaan is. Ten slotte 
volgen de discussie en conclusie. 
 
Het subjectieve aspect van gedragsproblemen 
Stimuli kunnen een probleem vormen als de verwerking of oplossing 
moeizaam is. Zo kunnen leerlinggedragingen door leerkrachten als 
problematisch opgevat worden als de verwerking daarvan en de omgang 
ermee de capaciteiten van de leerkracht te boven gaan. De 
gedragsproblemen zijn subjectief en hoeven dus geenszins objectief te zijn. 
De gedragsproblemen bestaan in ‘the eye of the beholder’ en dit beïnvloedt 
mogelijk het gedrag van zowel de leerkracht als de leerling. Een voorbeeld 
van een onderzoek naar subjectiviteit in de beoordeling en de gevolgen 
daarvan op de omgang tussen personen is het bekende ‘Pygmalion effect’ 
(Rosenthal & Jacobson, 1968). Hierbij leiden de gemanipuleerde, en dus niet 
op de werkelijkheid gebaseerde, vooronderstellingen over de leerlingen bij de 
leerkrachten tot een ‘selffulfilling prophecy’: de als goed bestempelde 
leerlingen kregen van de leerkrachten meer aandacht en stimulans, terwijl het 
omgekeerde geldt voor de als slecht bestempelde leerlingen. De verschillen 
in prestaties tussen beide groepen werden groter, waarbij de als goed 
aangewezen leerlingen na instructie beter presteerden dan hun 
tegenhangers. 
Met een, methodologisch gezien enigszins strikter, experimenteel design is in 
de vignetstudie van Fox & Stinet (1996) ‘labeling bias’ onderzocht. Daarbij 
kregen practici in het onderwijs, zoals schoolpsychologen, leerkrachten in het 
speciaal en regulier onderwijs en psychologiestudenten een identiek vignet te 
lezen. In dit vignet staat het probleemgedrag van een jongen beschreven. De 
vier condities verschilden slechts doordat er vier verschillende labels 
toegevoegd werden aan het vignet. De vier labels waren: ‘conduct 
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disordered’, ‘socially maladjusted’ (SM), ‘serious emotionally disturbed’ (SED) 
en ‘no exceptionality’. Ongeacht de verschillen in functie van de 
onderwijspractici werd een effect van de condities gevonden voor de 
prognose van toekomstige kwaliteit van de interpersoonlijke relaties: het 
vignet met SM gaf de slechtste prognose, gevolgd door het vignet met SED. 
Uit dergelijk onderzoek blijkt dat de interpretatie van gedrag gevoelig is voor 
persoonlijke inkleuring en vertekening. De verwerking van informatie is 
afhankelijk van etikettering, gegeven dezelfde objectieve gegevens. 
In Hoofdstuk 5 hebben wij het subjectieve aspect van het fenomeen 
gedragsproblemen onderzocht. Daarbij heeft de nadruk gelegen op de 
ervaring c.q. subjectieve beleving van de leerkracht van beschrijvingen van 
leerlinggedrag: in welke mate gaat het in de vignetten beschreven 
leerlinggedrag de capaciteiten van de leerkracht te boven? De beoordeling 
door leerkrachten van leerlinggedragingen bleek samen te hangen met het 
soort leerlinggedrag en het aantal gevolgde cursussen ten behoeve van de 
omgang met speciale leerlingen. 
In de vignetstudie uit Hoofdstuk 5 heeft de nadruk gelegen op de interne 
validiteit. Hoewel er steun bestaat voor de externe validiteit van de 
vignetmethode wat betreft het ‘verwijzingsgedrag’ door leerkracht van 
leerlingen (Green, Clopton & Pope, 1996), blijft het de vraag of de reacties 
van de leerkrachten op de gestandaardiseerde beschrijvingen van 
leerlinggedrag overeenkomen met hun reacties op overeenkomstige situaties 
in de klassensituatie. In de werkelijke klassensituatie zal de dynamiek in de 
relaties tussen leerkracht en leerling, en tussen leerlingen onderling, 
onvermijdelijk een aanvullend beeld vertonen. 
Mede om deze reden is het van belang niet alleen de met zelfrapportage 
vermelde gevoelens en gedachten van de leerkrachten te bestuderen, maar 
ook hoe deze gevoelens en gedachten (van te kort schietende capaciteiten 
en onmacht) tot uitdrukking komen in gedragingen. Deze 
leerkrachtgedragingen vormen het aanbod of de voorziening in de behoeften 
van de leerlingen. Deze behoeften komen tot uitdrukking in het gedrag van de 
leerlingen dat op zijn beurt samenhangt met de perceptie van de leerlingen 
van het aanbod van de leerkrachten. Ook deze perceptie van het aanbod 
door de leerlingen ontbreekt in de vignetstudie. Vooral de afstemming tussen 
leerkracht- en leerlinggedrag, is een nadere uitwerking van het relationele 
aspect van gedragsproblemen. Hier komen wij in de desbetreffende 
paragraaf op terug. 
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Het relatieve aspect van gedragsproblemen 
Het relatieve aspect van gedragsproblemen komt tot uitdrukking doordat de 
context van invloed is op de beoordeling van het gedrag als zijnde 
problematisch (Guldemond & Meijnen, 2000; Maas 1993; Meijnen & Maas, 
1998). Howes & Smith (1995) noemen deze contextvariabelen ook wel 
structurele variabelen. Hieronder verstaan zij reguleerbare aspecten zoals 
kind-leerkrachtratio, aantal leerlingen met gedragsproblemen, groepgrootte, 
maar ook leerkrachtkarakteristieken, zoals opleidingsniveau en 
onderwijservaring. (zie ook Buyse, Verschueren, Doumen, Van Damme, 
Maes, 2008) 
In het vorige hoofdstuk zijn de belangrijkste schoolkenmerken in kaart 
gebracht zoals de school- en klassengrootte, de verhouding van het aantal 
gewogen kinderen ten opzichte van het totaal aantal leerlingen van 
respectievelijk de school en klas, en de verschillende differentiatievormen op 
school- en groepsniveau. In dit hoofdstuk krijgt het relatieve aspect van 
gedragsproblemen minder nadruk door de noodzakelijke keuzes en 
praktische beperkingen die dit proefschrift met zich meebrengt. 
 
Het relationele aspect van gedragsproblemen 
In de vignetstudie, waarbij de systematiek van het subjectieve aspect van 
gedragsproblemen onderzocht is, is het relationele aspect niet aan bod 
gekomen. De onderzoeksopzet in de vignetstudie bracht dit 
noodzakelijkerwijs met zich mee, doordat de stimuli in de vorm van 
beschrijvingen van leerlinggedragingen experimenteel gecontroleerd zijn. In 
de realiteit vertonen deze leerlinggedragingen meer variatie en nuances. Het 
relationele aspect omvat het subjectieve en relatieve aspect, waarbij de 
stimuli bestaan uit de verbale en non-verbale gedragingen van personen die 
op elkaar reageren binnen een context. Het relationele aspect van 
gedragsproblemen kan als het interactionele of communicatieve aspect 
opgevat worden. De interactie in de klas omvat de interactie tussen leerlingen 
onderling en die tussen leerling en leerkracht. Hierbij beperken wij ons tot de 
laatstgenoemde bidirectionele of reciproke vorm van interactie (Doumen, 
Verschueren, Buyse, Germeijs & Luyckx, 2008). De proceskwaliteit omvat 
volgens Howes & Smith (1995) de ervaringen van de kinderen en de 
voorziening van geschikte en ongeschikte ontwikkelingsactiviteiten door de 
leerkracht, en de al dan niet positieve sociale interacties tussen leerkracht en 
leerling. De proceskwaliteit zoals omschreven door Howes & Smith lijkt dus 
de (ontwikkelings-)behoeften, het aanbod en de afstemming te omvatten. 
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In Hoofdstuk 2 hebben wij de kenmerken van de leerkracht, leerlingen en de 
interactie in algemene vorm beschreven. De interactie heeft globaal de vorm 
van een vraag- en aanbodmodel, of meer specifiek, van behoeften en 
tegemoetkoming. Aangezien er sprake kan zijn van een tekort aan aanbod of 
juist een verkeerd aanbod door de leerkrachten, hebben wij Figuur 2 uit 
Hoofdstuk 2 enigszins aangepast tot Figuur 6.1. De laatstgenoemde figuur 
geeft weer dat er sprake kan zijn van een bevorderend en belemmerend 
aanbod bij de voorziening in de drie behoeften van leerlingen. Naarmate het 
aanbod verschuift van belemmerend naar bevorderend aanbod is er sprake 
van een betere afstemming. De dubbele pijl is de (mate van) afstemming. 
Bijvoorbeeld: in de middelste kolom op de eerste regel staat de behoefte aan 
autonomie. In de linker kolom staat ‘Autoriteit’. Deze term verwijst naar 
gedragingen van de leerkracht waarbij hij/zij autoriteit uitstraalt. Deze 
gedragingen zijn een adequate voorziening in de behoefte aan autonomie. In 
de linker kolom staat in de eerste regel ‘Autoritair’, duidend op autoritair 
gedrag, dat een inadequaat aanbod is op de behoefte aan autonomie. 
Om de continua enigszins te verhelderen en te onderbouwen met uitspraken 
van relevante auteurs die werken binnen een overeenkomstig paradigma, 
hebben wij Figuur 6.2 opgenomen. In Figuur 6.2 worden de omschrijvingen 
van diverse auteurs gegeven die verwijzen naar de vraag- en aanbodtermen. 
De auteur die eerder genoemd wordt is ook de bron voor de voorafgaande 
informatie. Dit is het geval als niet bij elk stuk tekst een verwijzing staat. De 
opbouw van deze figuur loopt parallel met Figuur 6.1. In de linker kolom staat 
het bevorderend leerkrachtaanbod, onderscheiden naar 
autonomiebevorderend, competentiebevorderend en 
betrokkenheidbevorderend aanbod. De ((in)adequate mate van) afstemming 
is weergegeven met een dubbele pijl. In de middelste kolom staan de drie 
fundamentele behoeften van de leerlingen. In de rechter kolom, ten slotte, 
staat het belemmerende of inadequate aanbod bij de voorziening in de 
behoeften van de leerlingen. 
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Figuur 6.1: Bevorderend en belemmerend leerkrachtaanbod op de drie 

leerlingbehoeften 
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Bij het bevorderend aanbod wordt adequaat tegemoet gekomen aan de 
behoeften, waardoor gedragsproblemen verminderen. Bij een belemmerend 
aanbod wordt minder adequaat tegemoetgekomen aan de behoeften, 
waardoor gedragsproblemen ontstaan of heviger worden. 
De theoretische informatie in Figuur 6.2 overlapt veelal omdat auteurs gebruik 
maken van dezelfde bronnen of omdat zij naar elkaar verwijzen. Verder 
verschillen de beschrijvingen wat betreft abstractieniveau. Zo is bijvoorbeeld 
de tekst “ongeïnteresseerd in de leerlingen” in het blok “negeren en 
verwaarlozen” minder concreet geformuleerd dan “weinig frequent contact”. 
Daarnaast bestaat er verschil tussen datgene dat objectief aangeboden lijkt te 
moeten worden (“Gebruiken van zo min mogelijk controle”) en de ervaring 
van de leerling (“De ervaring om eigen keuzes te mogen maken”). De 
relevantie van dit laatstgenoemde verschil is benadrukt in Hoofdstuk 2. 
Daarin beschrijven wij de conflicttheorie in de transactionele benadering, 
waarbij het gaat om subjectieve ervaring van de tegemoetkoming in de 
(wederzijdse) behoeften als noodzakelijke voorwaarde voor de oplossing van 
een conflict. Voor de objectieve tegemoetkoming hoeft dit niet te gelden. Ook 
Skinner & Belmont (1993) wijzen op het mediërende aspect van de perceptie. 
De interpretatie van elkaars gedrag (van leerling en leerkracht) heeft 
gevolgen voor daaropvolgend gedrag . 
 
Transactionele Motivatietheorie en Zelfbepalingtheorie 
De definities van gedragsproblemen en kwaliteit van de omgang kunnen aan 
elkaar gerelateerd worden binnen de transactionele benadering. De 
Transactionele Motivatietheorie (Connel & Welborn, 1991) en de 
Zelfbepalingtheorie (’Self-determination theory’) van Deci & Ryan (2000) 
vormen het theoretisch kader van dit onderzoek. Deze theorieën geven 
specificaties van de algemeen geformuleerde begrippen ‘behoeften’ en 
‘tegemoetkoming’. Is de ‘tegemoetkoming’ onvoldoende of minder adequaat, 
dan is sprake van ‘mismatch’ of ‘misfit’. Andersom is sprake van ‘match’ of 
‘fit’. Deze tegenstellingen zijn de polen van een continuüm, waardoor deze 
termen vervangen kunnen worden door de mate van afstemming. 
De theorieën vallen onder de noemer ‘afstemmingsbenadering’, waarbij het 
gaat om de tegemoetkoming aan drie soorten behoeften (deze noemen wij 
ook wel ‘the big three’). Hierna beschrijven wij de concepten gedetailleerder 
op basis waarvan wij hypotheses opstellen en komen tot keuzes bij de 
operationalisaties. 
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Behoefte aan competentie en bieden van informatie 
Bij het vergroten van de effectieve leertijd en het bieden van informatie wordt 
tegemoetgekomen aan de behoefte aan competentie van de leerling. De 
behoefte aan competentie kan omschreven worden als de behoefte om 
effectief te handelen en gewenste resultaten te behalen, en om ongewenste 
resultaten te vermijden (Connel & Wellborn,1991). Boekaerts (2007), Bruner 
(1966) en Deci & Ryan (2000) verwijzen bij het competentieprincipe naar 
White (1959) die dit ‘competentie-motivatie’ noemt. De vooruitgang in 
vaardigheid veroorzaakt positieve emoties, wat de activiteit intrinsiek 
motiverend maakt (Boekaerts, 2007). 
Bij het aanbod wat betreft de voorziening in de behoefte aan competentie 
gaat het om de mate van helderheid en kwaliteit van de geboden informatie, 
over de gestelde eisen en de consequenties. De volgende twee van de zeven 
variabelen die door Creemers (1991) en Sammons, Hillman & Mortimore 
(1995)16 genoemd worden, lijken het aanbodkarakter voor competentie voor 
de individuele leerling het best te dekken. Het zijn de leerkrachtgedragingen, 
die samenhangen met het prestatieniveau van leerlingen en dus effectief 
blijken te zijn: de mate van het geven van feedback en de mate waarin 
correctieve maatregelen genomen worden om de leerlingen alsnog tot het 
vooraf gestelde en gewenste leerniveau te brengen. Wij zullen deze 
uitspraken over deze variabelen nader toelichten, waarbij ‘de mate van’ 
verder uitgediept wordt. 
Wij onderscheiden feedback over academische vakken van de feedback over 
gedrag. Deze laatste soort zou eerder onder het ‘aanbod van controle’ vallen. 
Deci & Ryan (2000) noemen de eerste vorm van activiteiten ‘informational’ 
omdat het informatie over het leren betreft, waarbij het gaat om de juiste 
verhouding van positieve feedback ten opzichte van geen feedback. Kluger & 
DeNisi (1996, p. 255) definiëren feedback als: ‘actions taken by (an) external 
agent(s) to provide information regarding some aspect(s) of one’s task 
performance’. Feedback valt dus onder het bieden van informatie over de 
kwaliteit van het werk (zie ook Hattie & Timperley, 2007). De leerling moet 
dus weten wat zijn huidige niveau is ten opzichte van het vereiste niveau. 
Kluger & DeNisi (1996) vinden in hun meta-analyse een gemiddeld effect 

                                            
16 Een derde kenmerk dat ook door Sammons, e.a. (1995) genoemd wordt is de mate 
van helderheid bij het presenteren van de leerstof. Deze geldt hoofdzakelijk klassikaal 
of is gericht op subgroepjes en lijkt minder van toepassing bij de één op één 
communicatie. 
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(d = .41) van feedback op prestaties, maar laten ook zien dat bepaalde soort 
variabelen dit effect versterken, temperen of tegenwerken. Zo is het effect van 
feedback sterker als er sprake is van heldere en minder complexe doelen. Dit 
geldt ook als er meer taakgerichte, in plaats van meer persoonsgerichte 
feedback gegeven wordt. De effectiviteit van feedback neemt af naarmate 
deze eerder gericht is op persoonseigenschappen (‘metatask oriënted’), dan 
op de taak (‘task oriënted’). Bij ‘task oriënted’ worden specifieke opmerkingen 
gemaakt over het werk van de leerling. Hierbij wordt specifiek gevraagd of 
verwezen naar manieren waarop de leerling het gestelde leerdoel kan 
bereiken. Bij ‘metatask’ is ‘self-esteem’ vaak in het geding. In dit geval is de 
aandacht van de leerling niet op de taak gericht maar op de bescherming van 
het zelfbeeld. Het meest bekend is het soort feedback dat ‘prijzen’ teweeg 
brengt. Dit is wel goed voor het ego, maar niet voor de progressie in 
leertaken. De leerling zal namelijk bij prijzen de feedback op de taak, of de 
taak zelf, vermijden. Met het vermijden, negeren of bagatelliseren van de 
taakgerichte feedback houdt de leerling zijn, met prijzen gevoede, ego in 
stand. Ook bij het vergelijken van de prestaties van het subject met de 
groep(snorm) verschuift de aandacht van het subject naar (het beschermen 
van) zijn zelfbeeld in plaats van naar de taak. Roeser, Eccles & Sameroff 
(1998) noemen parallel hieraan het onderscheid tussen ‘ability goal structure’ 
tegenover ‘task goal structure’. In het eerste geval wordt er feedback gegeven 
over iemands vaardigheid ten opzichte van die van anderen, in het tweede 
geval is de feedback gericht op het bereiken van het einddoel binnen de taak. 
Ook bij negatieve feedback en bij ontmoedigen worden 
zelfbeschermingsprocessen geactiveerd. Bij negatieve feedback wordt de 
leerling op fouten gewezen zonder dat deze informatie krijgt hoe hij/zij de 
kloof moet overbruggen tussen het huidige niveau (c.q. foute antwoord) en 
het doel. Bij negatieve feedback zal het zelfbeeld bedreigd worden en er 
angst ontstaan, waardoor het subject afhaakt, zodat de bedreiging 
opgeheven wordt. Bij positieve feedback (bevestiging van het goede 
antwoord) is de aanleiding tot zelfbescherming er niet en is de aandacht 
gericht op de taak. 
De feedback die gericht is op de taak en die ‘task goal structure’ genoemd 
wordt, lijkt grotendeels overeen te komen met de specificiteit in de feedback 
over de taak. Deze feedback moet correctieve informatie bevatten, waardoor 
het verschil tussen het beoogde doel en de geleverde prestatie verkleind 
wordt. Hoewel Kluger & DeNisi (1996). aangeven dat te specifieke feedback 
remmend werkt op de prestaties, lijkt ons dat in de schoolsituatie niet of 
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nauwelijks voor te komen. Dit vanwege de schaarse tijd die een leerkracht ter 
beschikking heeft per leerling. Volgens Kluger & DeNisi (1996). gaat het bij 
motivatie en aandacht niet zozeer om ‘if’, de hoeveelheid, maar om ‘what’, de 
kwaliteit. 
Bij het bieden aan informatie als tegemoetkoming aan de behoefte aan 
competentie, kiezen wij in ons onderzoek hoofdzakelijk voor de specificiteit 
van informatie die de leerkracht biedt én voor de verhouding tussen positieve 
en negatieve feedback. De veronderstelling is dan dat een expertleerkracht 
specifieker is en verhoudingsgewijs meer positieve feedback geeft dan de 
niet-expert. De expert zorgt er dus voor dat bij deze soort behoefte de 
informatie meer op de taak dan op de persoon gericht is. 
Op basis van de theoretische informatie in Hoofdstuk 2 en informatie uit de 
voorgaande paragrafen, kan de behoefte aan competentie ook opgevat 
worden als de behoefte aan informatie of taakgerichte feedback. De 
voorziening in deze behoefte kan omschreven worden met het aanbod van 
informatie ofwel het geven van taakgerichte en specifieke feedback. 
 
Behoefte aan relatie en bieden van affectie 
Bij het geven van waardering en het bieden van respect voelt de leerling zich 
veilig en geliefd. Aan dit gevoel ligt de behoefte aan relatie ten grondslag. 
Baumeister & Leary (1995) noemen de behoefte aan relatie, ‘relatedness’ of 
‘belonging’, het belangrijkste motief van handelen van de mens. Dit geldt 
(dus) ook in de schoolsituatie (Myers & Pianta, 2008). Ryan, Stiller & Lynch 
(1994) en Roeser e.a. (1998) vonden bij studenten een hogere intrinsieke 
motivatie als deze hun docent als warm en betrokken ervaarden. Baumeister 
& Leary (p. 6) beschrijven de afstemming op de behoefte aan relatie met: “to 
satisfy the need to belong, the person must believe that the other cares about 
his or her welfare and likes (or loves) him or her”. Zij vervolgen dat idealiter 
de positieve gevoelens wederkerig zijn en dat het niet louter om 
vriendelijkheid zelf gaat. Bij ‘louter vriendelijkheid’ kan het een vorm betreffen 
die mogelijk door vele anderen op willekeurige tijdstippen geboden kan 
worden. Baumeister & Leary doelen bij ‘need to belong'’ op betekenisvolle 
anderen voor deze leeftijdsfase zoals ouders, verzorgers en leerkrachten. 
Potentieel problematische leerlingen die extra verbondenheid ervaren met de 
leerkracht (door extra inspanningen van de leerkracht), blijken minder 
problematisch gedrag te vertonen dan leerlingen die verwezen werden naar 
het speciaal onderwijs (Myers & Pianta, 2008). Een sterkere verbondenheid 
met de leerkracht blijkt ook bij adolescenten negatief gerelateerd te zijn aan 
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emotionele instabiliteit, geweld, drugsgebruik, vandalisme en (gedachten aan) 
zelfmoord (Myers & Pianta, 2008). 
Roeser e.a. (1998) en Myers & Pianta (2008) gebruiken de term ‘teacher 
supportivenes’, terwijl Buyse, Verschuren, Doumen, Van Damme en Maes 
(2008) ‘emotional support’ gebruiken als belangrijk onderdeel van de kwaliteit 
van de relatie. Zij beschrijven de positieve kant van ‘emotional support’ als 
uiting van warmte en respect. De negatieve kant is de uiting van woede, 
sarcasme of geïrriteerdheid. Newberry & Davis (2007) onderscheiden 
‘proximity’ van ‘closeness‘. De eerste term staat voor fysieke nabijheid 
(bijvoorbeeld in de klas) welke een voorwaarde is voor het ontstaan van 
‘closeness’. Dit zou volgens de auteurs bevorderd worden door ‘caring’ van 
de kant van de leerkracht. De leerkracht zou om de leerlingen moeten geven. 
Wij blijven echter bij de term affectie omdat ‘caring’ en ‘proximity’ ook onder 
de noemer van het bieden van informatie kunnen vallen. Een leerkracht die 
een leerling iets wil leren geeft ook om hem of haar, terwijl de getoonde 
affectie of genegenheid kan variëren van vriendelijk tot vijandig.  
Negatieve affectie heeft een escalerend effect (Tidwell, 1998). Leerlingen 
noemen daarbij discriminatie-ervaringen als belangrijke kenmerken voor de 
slechte kwaliteit van de relatie (Roeser e.a., 1998). Poulou & Norwich (2000) 
vonden dat leerlingen met ‘emotional and behavioral disturbances’ (EBD’s) 
negatieve gevoelens, zoals boosheid irritatie en onverschilligheid opwekten 
bij leerkrachten. Leerkrachten die getraind waren in klassenmanagement of in 
de omgang met EBD’s hebben deze gevoelens in mindere mate dan 
leerkrachten zonder deze training, (Alvarez, 2007). 
De-escalatie is volgens de conflicttheorie (Tidwell, 1998) hét middel om 
conflicten of negatieve relaties te verbeteren. De leerkracht doorbreekt 
daarmee de vicieuze cirkel waarin de actoren gevangen kunnen zijn (Doumen 
e.a., 2008). In dat laatste geval zou de leerkracht minder vijandig tot neutraal 
moeten zijn ten opzichte van de leerling. Anderzijds lijkt extreem vriendelijk 
gedrag van de leerkracht bij vijandelijk gedrag van de leerling onnatuurlijk of 
gekunsteld. Een neutrale opstelling ten opzichte van vijandig gedrag lijkt het 
meest geschikt in plaats van vijandig gedrag omdat door het laatste het 
ongewenste gedrag van de leerling versterkt wordt. Vijandigheid van de kant 
van de leerkracht is dus contraproductief omdat er niet aan de behoefte van 
de leerling wordt voldaan. In de observatiestudie zullen wij dieper ingaan op 
de graduering van afstemming op de behoefte aan relatie. 
Op basis van de theoretische informatie in Hoofdstuk 2 en informatie uit de 
voorgaande paragrafen, kan de behoefte aan relatie of verbondenheid ook 
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opgevat worden als de behoefte aan betrokkenheid of affectie. De 
voorziening in deze behoefte kan omschreven worden met het aanbod van 
genegenheid, betrokkenheid en vriendelijkheid. Deze laatste term heeft onze 
voorkeur omdat hiermee de operationalisatie vergemakkelijkt wordt. 
 
Behoefte aan autonomie en bieden van keuzevrijheid 
Autonomie wordt gedefinieerd als de ervaring van keuzes in de aanzet tot 
activiteit, het onderhouden van en reguleren van activiteit, en de ervaring van 
de relatie tussen de eigen activiteiten en de gekozen doelen en waarden 
(Connel & Welborn, 1991). Een leerling die zelf initiatief neemt, ervaart dan 
‘origin-experience’ terwijl diegene die zich gestuurd voelt door anderen ‘pawn-
experience’ (pionervaring) heeft. De ervaring van keuzevrijheid geldt niet 
alleen voor het leerwerk. Ook bij het opstellen van regels kunnen de 
leerlingen betrokken worden.  
Keuzevrijheid is van invloed op betrokkenheid en dus op het gedrag van 
leerlingen (Connel & Welborn, 1991). Ryan & Deci (2000) onderscheiden 
verschillende soorten van betrokkenheid. Volgens hen is ‘amotivation’ de 
negatieve pool van een gefaseerd proces dat verloopt van extrinsieke 
motivatie via een proces van verinnerlijking en integratie naar de positieve 
pool, die door hen intrinsieke motivatie genoemd wordt (zie ook Eccles & 
Wigfield, 2002). Bij amotivatie is er geen regulatie (‘ik doe niets of juist iets 
anders’). Bij extrinsieke motivatie is er sprake van externe regulatie (“ik doe 
het omdat ik het moet, op straffe of beloning van...”) die overgaat via 
introjectie-regulatie (“ik doe het omdat dat zo hoort”) en geïdentificeerde en 
geïntegreerde regulatie (“ik doe het omdat ik positief sta ten opzichte van de 
gestelde doelen”) in intrinsieke regulatie (“ik doe het omdat ik het leuk vind”). 
Reeve, Jang, Hardre & Omura, 2002 vonden in hun experimenten steun voor 
de overgang van de extrinsieke fase naar de identificatie fase van 
gemotiveerdheid. De interventie die deze overgang bewerkstelligde bestond 
uit de al dan niet gegeven rationale en de informatie met betrekking tot het 
belang en de bruikbaarheid voor de proefpersoon (c.q. gebruiker). Hierbij is 
het noodzakelijk dat de gebruiker de rationale ziet als autonomie-steunend. 
Bij het geven en vergroten van verantwoordelijkheid ervaart de leerling 
zichzelf als een effectief en zelfstandig individu. Het gaat dan bij afstemming 
op de behoefte aan autonomie om het bieden van keuzes binnen een 
context, zodanig dat een leerling in een bepaalde mate sturing kan geven aan 
zijn leerproces en leeromgeving (Deci & Ryan, 2002). Binnen de 
klassensituatie zou dat tot uitdrukking komen in de keuze van het soort 
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leerwerk en de vrijheid van handelen. Roeser e.a. (1998) noemen de 
voorziening in de behoefte aan autonomie als de gelegenheid geven om te 
participeren in betekenisvolle beslissingen en het leren van relevante stof. 
Zonder gedragsalternatieven en bij beloning en straf zal amotivatie en 
extrinsieke motivatie optreden. Bij controle met straffen en belonen blijft de 
inspanning van de leerling daarvan afhankelijk en blijft de leerling steken in 
extrinsieke motivatie of valt terug tot amotivatie. Heeft de leerling juist wel 
keuzemogelijkheden of is de relatie van de taak tot het doel duidelijk, dan is 
de kans groter dat de leerling in fasen van motivatie terecht komt die 
intrinsieke motivatie dichter naderen. Autoritair gedrag van de leerkracht 
werkt dus het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerling tegen. Meer 
keuzevrijheid bieden werkt dus bevorderend op dat gevoel. 
Op basis van de theoretische informatie in Hoofdstuk 2 en informatie uit de 
voorgaande paragrafen, kan de behoefte aan autonomie ook opgevat worden 
als de behoefte aan een bepaalde mate van vrijheid of controle. De 
voorziening in deze behoefte kan omschreven worden met het aanbod van 
vrijheid of controle. Deze laatste twee termen zijn naar onze mening 
inwisselbaar. 
 
Relaties tussen de drie concepten 
Volgens Deci & Ryan (2000) zijn de drie soorten behoeften conceptueel als 
onafhankelijk te beschouwen. Skinner & Belmont (1993) menen hetzelfde 
voor de drie soorten aanbodcomponenten. Empirische steun daarvoor geven 
zij echter niet. Door de schrijver dezes wordt aangenomen dat hier met 
‘onafhankelijk’ bedoeld wordt dat de concepten duidelijk te onderscheiden en 
afzonderlijk meetbaar zijn. 
De mate en de mix, waarin een leerling in deze behoeften, mede op basis van 
diens voorgeschiedenis voorzien is, verschilt van leerling tot leerling (Myers & 
Pianta, 2008). In die zin zou eerder gesproken kunnen worden van specifieke 
behoeften dan van speciale behoeften. Elke leerling heeft zijn eigen 
specifieke dosering nodig voor elk van de componenten, wat inhoudt dat 
‘doceren’ gelijk staat aan ‘doseren’. Passend binnen deze redenering stelt 
Poulie (1994, p. 302): “de effectiviteit van algemene motivatiestrategieën 
wordt bepaald door het vaststellen van, en inspelen op individuele 
verschillen”. Meijer, Meijnen en Scheerens (1993) formuleren het minder 
algemeen: het gaat om ‘toegesneden onderwijs aan die leerlingen die 
specifieke onderwijskundige behoeften met zich meebrengen’. Desondanks is 
onduidelijk wat met die specifieke onderwijskundige behoeften bedoeld wordt. 
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De Zelfbepalingtheorie van Deci & Ryan (2000) gaat wel expliciet op de 
behoeftenvervulling in.  
In deze theorie geldt dat, als niet in alle drie de fundamentele basisbehoeften 
(behoefte aan competentie, relatie en autonomie) voorzien wordt, er tal van 
problemen ontstaan in het gezond ontwikkelen en functioneren van een 
individu. Zij schrijven (p. 230): “the presence versus absence of 
environmental conditions that allow satisfaction of these basic needs -in 
people’s immediate situations and their developmental histories- is thus a key 
predictor of whether or not people will display vitality and mental health”. Dit 
impliceert dat het ontbreken van de vervulling van ‘the big three’ tot 
uitdrukking komt in gedragsproblemen. Voor de Nederlandse situatie is het 
volgens Stevens (2002) niet anders. Volgens hem voldoet de school ook niet 
aan de basisbehoeften om gemotiveerd te blijven omdat deze geen voeding 
geven aan de psychologische basisbehoeften van ieder mens, namelijk de 
behoefte aan relatie, competentie en autonomie. 
 
Experts en afstemming op de drie behoeften 
In de onderzoeken naar de afstemming van de aanbodcomponenten op de 
drie behoeften is de expertise van de leerkracht niet expliciet opgenomen. 
Het zou zo moeten zijn dat een expert zich het meest houdt aan het 
bevorderend aanbod zoals dat ondermeer omschreven staat in de linker 
kolom van Figuur 6.2. Toch is het de vraag of de leerkracht zich altijd moet 
houden aan het maximale aanbod. In dit geval biedt een leerkracht ‘altijd’ 
maar ‘meer’, waardoor eerder sprake lijkt van een aanbodbenadering dan van 
een afstemmingsbenadering. Bij de ‘afstemmingsbenadering’ geeft een 
expertleerkracht in de omgang met gedragsproblemen per definitie een 
adequaat aanbod, waardoor er minder of geen sprake is van ‘misfit’, en dus 
minder of geen gedragsproblemen. Een expertleerkracht is de beste 
doseerder van het aanbod op de drie behoeften. Deze behoeften verschillen 
zowel binnen als tussen kinderen en dus ook in urgentie ter vervulling. Een 
expertleerkracht kent in extremo dus niet zozeer gedragsproblemen als wel 
‘gedragsvragen’ die voortkomen uit de drie basisbehoeften van leerlingen. 
Deze gedragsvragen vormen dus geen probleem voor een expert. Een niet-
expert daarentegen, herkent de gedragingen van leerlingen niet als 
voortkomend uit de drie basisbehoeften. Hiermee worden de behoeften niet 
onderkend, ontkend of verkeerd geïnterpreteerd, waardoor deze de 
gedragingen als problematisch ziet. 
Binnen de Zelfbepalingtheorie zijn de definities van de begrippen 
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‘expertleerkrachten’, ‘gedragsproblemen’ en ‘kwaliteit van de omgang’ aan 
elkaar gerelateerd. Dit fenomeen is het relationele aspect van 
gedragsproblemen, waarbij het vooral gaat om “it takes two to tango”. In het 
relationele aspect van gedragsproblemen onderzoeken wij dus drie soorten 
van behoeften en de tegemoetkoming daaraan. Om misvatting te voorkomen: 
de behoefte aan relatie is dus slechts een van de drie behoeften welke 
onderdeel vormt van het relationele aspect van gedragsproblemen. 
 
Algemene aanpak voor Studie 1 en Studie 2 
Met twee studies doen wij onderzoek naar het relationele c.q. interactionele 
aspect van gedragsproblemen. Wij bestuderen in Studie 1 voornamelijk de 
percepties van de twee partijen van elkaar: de leerkracht en de leerling. Het 
betreft in deze studie de adequaatheid van de voorziening in de behoeften, 
waarbij experts dus een meer adequaat aanbod zouden bieden in de 
perceptie van de leerlingen. Met een door ons geconstrueerde vragenlijst 
vragen wij aan de leerlingen, waarin zij de leerkracht al dan niet te kort vinden 
schieten in de vervulling van de ‘big three’. Ook bevragen wij de leerkracht 
naar diens aanbod en diens inschatting van gedragsproblematiek van de 
leerlingen. De expertise van de leerkracht is bepaald op basis van het aantal 
jaren ervaring en het aantal extra gevolgde cursussen. 
In Studie 2 bestuderen wij het gedrag van de twee partijen. Bij dit gedrag 
onderscheiden wij de ‘big three’, het aanbod daarop en de afstemming 
daarvan. De werkwijze bestaat uit gelijktijdige observatie van leerkracht en 
leerlingen. De gedragingen zijn gecodeerd met een door ons geconstrueerd 
instrument welke de ‘big three’ en het aanbod daarop meet. Binnen deze 
observatiemethode is ‘event sampling’ en/of ‘time sampling’ geschikt om de 
reciproke relaties te onderzoeken. Verondersteld wordt dat deze reciproke 
relaties een neerslag zijn van gedragsproblemen. 
Voor beide studies dient de eerder beschreven theoretische informatie 
grotendeels als richtlijn voor de operationalisatie van de constructen. De 
manieren waarop wij de constructen geoperationaliseerd hebben vallen onder 
de constructmethode, die weer onder de theoriegestuurde methode valt 
(Oosterveld & Vorst, 1998). 
Naast de relaties tussen de leerlingbehoeften en het leerkrachtaanbod wordt 
onderzocht wat de invloed is van ervaring en expertise van de leerkracht in 
de omgang met gedragsproblemen. ‘Fit’ of afstemming, dan wel adequate 
omgang, door experts zou een belangrijke steun geven aan de transactionele 
benadering, waarin (het ontbreken van) de problemen als een proces tussen 
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twee individuen beschouwd wordt (Sameroff & Mackenzie, 2003). Hoe meer 
expertise en ervaring de leerkracht heeft, des te beter is de aanpassing van 
het aanbod aan de behoeften van de leerlingen, waardoor de leerkracht 
minder problemen heeft in de omgang met zijn leerlingen. De expertise van 
de leerkracht is grotendeels bepaald door middel van aanwijzing door derden. 
Wij zullen de twee studies na elkaar behandelen. 
 
 
6.2 Studie 1: 

Leerling- en leerkrachtperceptie van onderwijsaanbod 
 
6.2.1 Inleiding 
 

“Most important is empirical inquiry into the source of differences 
among teachers in their provision of involvement, structure, and 
autonomy support (….) it is important to understand why some 
teachers provide optimal levels of all three motivational supports 
and others do not.” (Skinner & Belmont, 1993, p. 580). 

 
Tot het tijdstip van dit schrijven is vervolgonderzoek op basis van 
bovenstaande aanbeveling nog niet gedaan. Skinner & Belmont (1993) 
bevroegen in het desbetreffende onderzoek de leerlingen naar de 
tegemoetkoming door de leerkracht aan de drie behoeften en de leerkracht 
naar diens aanbod. Zij onderzochten deze percepties in relatie tot 
betrokkenheid (‘engagement’). 
Om de factoren te bepalen waarom bij sommige leerkrachten er sprake is van 
meer of minder ‘misfit’ lijkt het zaak om de vaardigheid van de leerkrachten te 
onderzoeken. Expertleerkrachten komen per definitie beter tegemoet aan de 
drie behoeften en dus zou er bij hen minder sprake moeten zijn van ‘misfit’. 
Een adequaat aanbod zou ook door de leerlingen als zodanig ervaren 
worden, waardoor zij minder gedragsproblemen vertonen. Anders dan de 
studie van Skinner & Belmont bevat deze studie de expertise van de 
leerkrachten. 
Naast de vraag waarom leerkrachten al dan niet een adequaat aanbod 
kunnen bieden, is het van belang wat Skinner & Belmont onder ‘optimal 
levels’ verstaan. Wij vatten dit op als de mogelijkheid dat leerlingen ook een 
overdaad aan aanbod op de drie behoeften kunnen ervaren. In dat geval 
zouden deze leerlingen, dus net als zij die te weinig onderwijsaanbod 
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ervaren, ontevreden kunnen zijn over de vervulling van de basisbehoeften. 
Deze ontevredenheid met het aanbod zal zich uiten in het gedrag in de klas, 
dat door de leerkracht gepercipieerd wordt als probleemgedrag. Dus ‘misfit’ 
dan wel gebrek aan afstemming tussen de behoeften en aanbod kan uit een 
tekort of een overdaad aan aanbod bestaan. 
Doel van Studie 1 is de bepaling van de samenhang tussen 
gedragsproblemen en het door de leerlingen ervaren tekort of overdaad in het 
onderwijsaanbod en de rol van expertise van de leerkracht daarin. 
 
De hypothesen kunnen wij als volgt specificeren. 

1. Expertleerkrachten ervaren het gedrag van leerlingen minder als 
gedragsproblematisch dan niet-experts17. 

2. Leerlingen die een schaarste òf een overdaad ervaren in de 
tegemoetkoming op minstens één van de drie behoeften, worden 
door de leerkracht als gedragsproblematisch ervaren. 

3. De effecten, genoemd in hypothese 2, zullen voor de 
expertleerkrachten minder sterk zijn. 

 
Met een correlationeel vragenlijst onderzoek (Judd, Smith & Kidder, 1991), 
zijn de leerlingen bevraagd naar datgene dat hun leerkracht hen aanbiedt. 
Aan de leerkrachten is gevraagd naar de mate waarin zij de leerlingen 
gedragsproblematisch vinden (zie ook Otte, 2002). Het gaat dus om de 
wederzijdse perceptie van de afstemming. Daarnaast zijn onder meer 
gegevens verzameld van de leerkracht. Dit betreft de extra opleiding en 
ervaring in het regulier onderwijs. Deze gegevens dienen om de experts te 
onderscheiden van niet-experts. 
 
6.2.2 Methode 
 
Steekproef 
De gegevens zijn in 2001 verzameld bij een clustersteekproef met 
leerkrachten en leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 (Otte, 2002). De keuze 
voor de beperking tot deze groepen is gemaakt omdat gebleken is uit een 
pilotstudy dat de mindere leesvaardigheid van de lagere groepen de 
betrouwbaarheid nadelig beïnvloedt. De gelegenheidssteekproef bestaat uit 

                                            
17 Waar de vergelijking met niet-experts vanzelfsprekend is zal “dan niet-experts” ten 
behoeve van de leesbaarheid weggelaten worden. 
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scholen van een middelgrote gemeente in het oosten van het land. Zij bevat 
700 leerlingen, waarvan 344 meisjes en 356 jongens met 34 leerkrachten. De 
laatste groep bestaat uit 19 vrouwen en 15 mannen. 
Voor de ontbrekende waarden op de verschillende variabelen is, waar 
mogelijk, de regressie-imputatie met de toevoeging van aselect gekozen 
residuen gebruikt. Hoewel de datastructuur hiërarchisch is, is deze hiërarchie 
genegeerd bij imputatie-, betrouwbaarheids- en factoranalyses. Bij toetsing 
van de hypothesen is daarentegen wel rekening gehouden met deze 
zogenaamde genestheid van de data. 
 
Instrumenten 
Wij behandelen twee instrumenten: de Leerlingvragenlijst-
Onderwijsbehoeften, Leerkrachtvragenlijst-Onderwijsaanbod. Daarnaast gaan 
wij in op hoe wij de mate van gedragsproblematiek gemeten hebben vanuit 
de perceptie van de leerkracht. Bovendien beschrijven wij hoe wij de 
expertise van de leerkracht geoperationaliseerd hebben. 
 
Leerlingvragenlijst-Onderwijsbehoeften 
De behoeften van de leerlingen volgens de leerlingen is gemeten met de 
Leerlingvragenlijst-Onderwijsbehoeften (zie ook Otte, 2002). De vragenlijst 
bevat alleen positief-indicatieve items. Een voorbeeldvraag voor de behoefte 
aan relatie is: ‘Dat de meester18 met mij alleen een praatje maakt’. Het 
antwoordformat bij alle vragen is een vijfpuntsschaal die oploopt van ‘dat zou 
ik veel meer willen dan nu’ (score 1) tot ‘dat zou ik veel minder willen dan nu’ 
(score 5). Met dit antwoordformat bestaat dus de mogelijkheid om zowel het 
door de leerling ervaren tekort als de ervaren overdaad van het aanbod te 
meten. 
De inhoud van de items in de Leerlingvragenlijst-Onderwijsbehoeften staat, 
evenals de ladingen (>.30) op drie factoren, vermeld in Tabel 6.1. De 
factoranalyse met varimaxrotatie, waarbij drie ongecorreleerde factoren 
opgevraagd zijn, toont een duidelijke structuur in de 34 items voor het meten 
van de drie soorten behoeften. 
De structuur komt nauw overeen met de meetbedoeling: Factor 1 meet de 
vervulling van de behoefte aan autonomie. Factor 2 meet de vervulling van 
behoefte aan competentie. Factor 3 meet de vervulling van behoefte aan 
relatie. De totale verklaarde variantie is slechts 24%, met 9.35% voor Factor 

                                            
18 Voor de vragenlijst is ook een ‘Juffrouw-versie’ gemaakt. 
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1, 7.38% voor Factor 2 en 7.21% voor Factor 3. De items die relatief hoog 
laden op de specifieke factor vormen de schalen ‘Behoefte aan Autonomie’, 
‘Behoefte aan Competentie’ en ‘Behoefte aan Relatie’. De Cronbachs’ alpha’s 
van de drie schalen zijn voor ons type onderzoek redelijk. Deze is voor de 14 
items van de eerstgenoemde schaal .77, voor de tweede schaal met 11 items 
.76, en voor de derde schaal met de 9 items .75. Waar het geen misverstand 
oplevert zullen wij de “Behoefte aan” weglaten bij de naamgeving van de 
variabelen. 
De scores op de items, zijn per schaal gesommeerd. De minimum en 
maximum somscores voor de variabele ‘Autonomie’ zijn 14 en 55. Voor de 
variabele ‘Competentie’ zijn dit 11 en 49. Voor de variabele ‘Relatie’ zijn dit 12 
en 45. Een lage score per variabele duidt op een door de leerling ervaren 
tekort aan specifiek leerkrachtaanbod, terwijl een zeer hoge score duidt op 
een door de leerling ervaren overdaad aan leerkrachtaanbod. 
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Tabel 6.1:  Orthogonaal geroteerde Factor Matrix met drie factoren op 34 items van de 
leerlingvragenlijst-Onderwijsbehoeften 

Meet-
bedoeling Inhoud items Factor 

  1 2 3 
     
Aut. Inspraak over waar ik zit in de klas .33   
Aut. meebeslissen over hoe we gaan zitten in de klas .37   
Aut. Iets te zeggen hebben over naast wie ik wil zitten in de klas .41   
Aut. Meteen van plaats kunnen veranderen als ik last heb van 

zonlicht of geluid  .36   
Aut. Dat ik meteen een andere plaats mag kiezen als ik iets niet leuk 

vind (de plek of mijn klasgenoten) .41   
Aut. Dat ik zelf mag weten met welke kleur pen ik schrijf .42   
Aut. Mijn eigen spullen van thuis mee naar school nemen .40   
Aut. Zelf een nieuw schrift (gum of pen) kunnen pakken .46   
Aut. Zelf mogen weten wat ik op mijn tafel neerzet .52   
Aut. Dat ik zelf mag weten wat ik in mijn vakje stop .46   
Aut. Zelf weten in welke volgorde ik werk .44   
Aut. Zelf mogen weten wanneer ik mijn werk afmaak als ik het niet 

af heb gekregen .40   
Aut. Kiezen aan wie ik hulp vraag als ik mijn werk niet begrijp .55   
Aut. Kiezen met wie ik wil samenwerken .59   
Com. Precies weten wat ik moet doen na de uitleg van meester  .35  
Com. Te horen krijgen wat ik nodig heb voor een opdracht  .38  
Com. een voorbeeld krijgen van een taal of rekenopdracht  .44  
Com. Horen van meester wat ik de volgende keer moet doen als ik 

fouten heb gemaakt  .39  
Com. Van meester horen, hoe hij/zij wil dat ik mijn werk maak  .43  
Com. Dat de meester mijn gemaakte taal- of rekenwerk met mij 

bespreekt  .47  
Com. Nog eens, alleen, uitleg krijgen over het werk  .52  
Com. Een moeilijk werkje eerst samen met de leerkracht doen  .56  
Com. Tijdens het werk hulp krijgen  .49  
Com. Dat de meester even kijkt of ik mijn werk goed doe, als ik bezig 

ben  .51  
Com. Dat de meester mij aanwijzingen geeft over het werk   .48  
Rel. Dat mijn meester tijd voor mij neemt als ik verdriet heb   .47 
Rel. Dat de meester aan mij vraagt wat er is, als ik boos ben   .47 
Rel. Dat de meester mij vraagt naar dingen die ik buiten school doe   .38 
Rel. Dat de meester mij in mijn ogen kijkt als hij/zij met mij praat   .43 
Rel. Dat de meester mij aanraakt (knuffelt, over mijn hoofd aait, een 

schouderklopje geeft)   .53 
Rel. Dat de meester vriendelijk naar mij lacht   .42 
Rel. Dat de meester met mij alleen een praatje maakt   .61 
Rel. Dichtbij de meester zijn   .57 
Rel. Dat de meester mij gedag zegt aan het eind van de dag   .53 
     
Extractie Methode: Principale Axis Factoranalyse. Rotatie Methode: Varimax 
Aut. = behoefte aan autonomie; Com. = behoefte aan competentie; Rel. =  behoefte aan relatie 
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De Correlaties tussen de drie variabelen ‘autonomie’, ‘competentie’ en 
‘relatie’ staan vermeld in Tabel 6.2. Deze zijn op zijn hoogst middelmatig en 
wijken significant af van nul. De correlatie tussen competentie en relatie is het 
hoogst. 
 
Tabel 6.2:  Correlaties tussen schaalscores ‘Autonomie’, ‘Competentie’ en 

‘Relatie’  
 Autonomie Competentie Relatie 
Autonomie 1   
Competentie .16** 1  
Relatie -.17** .31** 1 
    
** Correlaties zijn significant met 01.  (tweezijdig). 
 
Rekening houdend met de nationale en internationale schattingen voor de 
prevalentie van gedragsproblemen (5%-20%), is de meest pessimistische 
schatting dus 20%. Daarvan nemen wij aan dat de helft een tekort ervaart aan 
aanbod en de andere helft een overdaad. Op basis van deze aannamen zijn 
de leerlingen wat betreft de somscores per behoefte opgedeeld in drie 
groepen c.q. categorieën: binnen de drie somscores zijn het 10de en 90ste 
percentiel bepaald. De leerlingen tot en met het 10de percentielscore zijn de 
leerlingen die behoren tot de categorie die meer van het specifieke 
onderwijsaanbod willen. De leerlingen gelijk of hoger aan het 90ste percentiel 
zijn de leerlingen die tot de categorie behoren die minder van het specifieke 
onderwijsaanbod willen. De groep daartussen is de groep die behoort tot de 
categorie die tevreden is met het onderwijsaanbod. De 10de en 90ste 
percentielklassen zijn voor de somscores van de drie variabelen autonomie, 
competentie en relatie respectievelijk 26 en 42; 24 en 37; 24 en 35. Deze drie 
variabelen, met elk drie niveaus, zijn in de analyses gebruikt als 
onafhankelijke nominale variabelen. 
 
De Leerkrachtvragenlijst-Onderwijsaanbod 
Het corresponderende (onderwijs)aanbod met betrekking tot de drie 
behoeften zijn ‘vrijheid’, ‘informatie’ en ‘affectie’ volgens de leerkracht, is in 
totaal met zes items gemeten. De reden voor dit beperkt aantal vragen is de 
inschatting van de belastbaarheid van de leerkracht, die immers de vragenlijst 
voor elke leerling invult. Bovendien blijken de zes items psychometrisch te 
voldoen. Deze psychometrische eigenschappen komen ondermeer hierna 
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aan bod. 
Het antwoordformat bij alle vragen is een lijnstuk van 100 mm met de twee 
polen “veel minder dan de gemiddelde leerling” en “veel meer dan de 
gemiddelde leerling” De score op een item is gemeten in millimeters, vanaf de 
eerstgenoemde pool tot het door de leerkracht geplaatste streepje. 
De vragen met betrekking tot de drie soorten aanbod zijn schriftelijk 
toegelicht. 
1) Bieden van vrijheid: 

de vraag diende om het aanbod van mate van vrijheid c.q. controle te 
meten. De toelichting daarbij gaat over vrijheid ten aanzien van het 
kiezen van de werkplek, materiaalgebruik en het reguleren van eigen 
werk. Een lage score op dit item betekent dus weinig vrijheid. 

2) Bieden van informatie:  
de mate van informatie die geboden wordt om competentie te 
bevorderen bij de leerling is gemeten met drie vragen (Cronbachs’ alpha 
.82). De toelichting op de vraag “Deze leerling geef ik hulp” luidt: ‘veel 
extra uitleg, langslopen, tussendoor corrigeren e.d. van deze leerling’. 

3) Bieden van affectie:  
de relatie vanuit de perceptie van de leerkracht is gemeten met twee 
vragen (Cronbachs’ alpha .83). Een van deze vragen is: “Deze leerling 
ken ik heel goed”. Bij deze vragen is geen toelichting gegeven. 

 
De principale componentenanalyse met varimaxrotatie, waarbij drie 
componenten opgevraagd zijn, toont een duidelijke structuur in de zes items 
voor het meten van de drie soorten aanbod. Component 1 meet het aanbod 
van informatie. Component 2 meet het aanbod aan affectie. Component 3 
meet het aanbod aan vrijheid of het tegenovergestelde daarvan: controle. De 
drie componenten verklaren gezamenlijk 87.82% van de totale variantie. De 
verklaarde varianties voor elk van de drie componenten zijn respectievelijk 
40.60%, 28.74% en 18.48%. 
Per soort aanbod zijn de scores gesommeerd en gedeeld door het aantal 
items. De minimumscore is daardoor 1 en de maximumscore is 100. Voor 
deze gemiddelden van de items die informatie meten geldt: hoe hoger de 
score hoe meer de leerkracht informatie biedt. Dit geldt ook voor de items die 
affectie of vrijheid meten. Deze variabelen dienen ter validatie van de hierna 
behandelde variabele ‘Problematisch’. Deze laatste variabele meet 
gedragsproblematiek van een leerling volgens de leerkracht. 
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Tabel 6.3:  Principale componenten analyse van het leerkrachtaanbod volgens de 

leerkrachten 
Meet-
bedoeling 

Inhoud items Component 

  1 2 3 
     
vrijheid Deze leerling geef ik vrijheid -.35  .91 
informatie Deze leerling geef ik goede feedback .91   
informatie Deze leerling geef ik hulp .91   
informatie Duidelijk en specifiek in opdrachten bij deze leerling .81  -.42 
affectie Met deze leerling heb ik een goede relatie  .91  
affectie Deze leerling ken ik heel goed  .94  
     
 
Gedragsproblemen volgens de leerkracht 
Het construct ‘gedragsproblemen‘ volgens de leerkracht wordt gemeten met 
de variabele ‘gedragsproblematisch’ wat wij afgekort hebben tot 
‘Problematisch’. In de analyses of in de tekst zijn deze twee termen 
inwisselbaar. Om gedragsproblemen te meten is de volgende vraag aan de 
leerkracht gesteld: ‘deze leerling vind ik gedragsproblematisch’ met als 
antwoordformat een lijnstuk van 100 mm met als extremen ‘helemaal wel - 
helemaal niet’, waarbij de score gemeten is vanaf de pool ‘helemaal niet’. De 
ontbrekende waarden zijn geïmputeerd met de SPSS module MVA met de 
regressiemethode waarbij aselect residuen toegevoegd zijn. Bij 15 cases zijn 
de niet realistische negatieve schattingen, als gevolg van het imputatie 
algoritme, handmatig vervangen door de waarde 0. De variabele is scheef 
naar rechts verdeeld. Waar mogelijk zijn de analyses gecontroleerd met 
analyses op de rangscores van ‘Problematisch’ of met analyses op de 
getransformeerde (inverse plus een constante) scores van ‘Problematisch’. 
In Vergelijking 6.1 staan de effecten van leerlingsekse en leerkrachtsekse, en 
de interactie daartussen, vermeld in de vorm van een regressievergelijking. 
Met multiniveau analyses met ‘Problematisch’ als gestandaardiseerde 
afhankelijke varabele heeft leerlingsekse met dummycodering 1 voor de 
jongens en 0 voor de meisjes een significante regressiecoëfficiënt (B1 = .52, 
sd.= .096). Jongens worden dus door de leerkrachten significant hoger als 
gedragsproblematisch beoordeeld dan meisjes, hetgeen overeenkomt met de 
tendensen van prevalentie in nationaal en internationaal onderzoek. Met een 
analoge dummycodering blijkt sekse van de leerkracht niet van invloed op de 
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beoordeling van leerlingen als problematisch. Ook de interactie van sekse 
van de leerling met sekse van de leerkracht op de beoordeling van de 
leerlingen als problematisch blijkt niet significant. Dit houdt in dat de 
verschillende beoordeling van jongens en meisjes als ‘Problematisch’ niet 
afhangt van de sekse van de leerkracht. 
 
Vergelijking 6.1:  Effecten van leerlingsekse en leerkrachtsekse op de 

variabele ‘Problematisch’ 

 
Aangezien wij gedragsproblemen volgens de leerkracht slechts met een 
enkele vraag (Problematisch) gemeten hebben, kunnen wij de 
betrouwbaarheid daarvan niet direct bepalen. Echter, de validiteit in het kader 
van het zogenaamde nomologisch netwerk, is wel in te schatten. Het betreft 
de correspondentie van theoretische te verwachten relaties (tussen de 
constructen) met de empirisch gevonden relaties (Hoyle, Harris & Judd, 
2002). Aangezien betrouwbaarheid een voorwaarde is voor validiteit, 
impliceert steun voor de validiteit ook steun voor de betrouwbaarheid van het 
instrument. Deze redenering werken wij uit met de interpretatie van de 
resultaten in het kader van discriminante en confirmerende validiteit. 
De validiteit van de variabele ‘Problematisch’ wordt gesteund door de relaties 
tussen de samengestelde variabelen die de drie soorten aanbod van de 
leerkracht meten. Deze empirische relaties omvatten zowel de sterkte en 
richting van de relaties tussen de aanbodvariabelen onderling als die tussen 



Expertleerkrachten in de omgang met probleemgedrag 

 237 

de aanbodvariabelen en het oordeel op ‘Problematisch’. De matrix met de 
Pearson-correlaties staan vermeld in Tabel 6.4 en zijn getoetst met het 
computerprogramma Mplus (Muthén & Muthén, 2003). Met dit 
computerprogramma kon tevens de standaardfout gecorrigeerd worden die 
ontstaat door de afhankelijkheid van de gegevens (binnen de leerkracht). 
 
Tabel 6.4:  Correlaties tussen de aanbodvariabelen van de leerkracht en beoordeling 

van leerlinggedrag als problematisch door leerkracht 

 Problematisch 
Aanbod 
affectie 

Aanbod 
informatie 

Aanbod 
vrijheid 

Problematisch 1    
Aanbod affectie -.29* 1   
Aanbod informatie  .34* -.10 1  
Aanbod vrijheid -.52*    .22* -.58* 1 
*Correlaties zijn significant bij .01 (tweezijdig), n = 700 
 
De significante correlaties duiden op middelmatige (r  .30) en grote (r 

.50) effecten (Judd, Smith & Kidder, 1991). Naarmate de leerkrachten een 
leerling problematischer vinden, bieden zij significant minder affectie en 
minder vrijheid, maar meer informatie. 
Het bieden van minder vrijheid bij gedragsproblemen lijkt plausibel omdat het 
gedrag van de leerling het eigen leerproces en dat van anderen belemmert. 
Beperking van de gevolgen van dit gedrag door het aangeven van grenzen 
lijkt dus in de praktijk voor de hand te liggen. Het bieden van meer informatie 
stemt overeen met de compensatie van de (dreigende) leerachterstand. Dat 
een leerkracht minder affectie biedt bij gedragsproblemen lijkt verklaarbaar, 
doordat de leerkracht de beperking van eigen competentie ervaart. Deze 
frustrerende ervaring kleurt de omgang met de leerling (zie ook Hoofdstuk 2, 
definitie gedragsproblemen van Merrett & Wehldahl, 1984). 
Naast deze relaties van de aanbodvariabelen met de variabele 
‘Problematisch’, zijn de relaties tussen de aanbodvariabelen plausibel. Het 
bieden van meer informatie gaat gepaard met het bieden van minder vrijheid. 
Het bieden van de juiste informatie ter bevordering van het leren vereist dat 
de leerkracht zicht heeft op het leerproces. Deze ‘vinger aan de pols’ gaat 
gepaard met minder vrijheid. Verder is opvallend dat het bieden van affectie 
nauwelijks samenhangt met het bieden van informatie. Het meest 
aannemelijk is dat een leerkracht informatie biedt en zich daarbij neutraal 
affectief ofwel ‘zakelijk’ opstelt. De positieve relatie tussen het bieden van 



Expertleerkrachten in de omgang met probleemgedrag 

238 

vrijheid en affectie lijkt eveneens aannemelijk omdat als een leerkracht een 
goede band heeft met de leerling hij/zij deze ook meer vertrouwen schenkt bij 
het nemen van initiatieven. 
De validiteit van het oordeel van de leerkracht over gedragsproblematiek 
wordt dus gesteund, omdat de sterkte en richting van de relaties tussen de 
gemeten variabelen theoretisch aannemelijk zijn. 
 
Expertise van de leerkracht 
Voor de benoeming tot expert in de omgang met gedragsproblemen, moet 
een leerkracht voldoen aan vier voorwaarden. Volgens het expertparadigma 
moet diens vaardigheid 1) domeinspecifiek, 2) langdurig, 3) bewust en met 
reflectie ontwikkeld zijn. Een vierde voorwaarde is dat anderen, die thuis zijn 
in het domein, de expert als zodanig benoemen. Deze vierde voorwaarde 
weegt zwaarder naarmate het domein minder nauwkeurig gedefinieerd is. De 
legitimering van deze voorwaarden staan uitgebreid beschreven in Hoofdstuk 
3. Voor de eerste drie voorwaarden zijn vier variabelen geconstrueerd. Voor 
de vierde voorwaarde hebben wij in deze studie geen gegevens ter 
beschikking. 
Voorwaarde wat betreft domeinspecifieke vaardigheid, is de omgang met 
leerlinggedrag in het regulier basisonderwijs19 gebruikt. Ons uitgangspunt is 
dat in het regulier basisonderwijs leerkrachten met allerlei soorten 
leerlinggedragingen omgaan. Deze omgang is -zoals eerder beschreven- in 
meer of mindere mate adequaat, waardoor gedragsproblemen al dan niet 
ontstaan, verhevigen, bestendigen, uitdempen of voorkomen worden. 
De voorwaarde wat betreft de duur van de opbouw van expertise is 
geoperationaliseerd met het aantal jaren ervaring van de leerkracht in het 
regulier basisonderwijs. Vijf jaar ervaring is over het algemeen de 
minimumeis voor ontwikkeling van de vaardigheid van een expert. Van de 
leerkrachten heeft 17% minder dan vijf jaar ervaring. Deze vallen binnen de 
variabele ‘Ervaring’ onder de categorie 0. Leerkrachten met vijf jaar of meer 
ervaring in het basisonderwijs voldoen wel aan de noodzakelijke voorwaarde 
en vallen onder de categorie 1. 
Voor de derde voorwaarde gebruiken wij als indicator voor bewustzijn en 
reflectie het aantal cursussen dat een leerkracht gevolgd heeft. Dit is 
gemeten met de vraag “Heeft u cursussen gevolgd ten behoeve van 
leerlingen die speciale zorg nodig hebben?”. “Zo ja, welke?’. Bij twee of meer 
                                            
19 Leerkrachten met zowel ervaring in het speciaal onderwijs als in het regulier 
basisonderwijs kwamen nauwelijks voor in de steekproef. 
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cursussen nemen wij aan dat er sprake is van een bepaald niveau van 
bewustzijn en reflectie op het eigen functioneren in de omgang met de 
leerlingen. De keuze voor de grens van twee cursussen is tot stand gekomen 
na visuele inspectie van het databestand. Daaruit blijkt dat 64.7% van de 34 
leerkrachten geen extra cursussen gevolgd hebben en 14.7%. slechts één. 
Dit houdt in dat de overige leerkrachten te weten 20.6%, twee tot en met vier 
extra cursussen gevolgd hebben. De variabele ‘Cursussen’ heeft daarmee 
twee categorieën. De groep die minder dan twee extra cursussen gevolgd 
heeft, voldoet niet aan de noodzakelijke voorwaarde voor de benoeming tot 
expert in de omgang met gedragsproblemen en valt onder de categorie 0. De 
groep die twee of meer extra cursussen gevolgd heeft voldoet daar wel aan 
en valt onder de categorie 1. 
De ‘noodzakelijkheid’ in de voorwaarden is geoperationaliseerd door de 
informatie van de variabelen ‘Cursussen’ en ‘Ervaring’ met de Booleaanse 
operator ‘en’ te combineren. De nieuwe variabele noemen wij ‘Expert’ en 
heeft twee waarden, ofwel twee niveaus of categorieën. De waarde 0 is 
toegekend aan de niet-experts, terwijl de experts waarde 1 krijgen. Een 
expert voldoet dus aan de twee noodzakelijke voorwaarden als deze zowel bij 
de gecategoriseerde variabelen ‘Cursussen’ als ‘Ervaring’ in de categorie 1 
valt. Bij de niet-experts is dat niet het geval. Van de 34 leerkrachten zijn er op 
deze wijze zes als expert benoemd en de overige 28 zijn niet-experts. Of een 
leerkracht in dit onderzoek als een expert aangewezen is of niet, blijkt niet 
significant samen te hangen met de sekse van de leerkracht (phi-correlatie = 
 .10) 
 
6.2.3 Resultaten 
Wij behandelen de resultaten overeenkomstig de volgorde in de hypotheses 
en hanteren daarbij een  = .05 voor de geplande analyses. Aangezien de 
gegevens van de leerlingen genest zijn binnen de leerkrachten en dus niet 
onafhankelijk zijn, zijn de multiniveau analyses met MLWIN versie 2.1 
(Goldstein, Raschbach, Plewis, Draper, Browne, Yang, e.a., 2000) 
uitgevoerd20. Alleen voor deze analyses en niet voor de beschrijvende 
gegevens, zijn de volgende bewerkingen aan de variabelen gedaan. De 

                                            
20 De toetsingsresultaten komen overeen met de resultaten op Mann-Whitney-toetsen. 
Deze controles zijn verricht omdat de afhankelijke variabele ‘Problematisch’ scheef 
naar rechts verdeeld is. Bovendien zijn ter controle op de gerapporteerde gegevens, 
de multiniveau analyses ook gedaan op de getransformeerde (inverse plus constante) 
gegevens van de afhankelijke variabele ‘Problematisch’. 
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afhankelijke variabele ‘Problematisch’ is gestandaardiseerd. Daarnaast zijn 
voor de drie variabelen (Behoefte aan) ‘Autonomie’, ‘Competentie’ en 
‘Affectie’, met elk drie niveaus, per variabele twee dummyvariabelen 
aangemaakt. Bijvoorbeeld: bij de variabele ‘Autonomie’ krijgt de categorie ‘te 
weinig’ op dummyvariabele ‘Autonomie-tekort’ dummycodering –1. Op 
dummyvariabele ‘Autonomie-teveel’ krijgt de oorspronkelijke categorie ‘teveel’ 
de dummywaarde +1. De basiscategorie is dus de groep die tevreden is. Voor 
de andere twee behoeften zijn de gegevens op een analoge wijze verwerkt. 
Allereerst is het ‘intercept only’-model gepast, welke het basismodel is met 
een -2*loglikelihood van 1932.26, waartegen de -2*loglikelihood van een 
meer complex model afgezet en getoetst kan worden. Bovendien geeft dit 
model de informatie voor de intraklasse correlatie, tussen

2  / ( tussen
2  + 

binnen
2 )  = .127  ( = .127/(.127+.866))21, welke een maat is voor de 

afhankelijkheid van de gegevens (Heck, 2001; Hox, 1995). De intraklasse 
correlatie en de variantie tussen de groepen .127 (se = .04) is dermate hoog 
waardoor de multiniveau structuur niet genegeerd kan worden. Dit model is 
het basismodel voor elke analyse waarbij ‘Problematisch’ de afhankelijke 
variabele is. 
Indien wij een complexer model afzetten tegen het basismodel geven wij de 
zogenaamde deviantie ( 2

df ). Deze is Chi-kwadraat verdeeld met het aantal 
vrijheidsgraden ( df ), welke overeenkomt met het aantal extra te schatten 
parameters in de meer complexe modellen. Bij een eenzijdige toetsing van 
een specifieke parameter, welke een effect in de verwachte richting heeft, 
vermenigvuldigen wij de standaardfout van de parameterschatting met 1.65. 
Bij tweezijdige toetsing vermenigvuldigen wij voor het gemak met 2 in plaats 
van met 1.96. Wij vermelden meestal slechts de standaardfout en de 
aanduiding of er een- of tweezijdig getoetst is. 
 
De strategie voor de toetsing van de hypothesen gaat als volgt: Voor de 
toetsing van hypothese 1 wordt de variabele ‘Expert’ toegevoegd aan het 
‘intercept only’-model. Bij de toetsing van hypothese 2 worden, in een 
afzonderlijke analyse, de twee dummyvariabelen per behoefte aan het 
‘intercept only’-model toegevoegd. Voor de toetsing van deze hypothese 
doen wij afzonderlijke analyses voor elk van de drie behoeften met 

                                            
21 De totale variantie van de afhankelijke variabele in opgedeeld in variantie voor de 2 
niveau’s (Heck, 2001; Snijders & Bosker, 1999). Aangezien wij de afhankelijke 
variabele gestandaardiseerd hebben met een gemiddelde 0 en variantie 1, is de 
noemer ongeveer 1. 
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‘Problematisch’ als afhankelijke variabele. Daarbij wordt dus de mogelijke 
relatie tussen de drie behoeften genegeerd omdat, op basis van de theorie, 
een tekort of overdaad met betrekking tot een van de drie behoeften al een 
voldoende voorwaarde is voor gedragsproblemen. 
Voor hypothese 3 wordt onderzocht of de effecten van de behoeften 
verschillen tussen de leerkrachten. Hierbij wordt gekeken of de verschillen 
tussen de leerkrachten verklaard kunnen worden met de ‘crosslevel’ 
interactietermen. Dit zijn de producttermen van de dummyvariabelen voor de 
afzonderlijke behoeften met de dummyvariabele voor ‘Expert’. 
 
6.2.3.1 Expertleerkrachten en de beoordeling van gedrags-

problemen
Hypothese 1 luidt: leerlingen worden door expertleerkrachten gemiddeld lager 
als gedragsproblematisch beoordeeld dan door niet-experts. 
In vergelijking 6.2 is de variabele ‘Expert’ opgenomen. Wij kunnen de 
nulhypothese niet verwerpen, vanwege de richting van de 
regressiecoëfficiënt, namelijk positief, en linkseenzijdige toetsing. De 
parameterschatting voor de regressiecoëfficiënt voor ‘Expert’ is niet 
significant. 
 
Vergelijking 6.2: Effecten van de variabele ‘Expert’ op de variabele 

‘Problematisch’ 

 
Dus de eerste hypothese dat expertleerkrachten leerlingen gemiddeld als 
minder gedragsproblematisch beoordelen, wordt niet gesteund door de 
resultaten. 
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Hypothese 2 luidt: Leerlingen die een schaarste òf een overdaad ervaren bij 
de voorziening in minstens één van de drie behoeften, worden door de 
leerkracht als gedragsproblematisch ervaren. De verwachting is dat de 
groepen die meer of minder willen van een specifiek aanbod gemiddeld hoger 
scoren op de variabele gedragsproblematisch dan de tevreden groep. Wij 
toetsen de verschillen tussen de drie groepen afzonderlijk voor de behoefte 
aan autonomie, de behoefte aan competentie en de behoefte aan relatie. Dit 
zijn de onafhankelijke variabelen. De afhankelijke variabele is 
‘Gedragsproblematisch’. Wij vergelijken de groepen die meer van het 
leerkrachtaanbod willen en de groepen die minder van het leerkrachtaanbod 
willen, met de groep die tevreden is met het aanbod. In Tabel 6.5 staan de 
beschrijvende gegevens voor de drie groepen en de drie behoeften op de 
ongestandaardiseerde variabele ‘Gedragsproblematisch’. 
 
Tabel 6.5: Beschrijvende gegevens van de variabele ‘Gedragsproblematisch’ 

voor de drie categorieën, op de drie behoeften  

 Autonomie  Competentie  Relatie 

 Gem. Sd. N  Gem. 
 

Sd. N  Gem. Sd. N 

meer 37.64 (28.68) 80  28.66 (27.30) 77  29.08 (27.02) 87 
tevreden 20.40 (22.95) 520  21.11 (23.24) 551  20.79 (23.13) 539 
minder 22.39 (21.54) 100  27.99 (25.24) 72  28.63 (25.20) 74 
            
meer = groep die meer wil; tevreden = groep die tevreden is; minder = groep die 
minder wil; Gem. = gemiddelde; Sd. = standaarddeviatie; N = aantal leerlingen. 
 
De tendens van de richting van de verschillen is overeenkomstig de 
verwachting. De groepen die meer of minder willen van het leerkrachtaanbod 
scoren bij alle drie de behoeften hoger op de mate van 
‘Gedragsproblematisch’, dan de tevreden groepen. De verschillen toetsen wij 
met multiniveau analyses voor elke behoefte afzonderlijk. 
 
6.2.3.2 Ervaren aanbod bij de voorziening in de behoefte aan 

autonomie
Hypothese 2, gespecificeerd voor de behoefte aan autonomie, luidt: 
leerlingen die een schaarste òf een overdaad ervaren bij de voorziening in de 
behoefte aan autonomie, worden door de leerkracht als 
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gedragsproblematisch ervaren. 
In Vergelijking 6.3 zijn de twee dummyvariabelen ‘Autonomietekort’ en 
‘Autonomieteveel’ aan het ‘intercept only’-model toegevoegd. 
 
 
 
Vergelijking 6.3:  Effecten van de variabelen ‘Autonomietekort’ en 

‘Autonomieteveel’ op de variabele ‘Problematisch’ 

 
De toevoeging van de twee dummyvariabelen geeft een significante 
verbetering van het model, 000.,84.372

2 p  ten opzichte van het 
‘intercept only’-model. Deze verbetering is echter alleen toe te schrijven aan 
de categorie die ‘Autonomietekort’ ervaart. De coëfficiënt van 
‘Autonomietekort’ blijkt wel significant, in tegenstelling tot die van 
‘Autonomieteveel’. 
Dus leerlingen die22 een tekort op autonomie ervaren (minder controle c.q. 
meer vrijheid willen), worden door hun leerkracht hoger als 
(gedrags)problematisch beoordeeld23 dan de leerlingen die tevreden zijn met 
het aanbod. De categorie die meer controle wil, verschilt niet van de categorie 
die tevreden is wat betreft de beoordeling op ‘(Gedrags)problematisch’. 

                                            
22 De dummycodering is immers –1 voor de eerstgenoemde groep  -1* -.707 = .707. 
Voor de andere twee aanbodvariabelen geldt een analoge redenering. 
23 “door hun leerkracht” laten wij ten behoeve van de leesbaarheid in het vervolg 
meestal weg. 
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De gespecificeerde hypothese 3 voor autonomie luidt: de effecten van de 
‘Behoefte aan autonomie’ op ‘Gedragsproblematisch’, zullen voor de experts 
minder sterk zijn. 
In Tabel 6.5 staan de ruwe gegevens voor de drie groepen, onderscheiden 
voor experts en niet-experts. Vooral de experts, maar ook de niet-experts, 
beoordelen de groep die meer autonomie wil gemiddeld hoger op 
‘Gedragsproblematisch’ dan de overige twee groepen. De experts beoordelen 
ook de leerlingen die minder autonomie willen hoger op 
‘Gedragsproblematisch’ dan leerlingen die tevreden zijn. Bij de niet-experts is 
dat nauwelijks het geval. 
 
Tabel 6.5:  Beschrijvende gegevens van de variabele 

‘Gedragsproblematisch’ voor de drie autonomiecategorieën 
onderscheiden naar expert- en niet-expert 

Niet/wel expert Autonomie Gem. Sd. N 
     
 meer 35.76 28.14 72 
Niet-expert tevreden 20.06 23.77 445 
 minder 20.60 21.22 74 
     
 meer 54.57 29.82 8 
Expert tevreden 22.36 17.29 75 
 minder 27.48 22.01 26 
     
meer = groep die meer wil; tevreden = groep die tevreden is; minder = groep die 
minder wil; Gem. = gemiddelde; Sd. = standaarddeviatie; N = aantal leerlingen. 
 
Toetsing van deze gegevens, waarbij rekening gehouden wordt met de 
geneste structuur van de data en de ‘crosslevel’-interacties24 van ‘Expert’, met 
de twee dummyvariabelen voor de drie categorieën is gedaan in Vergelijking 
6.4. In deze vergelijking zijn ook alle variabelen opgenomen, waaruit de 

                                            
24 In analyses waarbij de regressiecoëfficienten voor ‘Autonomietekort’ en 
‘Autonomieteveel’ mogen variëren en geen interactietermen opgenomen zijn, blijken 
de varianties ( 1

2
u  = .246, se = .167 en 2

2
u  = .000, se = .000) van deze 

regressiecoëfficienten niet significant te zijn. Bosker & Snijders (1999) adviseren toch 
de opname van ‘crosslevel’-interacties in zo’n geval als daar theoretische redenen voor 
zijn. 
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interactievariabelen samengesteld zijn. De reden daarvoor is dat deze laatste 
soort variabelen (bij significantie) slechts interpreteerbaar zijn in het totale 
systeem (Hox, 1995). 
 
 
 
Vergelijking 6.4:  Effecten van de variabele ‘Behoefte aan autonomie’ en 

‘Expert’ op de variabele ‘Problematisch’ 

 
 
De ‘crosslevel’-interactietermen ‘Autonomietekort*Expert’ en 
‘Autonomieteveel*Expert’ zijn niet significant. De effecten van het tekort en 
teveel aan behoefte aan autonomie op de beoordeling als problematisch zijn 
niet minder sterk voor de experts. Hypothese 3 voor wat betreft de behoefte 
aan autonomie wordt dus niet gesteund door de resultaten. 

6.2.3.3 Ervaren aanbod bij de voorziening in de behoefte aan 
competentie

Hypothese 2 voor de behoefte aan competentie luidt: leerlingen die een 
schaarste òf een overdaad ervaren bij de voorziening in de behoefte aan 
competentie, worden door de leerkracht als gedragsproblematisch ervaren. 
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In Vergelijking 6.5 zijn de twee dummyvariabelen voor de behoefte aan 
competentie aan het ‘intercept only’-model toegevoegd. 

 
 
 
 
Vergelijking 6.5:  Effecten van de dummyvariabelen 

‘Competentietekort’ en ‘Competentieteveel’ op 
de variabele ‘Problematisch’ 

 
De toevoeging van de van de twee dummyvariabelen voor 
‘Competentietekort’ en ‘Competentieteveel’ geeft een significante verbetering 
aan het model, 023.,52.72

2 p . Uit de schatting van de parameters 
blijkt dat de coëfficiënten voor ‘Competentietekort’ en ‘Competentieteveel’ 
significant zijn. Dus zowel leerlingen die een tekort ervaren bij de voorziening 
in de behoefte aan competentie (meer informatie willen), als diegene die te 
veel (aan informatie) ervaren, worden als problematischer beoordeeld, in 
vergelijking tot de leerlingen die tevreden zijn met het leerkrachtaanbod. 
 
De gespecificeerde hypothese 3 voor competentie luidt: de effecten van de 
‘Behoefte aan competentie’ op ‘Gedragsproblematisch’, zullen voor de 
experts minder sterk zijn. 
In Tabel 6.6 staan de ruwe gegevens voor de drie categorieën onderscheiden 
voor experts en niet-experts. De niet-experts beoordelen de groepen die 
meer en minder behoefte aan competentie hebben, relatief hoog op 
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‘Gedragsproblematisch’. Bij de experts geldt dit laatste vooral voor de groep 
die minder behoefte aan competentie heeft. 
 
 
Tabel 6.6: Beschrijvende gegevens van de variabele 

‘Gedragsproblematisch’ voor de drie competentiecategorieën, 
onderscheiden naar experts en niet-experts  

Niet/wel expert Competentie Gem. Sd. N 
     
 meer 30.31 28.90 63 
Niet-expert tevreden 20.19 23.57 463 
 minder 27.23 24.83 65 
     
 Meer 21.25 17.42 14 
Expert tevreden 25.97 20.85 88 
 minder 35.06 29.91 7 
     
meer = groep die meer wil; tevreden = groep die tevreden is; minder = groep die 
minder wil; Gem. = gemiddelde; Sd. = standaarddeviatie; N = aantal leerlingen. 
 
De resultaten van de toetsing van de gegevens uit Tabel 6.6 staan in 
Vergelijking 6.6. Hierbij zijn de dummyvariabelen voor ‘Competentietekort’, 
‘Competentieteveel’, ‘Expert’ en de ‘crosslevel’-interactietermen opgenomen 
als verklaring voor de afhankelijke variabele ‘Problematisch’. 
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Vergelijking 6.6: Effecten van de variabelen ‘competentietekort’,  
 ‘competentieteveel’ en ‘Expert’ op ‘Problematisch’ 

 
De ‘crosslevel’-interactietermen ‘Competentieteveel*Expert’ en 
‘Competentietekort*Expert’ zijn niet significant. Hypothese 3 wat betreft de 
behoefte aan competentie wordt dus niet gesteund door de resultaten: het 
effect van het tekort of teveel bij de behoefte aan competentie op de variabele 
‘Problematisch’ is niet minder sterk voor de experts. 
 
6.2.3.4 Ervaren aanbod bij de voorziening in de behoefte aan 

relatie
 

De gespecificeerde hypothese 2 voor de behoefte aan relatie luidt: leerlingen
die een schaarste òf een overdaad ervaren bij de voorziening in de behoefte 
aan relatie, worden door de leerkracht als gedragsproblematisch ervaren. 
 
In Vergelijking 6.7 zijn de twee dummyvariabelen ‘Relatietekort’ en 
‘Relatieteveel’ aan het ‘intercept only’- model toegevoegd. 
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Vergelijking 6.7:  Effecten van de variabelen ‘Relatietekort’ en ‘Relatieteveel’ 
op de variabele ‘Problematisch’ 

 
De toevoeging van de twee dummyvariabelen voor ‘Relatietekort’ en 
‘Relatieteveel’ geeft een significante verbetering aan het model 
( 011.,006.92

2 p ). De coëfficiënten voor ‘Relatietekort’ en 
‘Relatieteveel’ blijken beiden significant. Dus leerlingen die te weinig of teveel 
affectie ervaren, worden als problematischer beoordeeld dan de leerlingen 
die tevreden zijn met het leerkrachtaanbod. 
 
De gespecificeerde hypothese 3 voor de behoefte aan relatie luidt: de
verschillen tussen de drie onderscheiden groepen wat betreft de ‘Behoefte 
aan relatie’ op de variabele ‘Problematisch’ zullen voor de experts minder 
sterk zijn. 
In Tabel 6.7 staan de ruwe gegevens voor de drie groepen onderscheiden 
voor experts en niet-experts. Vooral bij de experts scoren de groepen die 
meer en minder behoefte aan competentie hebben gemiddeld hoog op 
‘Gedragsproblematisch’. 
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Tabel 6.7:  Beschrijvende gegevens voor de variabele 
‘Gedragsproblematisch’ voor de drie relatiegroepen 
onderscheiden naar experts en niet-experts  

Niet/wel expert Relatie Gem. Sd. N 
     
 meer 28.94 20.19 67 
Niet-expert tevreden 20.29 23.70 460 
 minder 27.46 24.79 64 
     
 meer 29.55 23.29 20 
Expert tevreden 23.74 19.30 79 
 minder 36.14 27.87 10 
     
meer = groep die meer wil; tevreden = groep die tevreden is; minder = groep die 
minder wil; Gem. = gemiddelde; Sd. = standaarddeviatie; N = aantal leerlingen. 
 
De toetsing van deze gegevens staan in Vergelijking 6.8. Deze vergelijking 
laat zien dat de parameterschattingen van de ‘crosslevel’-interactietermen 
‘Relatieteveel*expert’ en ‘Relatietekort*expert’ niet significant zijn. De effecten 
van de behoefte aan autonomie op de beoordeling op 
‘Gedragsproblematisch’ zijn dus niet minder sterk bij de experts. Hypothese 
3, wat betreft de behoefte aan relatie, wordt dus niet gesteund door de 
resultaten. 
 
Vergelijking 6.8:  Effecten van de variabelen ‘Relatietekort’, ‘Relatieteveel’ en 

‘Expert’ op de variabele ‘Problematisch’ 
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Exploratie 
De effecten van de drie behoeften op de variabele ‘Problematisch’ is in de 
vorige paragrafen met afzonderlijke analyses bepaald. Dit is gedaan omdat 
het niet voldoen aan een van de drie behoeften, al een voldoende 
voorwaarde kan zijn voor gedragsproblematiek. Echter, de (somscores van) 
verschillende soorten behoeften zijn enigszins gecorreleerd. Deze correlatie 
is deels verklaarbaar omdat in de factoranalyse de items ook (<.30) laden op 
niet bedoelde factoren. Bij de samenstelling van de somscores als meting van 
de behoefte, worden dus ook in een bepaalde mate de onbedoelde factoren 
gemeten. Gegeven de correlaties tussen de somscores van de verschillende 
behoeften, bepalen wij nu de relatieve bijdrage van elk van de behoeften aan 
de verklaring van het oordeel van de leerkracht van de leerling als zijnde 
problematisch. Daartoe zijn alle dummyvariabelen van de drie behoeften in 
Vergelijking 6.9 opgenomen. 
 
Vergelijking 6.9:  Effecten van alle dummyvariabelen met betrekking tot de 

drie behoeften op de variabele ‘Problematisch’ 

 
Uit de Vergelijking 6.9 blijkt dat slechts de regressiecoëfficiënt voor 
‘Autonomietekort’ significant afwijkt van nul. Het 'Autonomietekort’ c.q. het 
tekort aan vrijheid dat leerlingen ervaren, hangt voor een belangrijk deel 
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samen met de mate van gedragsproblemen, zoals ervaren door de 
leerkrachten. 
 
6.2.3.5 Samenvatting en discussie Studie 1 
Hoewel dit onderzoek een gelegenheidssteekproef bevat van scholen en 
klassen in een middelgrote plaats in het oosten van het land, lijken er geen 
zwaarwegende argumenten te zijn waarom de resultaten niet 
generaliseerbaar zijn naar andere middelgrote plaatsen in Nederland. In deze 
steden is de problematiek wat betreft gedragsproblemen niet extreem 
verschillend. In de grote steden daarentegen, bestaat er een groter tekort aan 
leerkrachten. Dit tekort is mogelijk het gevolg van de grootschaligheid van de 
problematiek waarmee de leerkrachten te kampen hebben. Nader onderzoek 
lijkt daarom nuttig naar de verschillen tussen leerkrachten die van school en 
plaatsgrootte gewisseld zijn. Het zou kunnen dat leerkrachten die eerst in de 
grote steden ervaring opgedaan hebben, minder problemen hebben als zij 
daarna lesgeven in kleinere plaatsen. Vooralsnog houden wij bij de 
generalisatie van de resultaten naar de leerlingen- en leerkrachtenpopulatie 
van Nederland een slag om de arm. Het al dan niet ontbreken van steun voor 
de hypothesen in dit onderzoek lijkt dus te gelden voor de kleine en 
middelgrote plaatsen. 
De eerste hypothese, dat expertleerkrachten leerlingen minder problematisch 
vinden, wordt niet gesteund door de resultaten. De tweede hypothese, dat 
leerlingen die een schaarste of een overdaad ervaren bij de voorziening in de 
drie de behoeften eerder als ‘gedragsproblematisch’ ervaren worden, wordt 
grotendeels wel gesteund door de resultaten. Echter, de leerlingen die minder 
vrijheid willen ter vervulling van hun behoefte aan autonomie, worden niet als 
meer problematisch beoordeeld dan leerlingen die tevreden zijn met dit 
aanbod. De derde hypothese, dat de samenhangen tussen de door de 
leerling ervaren tekorten of overdaad en de mate van gedragsproblemen 
minder sterk zullen zijn voor de expertleerkrachten, wordt niet gesteund. Dit 
geldt voor alle drie de behoeften. 
Voor de hypothesen waarbij onderscheid is gemaakt tussen expert en niet-
experts kunnen wij dus stellen dat deze niet gesteund worden door de 
resultaten. Dat geldt grotendeels wel voor de hypothese waarbij geen sprake 
is van dit genoemde onderscheid. Om deze reden gaan wij eerst in op de 
verklaringen waarom de resultaten van de experts niet verschillen van de 
niet-experts. Dit gaat dus hoofdzakelijk om het ontbreken van de steun voor 
hypothese 1 en hypothese 3. Vervolgens gaan wij dieper in op de uitkomsten 
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van hypothese 2, daarna behandelen wij de voor- en nadelen van de 
vragenlijststudie en ten slotte gaan wij in op de theoretische consequenties 
van deze studie. 
 
Onderscheid experts en niet-experts 
Als belangrijkste verklaring voor het ontbreken van steun voor hypothese 1 en 
hypothese 3 dient de operationalisatie voor het onderscheid tussen expert en 
niet-expert zich aan. Wij hebben vier noodzakelijke voorwaarden voor een 
expert genoemd, waarbij diens vaardigheid domeinspecifiek, langdurig en 
bewust ontwikkeld is, en erkend is door anderen die thuis zijn in hetzelfde 
domein. Bij de keuzes van de metingen zijn een drietal kanttekeningen te 
plaatsten. 
 
Ad 1: Met de keuze voor de steekproef met de hogere leerjaren, is de kans 
vergroot dat de leerkrachten minder met gedragsproblemen in aanraking 
gekomen zijn. Mogelijk zijn de ‘zwaardere gevallen’ reeds op jongere leeftijd 
naar het speciaal onderwijs verwezen. Bovendien mogen ook vragen gesteld 
worden bij de ernst van de gedragsproblematiek van deze ‘zwaardere 
gevallen’. Het is mogelijk dat, door de in het verleden minder strikt 
gehanteerde verwijzingscriteria, ook de minder ernstige gevallen naar het 
speciaal onderwijs verwezen zijn. Dit lijkt niet onaannemelijk, aangezien ten 
tijde van de dataverzameling het WSNS-beleid nog niet volledig gerealiseerd 
was. Dus ervaring in het regulier basisonderwijs garandeert nog geen 
opbouw van expertise in de omgang met gedragsproblemen, omdat de 
leerkracht mogelijk zijn maximale expertise in de omgang met moeilijkere of 
meer ingewikkelde leerlinggedragingen nauwelijks heeft hoeven aanspreken. 
Het kan dus zijn dat de spreiding van expertise relatief klein is. Als dat het 
geval is, dan zijn gevoeliger instrumenten of methoden noodzakelijk om de 
experts te onderscheiden. 
 
Ad 2: Wij hebben afgezien van de benoeming van een leerkracht als expert 
door derden vanwege de toenemende complexiteit bij de steekproeftrekking. 
Zo vereist bijvoorbeeld beoordeling door een interne begeleider, of door 
middel van sociometrische meting met collega’s, de toestemming van alle 
betrokkenen. Gezien de bestaande werkdruk in het onderwijs, zal deze 
complexiteit ook meestal een (te) zware belasting voor de school zijn. 
Doordat scholen moeten selecteren in het soort en het aantal onderzoeken 
waaraan zij mee willen doen, wordt de kans op non-respons en selectieve 
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uitval aanzienlijk vergroot bij ingewikkelde procedures voor dataverzameling. 
Dit geldt dus vooral bij de beoordeling van leerkrachten met behulp van 
verschillende bronnen. 
 
Ad 3: Als meting voor bewustzijn en reflectie, is gekozen voor het aantal 
cursussen dat een leerkracht heeft gevolgd. Een leerkracht kan echter om 
proactieve of om reactieve redenen cursussen gevolgd hebben. In het eerste 
geval zou het motief van de leerkracht kunnen zijn: het voorkomen van 
problemen. In het laatste geval volgt een leerkracht cursussen omdat de 
problemen zich reeds voordoen. De reactieve leerkracht zou in ons geval 
minder kans maken om als expert aangewezen te worden dan de proactieve 
leerkracht. 
Deze redenering stemt overeen met de samenvatting van Hamre, Pianta, 
Downer & Mashburn (2008) met betrekking tot de leerkrachteigenschappen 
die samenhangen met conflicten tussen leerkracht en leerling. Deze 
conflicten zijn volgens de auteurs sterk gerelateerd aan gedragsproblemen. 
Recent onderzoek (zie ook Myers & Pianta, 2008) laat zien dat ervaring en 
opleidingsniveau van de leerkrachten nauwelijks blijken samen te hangen met 
de kwaliteit van de relatie met de leerlingen, terwijl dat wel geldt voor hun 
opvattingen en attitude. Leerkrachten die geloof in eigen kunnen uitstralen 
bevorderen prestaties en betrokkenheid. 
 
De drie aan elkaar gerelateerde bezwaren maken het, achteraf bezien, 
twijfelachtig of wij de experts wel juist gedetecteerd hebben. Dit stemt 
overeen met het feit dat het niet zo is dat effecten bij de experts juist in 
tegenovergestelde richting sterker zijn dan bij niet-experts. Hoewel we 
eenzijdig getoetst hebben zijn de effecten wel enigszins, maar niet extreem 
tegengesteld aan wat er op basis van de theorie verwacht kon worden. 
Wij hebben de variabele voor het onderscheid tussen expert en niet-expert in 
de diverse regressie-analyses opgenomen als potentiële moderator variabele 
en dus met andere variabelen gecombineerd tot producttermen of 
interactievariabelen. Hierdoor zijn deze interactievariabelen mogelijk 
eveneens dubieus, waardoor de verwachte interactie-effecten uitbleven. Dit 
ondanks het feit dat de variabelen, waarmee de combinaties c.q. 
producttermen gemaakt zijn, betrouwbaar bleken. Dus het ontbreken van de 
interactie-effecten is niet toe te schrijven aan de variabelen waarmee de 
variabele ‘Expert’ als combinatie de producttermen vormden. Zo bleken de 
schalen voor de behoeften aan autonomie, competentie en relatie vanuit de 
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perceptie van leerling ruim voldoende tot goed. Het feit dat wij deze 
variabelen gecategoriseerd hebben doet daar, ondanks het onvermijdelijke 
informatieverlies, niets aan af. Wij vinden immers significante effecten voor de 
relaties tussen de door de leerkracht gepercipieerde gedragsproblematiek en 
de door de leerling gepercipieerde tekorten en overdaad bij de voorziening in 
de drie behoeften. Deze effecten steunen de tweede hypothese en bieden 
tevens impliciete steun aan de meting van de perceptie van de leerkracht van 
de gedragsproblematiek. Deze operationalisatie van gedragsproblematiek 
wordt daarnaast ook gesteund op basis van het nomologisch netwerk: de 
leerkracht past de verschillende soorten aanbod aan voor 
gedragsproblematische leerlingen. Dus het ontbreken van het effect voor 
experts lijkt niet te liggen aan de kwaliteit van de operationalisatie van de drie 
behoeften en die van de operationalisatie van gedragsproblematiek. 
 
Methodologische aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Voor vervolgonderzoek lijkt het raadzaam om niet zozeer de gestelde criteria 
voor experts als wel de operationalisatie daarvan aan te scherpen. Het gaat 
dan vooral om een beoordeling van de leerkracht door derden, thuis in het 
domein van expertise. Dit kan bijvoorbeeld met de beoordeling door een 
interne begeleider of door middel van een sociometrische meting met 
collega’s. 
Gezien de schaarsheid en waarde van experts zou dus bij vervolgonderzoek 
de ‘prijs’ van complexiteit van werving geaccepteerd moeten worden. 
Daarnaast is het van belang om het motief van de leerkracht tot het volgen 
van cursussen te achterhalen. Volgt deze de cursussen op basis van 
preventie of op basis van escalatie van de omgang met problemen in het 
verleden? Een dergelijk onderzoek zou een uitbreiding kunnen vormen van 
dat van Oudenhoven & Petersen (1996) die de attitude van leerkrachten 
onderzochten met betrekking tot inclusief onderwijs. Een andere optie is 
onderzoek naar de attribuering door leerkrachten van de problemen van de 
leerlingen zoals gedaan is door Brophy & Rohrkemper (1981). Als validatie 
zou hierbij onderzocht kunnen worden of de beoordeling door bijvoorbeeld de 
interne begeleider overeenkomt met de motieven om de cursussen te volgen. 
De ideale methode om experts te onderscheiden is de combinatie van 
bovengenoemde aanbevelingen. Deze methode levert inzicht in de (goede) 
attitude van de leerkracht ten opzichte van gedragsproblemen en de juiste 
gedragsprobleem-attribuering en hoge beoordeling door derden. 
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Statisch globale meting van interactie 
Naast de aanbevelingen om experts te onderscheiden hebben wij ook 
aanbevelingen die de methode betreffen om de interacties tussen personen 
te onderzoeken. De vragenlijststudies wat betreft interacties in het algemeen, 
en in dit onderzoek in het bijzonder, geven een statisch en globaal beeld van 
de leerling-percepties van de behoeften en het aanbod. Dit staat tegenover 
een dynamisch en specifiek beeld dat observatie van gedrag biedt. 
In deze studie is de perceptie door de leerkracht van de leerling slechts 
globaal bepaald. De vragen aan de leerkracht dienden als middel om de 
gedragsproblematiek in de perceptie van de leerkracht te valideren. Vanwege 
de belasting voor de leerkrachten is gekozen voor een beperking in aantal 
vragen. Het instrument bevatte daarom niet de onderscheidingen in 
gedragsaspecten zoals de Student-Teacher Relationship Scale van Pianta 
(1992). Dit instrument bevat 28 items over het gevoel over de relatie met de 
leerling, het interactieve gedrag van de leerling met de leerkracht en de 
inschatting van de leerkracht hoe de leerling zich voelt ten opzichte van hem 
of haar (Saft & Pianta, 2001). Door het ontbreken van specificering aan beide 
kanten van de perceptie hebben wij in Studie 1 slechts globaal inzicht 
gekregen in de wederkerigheid van de percepties. Het is echter de vraag of 
specificering tegemoet komt aan de bezwaren die in de volgende alinea’s 
behandeld worden. 
 
Nadelen van vragenlijstmethode 
Ongeacht de mate van specificiteit van meting van het construct, kleven aan 
zelfrapportage met vragenlijsten een aantal nadelen. Dit zijn nadelen die 
samenhangen met bedreigingen van de validiteit. De vragenlijsten zijn 
mogelijk gevoeliger voor onbedoelde effecten, en samenhangend daarmee, 
zijn in ons geval de eventuele onbewuste behoeften niet gemeten. Deze 
onbewustheid van behoeften is mede onderwerp geweest van een van de 
reacties die Ryan & Deci (2000) kregen op hun zogenaamde ‘target’-artikel. 
De reactie bevatte het voorstel om ‘need strength’ als concept te gebruiken in 
plaats van ‘needs’. Ryan & Deci antwoorden dat ‘needs’ in tegenstelling tot de 
gemeten ‘need strength’ ook onbewust zouden kunnen zijn. ‘Need strength’ 
gemeten met zelfrapportage, overeenkomstig ‘mismatch’ in de 
vragenlijststudie, hoeft dus volgens Ryan & Deci niet noodzakelijk de 
behoeften bloot te leggen. De vervulling van de drie behoeften is volgens hen 
per definitie noodzakelijk, ongeacht of individuen wel of geen tekorten 
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(kunnen) vermelden. Dus de zelfrapportage in de vragenlijststudie heeft als 
nadeel dat mogelijk niet de behoeften bepaald worden, maar bijvoorbeeld 
wensen. Bovendien kan het ontbreken van het uitspreken van de behoeften 
wel samengaan met de onbewustheid van de behoeften. 
Nog afgezien of respondenten zich bewust zijn van hun behoeften, zijn er ook 
om technische redenen enige kanttekeningen te plaatsen bij de geschiktheid 
van de vragenlijstmethode. De leesvaardigheid (vooral van jonge leerlingen 
en van gedragsproblematische leerlingen) zal ten koste gaan van de 
betrouwbaarheid en de validiteit van de instrumenten, terwijl dat laatste vooral 
geldt voor antwoordtendenties en het geven van sociaal wenselijke 
antwoorden. In ons onderzoek hebben wij dit geprobeerd te voorkomen door 
de leerling zelf de vragenlijstformulieren in de enveloppen te laten stoppen en 
deze zelf dicht te laten plakken. Desondanks kunnen vertekeningen ontstaan, 
waardoor de door de leerlingen, maar ook de door leerkrachten beschreven 
relaties verschillen van de relaties die zich uitdrukken in de directe omgang. 
 
Theoretische consequenties 
Gegeven de kanttekeningen die geplaatst zijn bij de operationalisatie van de 
experts, is de misfit- of afstemmingstheorie niet weerlegd. Deze weerlegging 
is te verstrekkend gezien de uitkomsten met betrekking tot de tweede 
hypothese. Deze tweede hypothese geeft aan dat de ‘misfit’ tot uitdrukking 
komt in gedragsproblemen welke samenhangen met de perceptie van de 
leerling van een overdaad of schaarste in de aanbodcomponenten ‘affectie’, 
‘informatie’ en ‘controle’. Schaarste of overdaad gelden niet voor alle drie de 
aanbodcomponenten. Dat een leerkracht een gedragsproblematische leerling 
beknot in zijn vrijheid, wordt gesteund door de relatie van de meting van de 
aanbodvariabele autonomie met de variabele ‘(Gedrags)problematisch’. Dit 
laatste komt eveneens overeen met de resultaten van Skinner & Belmont 
(1993). 
Bij nader inzien is het niet geheel onverwacht dat een overdaad aan de door 
de leerling ervaren vrijheid geen relatie heeft met gedragsproblematiek. Een 
leerkracht beperkt doorgaans een gedragsproblematische leerling in diens 
vrijheid. Het is de vraag of een leerling overdaad als zodanig kan ervaren. 
Eerder kan dat tot gevoelens van desoriëntatie leiden, waardoor de leerlingen 
afgeleid worden. Een overdaad aan vrijheidservaring vereist dus een betere 
operationalisatie.  
Opmerkelijker dan de uitkomsten met betrekking tot autonomie, is echter dat 
een gedragsproblematische leerling een overdaad aan informatie over zijn 
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leerproces kan ervaren. Immers, individuele en specifieke feedback op het 
leerproces is voor de leerkracht tijdrovend of arbeidsintensief. Hierdoor lijkt 
het onaannemelijk dat deze dat overdadig doet. Wij geven twee verklaringen. 
De eerste verklaring is dat er een samenhang is van het aanbod van 
informatie met controle c.q. het beknotten van de vrijheid. Een aanbod van 
veel informatie kan dus door de leerling ervaren worden als een overmatige 
beperking van diens vrijheid en dus als inadequate reactie op diens behoefte 
aan autonomie. Deze mogelijkheid wordt ook genoemd door Skinner & 
Belmont (1993) bij het aanstippen van de onafhankelijkheid van de 
concepten. Een tweede verklaring kan zijn dat de gedragsproblematische 
leerling de informatiestroom niet kan verwerken, waardoor de informatie als 
overdadig ervaren wordt. Ook deze verklaring is plausibel, aangezien 
gedragsproblemen gerelateerd zijn aan leerproblemen. Het gaat hierbij mede 
om de mate en kwaliteit van informatieverwerking. Een leerkracht kan dus 
een leerling overschatten, terwijl diezelfde leerling ook als 
gedragsproblematisch (door de leerkracht) ervaren wordt.  
Een overdaad aan affectie, in relatie tot gedragsproblemen, is voorstelbaar 
doordat de leerkracht het bieden van informatie en controle compenseert met 
extra affectie. Het geven van veel affectie hoeft bovendien niet extra 
arbeidsintensief te zijn voor een leerkracht, omdat de affectie vervlochten kan 
zijn in elke interactie. Extra affectie lijkt dus een efficiënt middel van de kant 
van de leerkracht, maar kan een ‘zoethouder’ zijn vanuit de perceptie van de 
leerling. Dergelijke fenomenen, als het louter geven van complimenten of het 
verlagen van de eisen, zijn eerder uitgebreid bekritiseerd door Poulie (1994). 
Het louter geven van complimenten is de doodsteek voor de motivatie (Kluger 
& DeNisi, 1996) en komt dus tot uitdrukking in gedragsproblemen. Dus een 
teveel aan affectie kan samengaan met gedragsproblemen. 
 
Causaliteit  
Wij moeten benadrukken dat causaliteit in dit onderzoek niet onderzocht is. 
Sameroff & Mackenzie (2003) wijzen in hun overzichtsartikel op de reciproke 
invloeden, waarbij de uitkomsten van de interactieprocessen op de lange 
duur in de individuen beklijven of zich uitkristalliseren tot een meer of minder 
stabiel gedragspatroon dat zichtbaar is, ongeacht de situaties of soort 
contacten. Zo zal een individu wiens behoeften niet erkend zijn in het 
verleden, mogelijk bij anderen gedrag oproepen, waarbij juist het gevoelde 
gebrek versterkt wordt. Dit valt te typeren als het Mattheüs-effect (Sameroff & 
Mackenzie, 2003): diegene die al weinig heeft, krijgt nog minder, terwijl het 
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omgekeerde het geval is voor diegene die al veel heeft. Korebrits & Van den 
Boogaard (2006, p. 324)  vermelden dergelijke gevallen in verband met de 
zwakke voorspellende waarde van een vroege diagnose: “Agressie op 
volwassen leeftijd is niet altijd het gevolg van een vroeg begin in de 
kinderleeftijd”. Sommige delinquenten laten juist een gradueel, cumulatief 
beeld zien.  
Aangezien een leerling niet als een onbeschreven blad bij een leerkracht in 
de klas komt en direct indrukken opwekt bij de leerkracht (Myers & Pianta, 
2008), kunnen het Mattheüs- en het eerder beschreven Pygmalion-effect als 
reciproke processen (Byrch & Ladd, 1998) plaatsvinden in het kader van 
behoeften en aanbod. Van de leerling kan niet verwacht worden dat deze 
zicht heeft op, en de mogelijkheden heeft om, dergelijke processen te 
doorbreken. Dit ligt anders bij een (expert)leerkracht van wie verwacht mag 
worden dat hij/zij reflecteert op het eigen functioneren binnen een context, 
waarbij intervisie en feedback tot de mogelijkheden behoren. In die zin zou 
causaliteit dus vervangen moeten worden door wisselwerking in combinatie 
met verantwoordelijkheid en mogelijkheden van de leerkracht. Skinner & 
Belmont (1993) en Thijs (2005) wijzen eveneens in hun conclusies op de 
noodzaak tot interventie om dergelijke negatieve spiralen in de omgang te 
doorbreken. 
In het onderzoek dat wij uitgevoerd hebben was geen gelegenheid voor de 
door Sameroff & Mackenzie (2003) geadviseerde, intensieve herhaalde 
metingen om het reciproke proces in kaart te brengen. Skinner & Belmont 
(1993) hebben dat enigermate benaderd door twee metingen te doen 
waarvan het surplus aan informatie schaars bleek. Wat betreft het tekort aan 
aanbod met betrekking tot de behoeften, vonden zij, overeenkomstig ons 
onderzoek, wel effecten voor de tekorten met betrekking tot de behoeften aan 
autonomie en relatie, maar niet voor het tekort aan competentie. Dit 
ontbreken van effect in hun onderzoek kan toe te schrijven te zijn aan het 
negeren van het U-vormige verband tussen het door de leerlingen 
gepercipieerde aanbod met de percepties van de leerkrachten met betrekking 
tot gedragsproblemen. Om het transactionele proces te doorgronden verdient 
het aanbeveling om op meerdere tijdstippen metingen te verrichten. In dit 
proces zouden de expertleerkrachten de eventuele negatieve spiralen in de 
omgang doorbreken of ombuigen. 
 
Autonomie 
De conclusies van Skinner & Belmont (1993) dat leerkrachten meer geneigd 
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zijn om dwingende maatregelen te nemen bij leerlingen die niet betrokken zijn 
bij schooltaken, lijkt overeen te stemmen met de gegevens in ons onderzoek. 
Wij vonden in de regressie-analyse, met opname van alle behoeften, dat 
slechts het tekort aan autonomie gerelateerd is aan gedragsproblemen. Dit 
houdt dus niet in dat de andere behoeften niet relevant hoeven te zijn. Het 
kan, zo blijkt uit de analyses met de afzonderlijke behoeften, dat in de overige 
behoeften niet voorzien wordt. Bovendien kunnen door de leerkrachten 
verkeerde accenten gelegd worden wat betreft het aanbod. Zo kan 
bijvoorbeeld een grotere behoefte aan informatie over het leerproces, door de 
leerkracht verward worden met een behoefte aan minder autonomie, 
waardoor de leerkracht abusievelijk de vrijheid van de leerling beperkt. Maar 
bovenal lijkt de unieke relatie van de behoefte aan autonomie met 
gedragsproblemen theoretisch onaannemelijk, gezien de traditie die de 
‘Rochesterpsychologen’ reeds opgebouwd hebben wat betreft de drie 
behoeften. Zo is het uitgangspunt van Deci & Ryan (2000) dat in alle drie de 
behoeften voorzien moet worden. De vervulling van de drie behoeften is 
volgens hen per definitie noodzakelijk. 
 
Samenvatting van antwoorden op onderzoeksvragen 
Op basis van bovenstaande alinea’s kunnen wij op het eerste deel van onze 
algemene onderzoeksvraag antwoorden: het ontbreken van afstemming van 
het onderwijsaanbod bij de voorziening in de behoeften van de leerling hangt 
samen met de mate van gedragsproblematiek. De leerlingen die de mate van 
controle en informatie als overdadig ervaren, worden door de leerkracht 
eerder als problematisch ervaren. Dit geldt ook voor de leerlingen die een 
tekort aan informatie en affectie ervaren. Wat betreft het tweede deel van de 
onderzoeksvraag “valt deze samenhang bij de experts ten opzichte van de 
niet-experts voor de gedragsproblematische leerling gunstiger uit?”, moeten 
we het antwoord schuldig blijven. Wel blijkt dat meer ervaring en extra 
gevolgde cursussen geen invloed hebben op de beoordeling van leerlingen 
als meer of minder gedragsproblematisch. Bovendien ervaren de 
gedragsproblematische leerlingen bij de leerkrachten die meer ervaring 
hebben en extra cursussen gevolgd hebben geen beter afgestemd aanbod. 
Dit geldt voor alle drie de soorten aanbod. 
Studie 1 lijkt ondanks genoemde bezwaren steun te geven aan het 
afstemmingsmodel, waarbij als sterk punt geldt, dat met de 
vragenlijstmethode de perceptie van de leerling van het onderwijsaanbod 
onderzocht is. Minder expliciet, maar wel passend in de 
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afstemmingsbenadering, is gevonden dat leerlingen ook teveel van ‘het 
goede’ kunnen krijgen. Het is dus terecht om te spreken van een optimaal in 
plaats van een maximaal onderwijsaanbod. Over het algemeen willen de 
gedragsproblematische leerlingen een andere dosering in het aanbod dan 
wat de leerkrachten naar eigen idee bieden. Blijkbaar is er misvatting tussen 
beide partijen over datgene dat nodig is en aangeboden wordt. Wat duidelijk 
ontbreekt in deze studie, is empirische steun voor de stelling dat bij experts 
deze misvattingen minder hevig en minder in aantal zouden moeten 
voorkomen. Wij wijten dit aan een gebrekkige operationalisatie van experts. 
Kortom: experts zouden het volgens de theorie beter moeten doen, maar om 
dit te aan te tonen moeten wij hen beter onderscheiden. 
Er blijkt dus wel een relatie te bestaan tussen aanbod, behoeften en 
gedragsproblemen maar er is geen medieërend effect van de combinatie van 
eigenschappen van de leerkracht, zoals het aantal jaren ervaring in het 
onderwijs en specifieke nascholing. Dus de vraag van Skinner & Belmont 
(1993, p 580) “it is important to understand why some teachers provide 
optimal levels of all three motivational supports and others do not” blijft 
actueel. 
Wij zullen in Studie 2, de observatiestudie, nogmaals ingaan op deze actuele, 
maar algemeen gestelde, onderzoeksvraag. Wij gebruiken dan de 
beoordeling door derden voor de aanduiding van een expertleerkracht in de 
omgang met gedragsproblemen. Wij zullen de verschillende bezwaren die 
aan dit huidige onderzoek kleven proberen te ondervangen. Daarnaast 
beantwoorden wij de vragen die dit onderzoek oproept. Deze vragen en 
bezwaren zijn zowel methodologisch-technisch als fundamenteel van aard. 
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6.3 Studie 2: 

Observatie van leerlingbehoeften, onderwijsaanbod en 
afstemming 

 
6.3.1 Inleiding 
 

‘When the family, and school contexts support children’s autonomy, 
develop their competence, and provide positive relations with 
others, children’s motivation (which Connell and Welborn 
conceptualize as engagement) will be positive, they will become 
fully engaged in different activities such as schoolwork.’ (Wigfield, 
Eccles & Rodriques, 1998, p. 76). 

 
In deze observatiestudie staat bovengenoemd citaat van Wigfield e.a. (1998) 
centraal naast het richtinggevende citaat van Skinner & Belmont (1993) uit 
Studie 1. Beide citaten overlappen, maar vullen elkaar ook aan en vormen de 
rationale achter de vraagstelling. Behalve dat bovenstaand citaat de relaties 
tussen de voorziening van behoeften samenvat, geeft het ook de relatie weer 
tussen de afstemming en (school- of taak)betrokkenheid. Bovendien geven 
Wigfield e.a. in dit citaat ook de bron van de opvatting dat motivatie 
overeenkomt met betrokkenheid. 
Beide citaten geven voorts aanleiding om zowel vraag en aanbod, optimale 
niveaus van afstemming door experts als de betrokkenheid van leerlingen te 
onderzoeken. Vooral het concept betrokkenheid van de leerling, dat in het 
eerste citaat expliciet ontbreekt, nemen wij in deze observatiestudie op. De 
betrokkenheid met schoolwerk noemen wij taakbetrokkenheid van de leerling. 
Deze taakbetrokkenheid hangt positief samen met het leren van de leerlingen 
(Fredricks, Blumenfield & Paris, 2004; Wang, Haertel & Walberg, 1990; 
Schonewille, Rooth & Van der Leij, 1990). 
 
Kwaliteit van de interacties 
Met observatie in de klas kan mogelijk de vinger gelegd worden op de 
kwaliteit van de interacties tussen leerkracht en leerlingen. De 
kwaliteitsbeoordeling van de interacties hoeft tussen betrokkenen niet 
overeen te komen, maar kan ook verschillen tussen betrokkenen en 
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buitenstaanders, zoals observatoren. In het onderzoek van Skinner & 
Belmont (1993) bleek dat de perceptie van de leerkracht van datgene dat de 
leerkracht aanbood slechts zwak overeenkwam met hoe de leerlingen dit 
aanbod percipieerden. Het is mogelijk dat bij gedragsproblematische 
leerlingen de perceptie van het aanbod extremer gekleurd is en dat deze 
‘realistischer’ moet worden. Het is echter ook mogelijk dat de perceptie van 
de leerkracht van diens eigen gedrag eveneens niet overeen komt met de 
perceptie daarvan door anderen. Als illustratie van verschillen in perceptie 
van het eigen gedrag bij leerkrachten verwijzen Jack, Shores, Denny, Gunter, 
Debriere & Depape (1996) naar een onderzoek van Rosén, Taylor, O’Leary & 
Sanderson (1990). De leerkrachten gaven bij zelfrapportage hoofdzakelijk 
aan dat zij bij gepast leer- en sociaalgedrag hoofdzakelijk complimentjes 
gaven, positief fysiek contact maakten en bij ongepast leerlinggedrag 
voornamelijk discrete reprimandes gaven. Bij de ‘time sampling’-observatie 
van deze leerkrachten bleek echter dat de meest voorkomende reacties van 
leerkrachten op positief en negatief leerlinggedrag bestonden uit neutrale 
reacties zoals het geven van instructies, verschaffen van feiten en 
beantwoording van vragen. 
Thijs (2005) vond in zijn studie dat leerkrachten bij observatie, meer 
interacties hebben met kleuters met wie zij een minder goede relatie hebben. 
Zij hebben echter minder positieve interacties met deze kleuters. De 
leerkrachten gaven bij de zelfrapportage aan dat zij meer steunende 
aandacht gaven aan kinderen die sociaal geremd zijn en dat zij minder 
steunend waren bij kinderen met wie zij een meer conflictueuze relatie 
hadden. Bij observatie van deze leerkrachten bleek echter dat leerkrachten 
minder aandacht gaven aan de geremde kinderen dan aan de overreactieve 
kinderen. 
Voor een studie waarbij expliciet de vertekening van de oordelen van 
leerkrachten van leerlinggedrag onderzocht is, verwijzen wij naar Ter Laak, 
Van Beemen-Bosma & Chorus (1979). Zij vonden dat leerkrachten 
gedragsproblematische leerlingen significant onderscheiden van niet- 
gedragsproblematische leerlingen bij de beoordeling op sociabiliteit. Bij ‘time 
sampling’-observatie bleken de gedragsproblematische leerlingen en niet-
gedragsproblematische leerlingen niet te verschillen op dezelfde dimensie. 
Voor handelbaarheid en werkhouding bleken de verschillen tussen de twee 
soorten leerlingen, zowel bij beoordeling door de leerkracht als bij observatie 
van leerlinggedrag, wel significant. De onderzoekers menen dat de 
verschillen tussen observatie en oordeel door de leerkracht mogelijk te wijten 
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is aan een te grofmazig observatie-instrument. 
Het blijkt dus dat perceptie van eigen gedrag en het werkelijke gedrag niet 
overeen hoeven te komen. Het lijkt bij gedragsproblematiek van belang om te 
weten waarop de percepties en de onvermijdelijke vertekening gebaseerd 
zijn. Hiervoor is het noodzakelijk om gedrag en interactie te observeren, 
waardoor het mogelijk is om aangrijpingspunten te vinden voor 
gedragsverandering, waarmee ook de percepties kunnen veranderen. 
 
Kwaliteit van de afstemming door de leerkracht 
Wij gaan ervan uit dat in het reguliere basisonderwijs de behoeftevoorziening 
met betrekking tot alle drie de behoeften grotendeels door dezelfde leerkracht 
geschiedt. Dit contact biedt voordelen door de frequentie, intensiteit en duur 
ervan. De leerkracht heeft daardoor de gelegenheid om de, in eerdere 
ontwikkelingsfasen opgelopen tekorten bij de voorziening in de behoeften, te 
compenseren (McMahon,1994). Maar dit contact kan ook nadelig werken 
omdat mogelijke verschillen tussen de leerlingen in gedrag ook sterker 
kunnen worden (Skinner & Belmont, 1993). In dit (slechte) geval zouden 
leerlingen met sterkere behoeften aan affectie, autonomie en competentie 
juist minder van hun gading krijgen, waardoor mogelijk de behoeften weer 
sterker worden, waarop weer minder aanbod volgt. 
Dat sommige leerlingen meer profiteren van het aanbod, kan uiteraard het 
gevolg zijn van verschillen in cognitieve capaciteit, zoals intelligentie, en 
eerdere stimulering daarvan in de voorafgaande jaren. Echter, gegeven deze 
factoren, zouden bij een expertleerkracht de Mattheüs-effecten niet 
voorkomen. Dit houdt in, dat ongeacht de meer of minder problematische 
voorgeschiedenis van een leerling, de expert een adequaat en optimaal 
aanbod met betrekking tot de ‘big three’ verzorgd. 
 
Gedrag en perceptie 
Hoewel het voor de hand ligt om zowel de gedragingen als de percepties 
ervan te bestuderen, zullen wij in deze studie de percepties niet onderzoeken. 
De reden voor deze beperking is van praktische aard. De vragenlijst uit 
Studie 1 was ten tijde van de observaties in de constructiefase. Het nadeel 
dat bij observatieonderzoek de percepties van de leerling en leerkracht niet 
expliciet meegenomen worden, lijkt bovendien minder belangrijk doordat de 
emoties van de leerling en leerkracht volgens Baumeister & Leary (1995) 
direct voortvloeien uit het mislukken of slagen in de behoefte tot ‘belonging’. 
Wij nemen aan dat gevoelens en reacties ook (maar misschien minder 
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duidelijk dan het gedrag dat ten grondslag ligt aan de behoefte tot ‘belonging’) 
observeerbaar zijn voor het al dan niet slagen van de tegemoetkoming aan 
autonomie en competentie. 
Met de aannames van Baumeister & Leary suggereren zij dat de 
operationalisaties van (de ‘misfit’ van) het aanbod en de behoeften ‘relatief 
eenvoudig’ te realiseren en dus valide zijn. In het dagelijkse leerling- een 
leerkrachtgedrag zijn de drie componenten binnen elke gedragseenheid vaak 
met elkaar verweven. Dit betekent dat variërende affectieve, informatieve en 
controlerende componenten schuilen in het leerkracht- en leerlinggedrag. Het 
scoren van dit gedrag en dus het onderzoek naar de relationele aspecten, 
vereist een nauwkeurige registratie van de gedragingen door middel van 
systematische observatie25. Deze systematische observatie heeft als 
voordelen: de ‘face validity’, het rechtstreeks en ‘real time’ aspect van de 
methode, de situatie-effecten en patronen en tenslotte de rijke data. Deze 
methodekenmerken kunnen wij samenvatten met de termen flexibiliteit, 
veelzijdigheid en werkelijkheidsgetrouwheid. De eerste twee aspecten 
contrasteren enigermate met de reeds genoemde statisch-globale kenmerken 
van de vragenlijstonderzoeken naar de wederzijdse perceptie van leerkracht 
en leerlingen. Observatie heeft de dynamische en de veelzijdige 
mogelijkheden, die rechtdoen aan de interactie tussen minimaal twee 
subjecten. 
 
Doel van het onderzoek, onderzoeksvraag en hypothesen 
Doel van het onderzoek is steun te vinden voor de combinatie van 
veronderstellingen die de twee citaten bevatten. Namelijk in die van Wigfield 
e.a.(1998) wat betreft het aanbod met betrekking tot de behoeften en het 
effect op schooltaken, en in die van Skinner & Belmont (1993) met de 
veronderstelling dat het expertleerkrachten zijn die een optimaal aanbod 
kunnen creëren. 
 
De onderzoeksvraag luidt: 

                                            
25 De holistische (niet-specifieke) observaties in de klassen van Brophy & McCaslin 
(1992) dienden oorspronkelijk en hoofdzakelijk als validatiecriterium voor de 
beoordeling van de leerkrachten als experts door de schoolhoofden. In de loop van 
hun onderzoek dienden de metingen met beide methoden als noodzakelijke 
voorwaarden voor het benoemen van een expert. Zij onderzochten niet specifiek hoe 
de leerkrachten omgingen met gedragsproblemen maar wat zij vermelden hoe zij er 
mee omgingen. 
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Zijn bij de expertleerkrachten de leerlingactiviteiten gunstiger verdeeld 
en komen de expertleerkrachten beter tegemoet aan de drie 
behoeften van leerlingen? 

  
Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden hebben wij observaties gedaan 
in acht klassen met twee soorten leerkrachten met elk twee soorten 
leerlingen. De leerkrachten zijn onderscheiden in vier experts en vier niet-
experts. De twee soorten leerlingen zijn een willekeurige gekozen leerling 
(WGL) en een gedragsproblematische leerling (GPL). Wij meten behalve het 
aanbod van de leerkracht, de behoeften van de leerlingen en de afstemming 
ook de taakbesteding van de leerlingen. Het onderscheid tussen aanbod en 
afstemming komt overeen met dat van Royer (2005):  “the universal level of 
intervention” omvat de interventies aan iedere leerling in de zin van algemeen 
geldende school- en klasregels en algemene omgang. “The specific level of 
intervention” zijn de ‘tailored and individualistic interventions”.  
Op basis van de onderzoeksvragen hebben wij zeven hypothesen opgesteld, 
die wij hierna toelichten. 
 
 
 
Hypothese 1: 

Bij een expertleerkracht is het verschil in de verdeling van de 
leerlingactiviteiten tussen GPL en WGL (verhoudingsgewijs) minder 
groot dan bij de niet-expert. 

 
Deze eerste hypothese betreft de algemene taakbesteding van de leerlingen. 
Het betreft leerlingactiviteiten die meer of minder gunstig zijn voor het leren. 
Bij een willekeurig gekozen leerling (WGL) ligt deze verdeling van activiteiten 
gunstiger dan bij een gedragsproblematische leerling (GPL). Echter, bij een 
expert zou het verschil minder sterk moeten zijn en zouden bij hen beide 
soorten leerlingen hun activiteiten bijna even gunstig verdelen. De 
leerlingactiviteiten zijn onder te verdelen in drie categorieën: ‘time on task’; 
activiteiten om aan het werk te komen; alle andere activiteiten die niet tot de 
eerste twee behoren. Bij de niet-expert is de verwachting dat de GPL minder 
(dan de WGL) tijd besteed aan ‘time on task’ en meer aan activiteiten om aan 
het werk te komen en bovendien meer tijd besteedt aan activiteiten die niet tot 
de twee eerder genoemde behoren. 
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De volgende vier hypothesen hebben betrekking op de kwaliteit van het 
aanbod van de leerkracht en bevatten grotendeels twee schijnbaar 
conflicterende paradigma’s: de transactionele benadering tegenover de 
school- of aanbodbenadering (zie Hoofdstuk 2). In het eerste geval gaat het 
om specifieke interactie-effecten, waarbij het aanbod afhankelijk is van de 
behoefte van de leerling (op een bepaald moment) en in het tweede geval 
betreft het hoofdeffecten, waarbij het alleen gaat om het aanbod ongeacht 
(het moment en) de behoefte van de leerling. 
 
Hypothese 2: 

Bij de experts zullen de verschillen in afstemming wat betreft de mate 
van affectie26 c.q. vriendelijkheid tussen de gedragsproblematische 
leerlingen (GPL) en willekeurig gekozen leerlingen (WGL) kleiner zijn 
dan bij de niet-experts. 

 
Deze tweede hypothese betreft de afstemming van het aanbod van affectie 
op de behoefte aan relatie. Het gaat hier om een interactie-hypothese. Echter, 
dat bij de experts de verschillen in afstemming tussen de GPL en de WGL 
kleiner zouden zijn dan bij de niet-experts, hoeft dit nog niet te betekenen dat 
de experts vriendelijker zijn naar de hele groep of naar subgroepjes. Daarom 
toetsen we dat als derde hypothese: 
 
Hypothese 3: 

Experts zijn vriendelijker in de klas dan niet-experts. 
 
Deze hypothese is eerder afgeleid uit het (leerkracht- of school)aanbod 
paradigma en niet zozeer uit de afstemmingstheorie of 
afstemmingsbenadering. In Figuur 6.2 staat onder andere: “heeft plezier in de 
omgang met de leerlingen” en “toont warmte en affectie”. Experts laten dit 
soort gedrag dus meer zien dan niet-experts, maar zij hoeven dit gedrag niet 
noodzakelijkerwijs naar de gedragsproblematische leerlingen te tonen. In de 
afstemmingsbenadering hangt de adequaatheid van de mate van 
vriendelijkheid af van de behoeften van de gedragsproblematische leerling. 

                                            
26 In Hoofdstuk 2 hebben wij beschreven dat de mate van affectie twee polen heeft 
namelijk vriendelijkheid en vijandigheid. Wij volstaan daarom ook wel eens met het 
noemen van een van de polen. een analoge redenering geldt voor de mate van 
autonomie: de polen daarvan zijn controle en vrijheid. 
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Hypothese 4: 

De afstemming op de behoefte aan autonomie zou voor beide soorten 
leerlingen even goed moeten zijn, terwijl die bij de niet-expert beter zou 
moeten zijn bij de WGL dan bij de GPL. 

 
Deze vierde hypothese is weer een interactie-hypothese en betreft de 
afstemming op de behoefte aan autonomie: experts hebben een dusdanige 
afstemming op de behoefte aan autonomie door middel van een bepaalde 
mate van controle bij de GPL, dat deze afstemming nauwelijks verschilt van 
de afstemming op de behoefte van de WGL. Een expert zou, afhankelijk van 
de behoefte van de leerling, meer of minder controlerend zijn. 
 
Hypothese 5: 

Experts zijn minder controlerend in de klas dan niet-experts. 
 
Deze vijfde hypothese past eerder in de aanbod- of schoolbenadering dan in 
de afstemmingsbenadering. Binnen de aanbodbenadering geldt dat een 
expert over het algemeen minder autoritair is en meer autoriteit. Dit houdt in 
dat een expert, ongeacht de behoeften van de specifieke leerlingen, minder 
controlerend is dan een niet-expert. 
 
Hypothese 6: 

Experts zijn in vergelijking met de niet-experts specifieker bij het bieden 
van informatie, ongeacht de soort leerling. 

 
De experts maken geen onderscheid in specificiteit bij het bieden van 
informatie tussen beide soorten leerlingen. De niet-experts doen dat wel, 
waarbij deze specifieker is bij de WGL dan bij de GPL. Wij veronderstellen 
dat de expert vakinhoudelijk zeer vaardig is in de cognitieve vakken, waarbij 
deze zeer specifieke informatie kan bieden in plaats van globale. Het gaat 
dan om informatie om de leerlingen te helpen bij het bereiken van leerdoelen. 
Specifiek kan ook inhouden dat een leerkracht de leerling helpt abstraheren 
zoals het wijzen op, of het vragen naar, wetmatigheden. De leerling wordt dus 
eerder aangesproken op taakniveau en minder op meta-taakniveau. Dit geldt 
ook voor de volgende en zevende hypothese. De zevende hypothese gaat 
over de verhouding in het geven van positieve en negatieve feedback. 
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Hypothese 7: 
Experts leggen meer nadruk op de goede resultaten en doen dat niet 
meer of minder bij de GPL dan bij de WGL. De niet-expert legt meer de 
nadruk op de fouten en doet dat meer bij de GPL. 
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6.3.2  Methode 
Om het interactionele c.q. relationele aspect van gedragsproblemen te 
onderzoeken kiezen we voor systematische observatie van de relatie tussen 
leerkracht en twee leerlingen uit diens klas. Dit drietal noemen wij ook wel 
een cluster. Voor deze observatie hebben wij een observatie-instrument 
geconstrueerd. Naast de reeds genoemde voordelen van 
observatieonderzoek sommen wij de volgende nadelen op die wij zoveel 
mogelijk proberen te ondervangen: (a) verhoogde kans op uitval bij de 
steekproeftrekking, (b) moeilijk, (c) duur en tijdrovend, (d) reactiviteit (e) de 
beperkte vergelijkbaarheid van de resultaten (Boerman, 1998). Een deel van 
de maatregelen om deze nadelen te ondervangen worden beschreven als 
onderdeel van de werving van de steekproef. De overige maatregelen volgen 
daarna. 
 
De steekproef 
In deze paragrafen wordt de werving van de te observeren personen en de 
uitkomst daarvan behandeld. Bovendien wordt beschreven hoe het 
onderscheid bepaald wordt tussen experts en niet-experts en 
gedragsproblematische en niet-gedragsproblematische leerlingen. 
Wij hebben oorspronkelijk tien clusters geworven27. Het betreft de 
(combinatie-)groepen vijf t/m zeven. De clusters zijn op twee wijzen 
geworven, die wij respectievelijk de getrapte en de netwerk selectiemethode 
noemen. Bij de getrapte methode worden eerst de scholen geselecteerd, 
waarna binnen de scholen de leerkracht geselecteerd wordt. Bij de netwerk 
selectiemethode worden de leerkrachten direct geworven op basis van 
informatie en adviezen van derden die deskundig zijn op het gebied van 
onderwijs in het regulier basisonderwijs. Tot deze laatste methode hebben wij 
onze toevlucht moeten nemen omdat de getrapte selectiemethode 
onvoldoende respons gaf. Deze lage respons is grotendeels te wijten aan de 
werkdruk binnen de school in combinatie met de gecompliceerdheid van de 
onderzoeksprocedure. Met de getrapte selectiemethode zijn vijf clusters 
geworven, waarvan vier clusters met bruikbare observaties. De overige vijf 
leerkrachten, waarvan er vier met bruikbare observaties, zijn geworven met 
de netwerkmethode. 
 

                                            
27 Het videomateriaal van twee clusters bleek door technische mankementen in de 
apparatuur niet bruikbaar. Het betrof één cluster geworven met de getrapte methode 
en één cluster uit de netwerkmethode.  
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Wij zullen eerst de algemene richtlijnen aangeven voor de wijzen waarop wij 
een steekproef getrokken hebben, daarna gaan wij dieper in op de getrapte 
methode, gevolgd door de netwerkmethode. Bij zowel de getrapte als de 
netwerkmethode hebben wij ons zoveel mogelijk gehouden aan een aantal 
richtlijnen die overeenstemmen met het expertparadigma (zie Hoofdstuk 3) en 
met de richtlijnen voor de keuze van ‘cases’ voor kwalitatief onderzoek 
(Swanborn, 1994). Wij streven hierbij naar een maximale variantie tussen de 
leerkrachten op basis van relevant geachte kenmerken. Bij de bepaling van 
deze relevantie hebben wij informatie verzameld bij de Inspectie van het 
Onderwijs, bij inspecteurs van het speciaal onderwijs en bij interne 
begeleiders (zie Hoofdstuk 4). Het expertparadigma vereist namelijk dat 
personen die thuis zijn in het domein de expert aanwijzen, waardoor het ook 
voor de hand ligt om de selectie te plegen op basis van de expertise van de 
genoemde bronnen. Dit stemt grotendeels overeen met het advies dat 
Swanborn (1994) geeft om velddeskundigen als een van de mogelijke 
bronnen te raadplegen, wanneer het gaat om de bepaling van de relevantie 
voor de keuze van de cases, in dit geval de expertleerkrachten. 
 
De getrapte selectiemethode met twee stappen 
De getrapte selectiemethode bestaat uit twee stappen: de eerste stap bestaat 
uit de selectie en onderscheiding van scholen op basis van beoordeling door 
de Inspectie. Bij de tweede stap gaat het om de selectie van leerkrachten op 
basis van de beoordeling door interne begeleiders. 
Stap 1: uit het Integraal schooltoezicht basisonderwijs 1998 bestand (IST-
1998 bestand) (Inspectie, 1999) met gegevens van 650 reguliere 
basisscholen (openbaar en bijzonder) die in 1998 beoordeeld zijn op de 
kwaliteit van onderwijs door de Inspectie, hebben wij 65 laag scorende en de 
36 hoog scorende scholen (op hieronder geformuleerde criteria), telefonisch 
en schriftelijk benaderd. Deze scholen moesten om organisatorische redenen 
binnen een reisafstand van anderhalf uur van Amsterdam liggen. De indeling 
van hoog en laag scorende scholen is gemaakt op basis van de 
percentielscores van een totaalscore op 35 indicatoren. Een laagscorende 
school is een school onder het 10de percentiel (88) van een totaalscore en 
een hoogscorende school is een school boven het 95ste percentiel (116). De 
reden voor de verschillende grootten in percentielklassen voor laag en 
hoogscorende scholen is de verwachting dat er minder laagscorende scholen 
zouden toezeggen om mee te doen aan het onderzoek. Deze scholen 
hebben het waarschijnlijk drukker en hebben meer problemen dan de 



Expertleerkrachten in de omgang met probleemgedrag 

272 

hoogscorende scholen. 
De totaalscore is de score (gem. = 9.16, sd. = 10.41) van 35 door ons 
geselecteerde indicatoren uit het IST-1998 bestand (Inspectie, 1999). De 35 
indicatoren bevatten 24 indicatoren voor het onderwijsleerproces 
(bijvoorbeeld: “De leerlingen tonen een grote mate van betrokkenheid” en “de 
leraren gaan regelmatig na of leerlingen de leerstof en de opdrachten 
begrijpen”). Het betreft onder meer twee indicatoren die gaan over de 
leeropbrengst. Een ervan luidt “Het percentage zittenblijvers is beperkt”. De 
andere negen indicatoren betreffen de condities van de school. Een daarvan 
is: “de school participeert actief binnen het samenwerkingsverband WSNS en 
andere netwerken in de regio”. De selectie van indicatoren uit het totale 
bestand is gemaakt op basis van inhoud van de indicatoren. Wij wilden vooral 
scholen kiezen met betrekking tot de mate waarin de school tegemoet komt 
aan de speciale behoeften28 van de leerlingen en de kwaliteit van het 
pedagogisch klimaat. Alle indicatoren hebben de scoremogelijkheid 1 t/m 4 
waarbij score 1 de laagste kwaliteit aangeeft. Hoe hoger de totaalscore29 des 
te meer lijkt de school te voldoen aan de eisen die inhoudelijk zo groot 
mogelijk overeenstemmen met de tegemoetkoming aan de drie behoeften. 
Van de 103 scholen die in eerste instantie telefonisch (met gebruikmaking 
van een wervingsprotocol) en daarna schriftelijk benaderd zijn, zegden 
slechts vijf hun medewerking toe. Dit ondanks een geboden financiële 
tegemoetkoming. De redenen voor afwijzing betroffen hoofdzakelijk 
personeelstekort, meestal in combinatie met het perspectief van de extra 
belasting van het onderzoek voor de school, de interne begeleider, 
leerkrachten en leerlingen. 
Stap 2: binnen de scholen die toezegden om mee te werken, is gekozen 
tussen twee leerkrachten uit de groepen vijf t/m zeven, van wie de interne 
begeleider toestemming kreeg om de Profielvragenlijst over hen in te vullen 
en die bereid waren om mee te werken aan observatie in hun klas. Op basis 
van de scores op de Profielvragenlijst is per koppel van leerkrachten slechts 
één leerkracht gekozen voor de observatiestudie. De reden voor de keuze 

                                            
28 De indicatoren in het totale IST-bestand zijn geconstrueerd op basis van domeinen 
die experts, beleidsmakers en inspecteurs als belangrijk voor het onderwijs aanduiden. 
De constructie is dus voor zover bekend niet gebaseerd op de 
afstemmingsbenadering. (Van der Grift, 2000).  
29 Voor de ontbrekende waarden is bij het maken van de somscore het gemiddelde 
geïmputeerd. Zonder imputatie is de Cronbachs’ alpha over de 36 gekozen items .90. 
Een heldere factorstructuur op basis van de drie aanbodcomponenten is niet 
gevonden. 
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van één leerkracht in plaats van de te prefereren keuze voor beiden, heeft te 
maken met de beperking van de belasting voor de school. Voor observatie is 
op de laagscorende school gekozen voor de leerkracht die lager scoorde dan 
de collega-leerkracht. Voor de hoogscorende school is gekozen voor de 
hoger scorende leerkracht. De lager scorende leerkracht die gekozen is, 
noemen we de niet-expert en de hoger scorende leerkracht is de expert. Van 
deze laatste categorie is het aantal jaren ervaring in het basisonderwijs meer 
dan vier jaar. 
De Profielvragenlijst staat uitgebreid beschreven in Hoofdstuk 4. De items 
vormen een index  voor de mate waarin een leerkracht een expert genoemd 
wordt door de interne begeleider. De score op de Profielvragenlijst is de 
totaalscore (na omscoring van negatief geformuleerde indicatoren) op 
indicatoren zoals het negatief geformuleerde item: ‘Deze leerkracht gebruikt 
de woorden ‘Jij weer of jij ook altijd’. Het antwoordformat is een lijnstuk met 
twee extremen ‘nooit - altijd’ waartussen de interne begeleider een streepje 
kan plaatsen. 
 
De netwerk selectiemethode 
Omdat bij de bovengenoemde selectiemethode zeer weinig respondenten 
toezegden, hebben wij aanvullend een methode gebruikt die wij de 
netwerkselectiemethode noemen. Aan personen die thuis zijn in het domein 
van expertise hebben wij gevraagd naar leerkrachten die als zeer goed en 
minder goed bekend staan in de omgang met gedragsproblemen. Deze 
personen hadden zelf een aanzienlijke onderwijservaring in het regulier 
basisonderwijs, in combinatie met werk bij een onderwijsbegeleidingsdienst, 
of waren leerkracht in het regulier basisonderwijs in combinatie met de laatste 
fase van de studie orthopedagogie. De netwerkmethode komt, ondanks het 
ad hoc karakter, in deze studie overeen met de hiervoor genoemde richtlijnen 
en de gebruikelijke methode om experts te kiezen bij ‘ill-defined problem 
solving’. 
Op basis van dit netwerk zijn vier leerkrachten geselecteerd. Twee van de 
vier leerkrachten behoren tot eenzelfde school, onderscheiden in een zeer 
goede leerkracht en, in vergelijking daarmee, een minder goede leerkracht in 
de omgang met gedragsproblemen. Op twee andere scholen is van elke 
school naar het oordeel van het netwerk de zeer goede leerkracht of de 
minder goede leerkracht gekozen. De zeer goede leerkrachten noemen wij de 
expertleerkrachten, de minder goede leerkrachten noemen wij de niet-
experts. 
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Op basis van de twee selectiemethoden en vanwege uitval door technische 
problemen, bestaat de steekproef uit in totaal acht leerkrachten die op zeven 
verschillende scholen werken. Deze acht leerkrachten zijn voorafgaand aan 
de observaties verdeeld in vier experts en vier niet-experts. De uiteindelijke 
respons voor zowel hoog als laagscorende leerkrachten viel dus laag uit. 
Voor deze zelfselectie op basis van belasting en opbrengst voor de scholen, 
is het binnen de gestelde periode en budget niet gelukt tegenmaatregelen te 
treffen. De generalisering van de resultaten naar de populatie van 
leerkrachten en leerlingen in de bovenbouw van het regulier basisonderwijs is 
dus vooralsnog beperkt. Deze studie heeft dus een sterk exploratief karakter. 
 
De keuze van de leerlingen 
Bij elke leerkracht zijn voor observatie twee leerlingen gekozen. Elk paar 
leerlingen bestaat uit een willekeurige leerling (WGL) en een bijzondere 
leerling (GPL). Deze laatste leerling is een leerling die in de perceptie van de 
interne begeleider of die van de leerkracht van het vorige leerjaar opviel door 
gedrag dat storend is voor zichzelf, andere kinderen en/of de leerkracht. De 
reden voor de keuze voor het voorafgaande jaar ligt in de in Hoofdstuk 2 
beschreven paradox die besloten ligt in de uitspraak: ‘Een expert in de 
omgang met gedragsproblemen’. Per definitie gaat een expertleerkracht 
anders en beter om met de gedragingen van leerlingen. Dit zou het geval, 
moeten zijn ongeacht de problematische gedragingen die er mogelijk waren 
bij andere leerkrachten in voorafgaande leerjaren. 
De functie van de willekeurig gekozen leerling is de bepaling van de 
standaard of context. Indien bijvoorbeeld in objectieve zin de omstandigheden 
of de populatie van de leerlingen problematisch zijn, binnen een school of 
klas, zou dat ook moeten gelden voor de willekeurig gekozen leerling. Het 
gedrag van (en de reacties van de leerkracht naar) de WGL wordt dus 
vergeleken met het gedrag van (en de reacties van de leerkracht naar) de 
GPL. 
Alle leerlingen in de klas kregen een brief voor thuis mee waarin het 
observatieonderzoek aangekondigd werd. Gevraagd werd om te reageren als 
er bezwaren waren tegen de opnamen. Dit was slechts bij één leerling het 
geval. Deze leerling was overigens geen kandidaat voor observatie. 
 
Video- en audio-opnamen 
Gedragingen in de klas kunnen onderscheiden worden in visueel of auditief 
gedrag. Deze worden respectievelijk geregistreerd met video- en 
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audioapparatuur. De leerkracht, de als problematisch aangewezen leerling 
(GPL) en een willekeurige gekozen leerling (WGL) werden, met uitzondering 
van pauzes, continue met camera’s opgenomen. De willekeurig gekozen 
leerling is in strikte zin niet willekeurig gekozen omdat deze binnen hetzelfde 
camerabereik moest vallen als de GPL. Het is niet onmogelijk dat een 
leerkracht bij het samenstellen van de zitplaatsen van de leerlingen juist de 
rustige en meest geconcentreerde leerlingen rond de GPL geplaatst heeft. De 
auditieve gedragingen zijn opgenomen met drie zendermicrofoons: één voor 
de leerkracht en twee voor elk van de geobserveerde doelleerlingen. 
 
Opstelling van de apparatuur 
Het gedrag van de leerkrachten en de twee doelleerlingen zijn tegelijkertijd 
opgenomen met twee camera’s (zie Figuur 6.3), die samen met de ontvanger 
van de zendermicrofoontjes gekoppeld zijn aan een mengpaneel waarin een 
tijdschrijver verwerkt is. Hierdoor staan de beelden met overeenkomstige 
tijdcode-aanduiding op videoband, waardoor deze synchroon afspeelbaar en 
dus tegelijkertijd zichtbaar zijn op één gesplitst beeldscherm. De beelden van 
de leerkracht staan op de ene helft van het beeldscherm, terwijl de twee 
doelleerlingen op de andere helft te zien zijn. De tijdcode staat midden-onder 
in beeld. 
Twee personen bedienden, zichtbaar voor de leerlingen en leerkracht, elk 
een camera op een statief, waarbij één camera hoofdzakelijk de leerkracht in 
beeld hield (zie Figuur 6.3). De andere camera hield hoofdzakelijk de twee 
leerlingen in beeld, waarbij de camera ook de hele klas tussentijds opnam om 
te voorkomen dat alleen de bedoelde kinderen zich geobserveerd waanden. 
Als de doelleerlingen in de camera keken, gaf de onderzoeker de opdracht de 
camera’s langzaam af te laten zwenken. De onderzoeker bediende zelf het 
mengpaneel in de gang en kon eenzijdig contact maken met de 
cameramensen. 
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Figuur 6.3: Opname-apparatuur en opstelling in een klas 
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dienen om het verspreide geluid zuiver op te nemen. Zo’n hengel met een 
microfoon, zoals jullie wel eens op TV gezien hebben, is voor ons niet 
bruikbaar”. 
Met het reeds genoemde afzwenken van de camera en een lange 
opnameduur wilden we, ook ter voorkoming van reactiviteit, de leerlingen 
laten wennen aan de aanwezigheid van de camera’s en diegene die deze 
bedienden. Deze cameramensen mochten niet reageren op het mogelijk 
contact zoeken van de leerlingen. Aan het eind van de observatieregistratie is 
afzonderlijk en discreet aan de leerkracht en aan willekeurige leerlingen 
gevraagd of de leerkracht of de leerlingen zich anders gedroegen dan 
gewoonlijk. Dat bleek nauwelijks het geval en bovendien alleen bij het begin 
van de opnamen, zodat reactiviteit lijkt mee te vallen. 
Per cluster is minimaal een uur materiaal verzameld, voorafgaand aan en 
tijdens een door de onderzoeker geïnitieerde wisseling van lesonderdeel. 
Deze wisseling is de onderbreking van het gebruikelijke en door de leerkracht 
geplande onderwijs doordat de leerkracht alle leerlingen een vragenlijstje30 
laat invullen. De docent geeft hierbij uitleg en vult tegelijkertijd met de 
leerlingen een leerlinglijst met gegevens in.  
Ook het gedrag vlak voor, tijdens en kort na de lesonderdeel-wisseling lijkt 
van belang omdat er een organisatie- en taakwisseling voor de leerkracht en 
leerlingen plaatsvindt. Daarin zullen ‘bijzondere’ leerlingen zich waarschijnlijk 
ook bijzonder gedragen. De activiteiten tijdens het gestructureerde deel zelf 
zijn voor ons minder van belang en zijn niet gecodeerd. De door de 
onderzoeker geïnitieerde wisseling van lesonderdeel dient als een vorm van 
standaardisatie, waaraan het bij observatie in de natuurlijke setting vaak 
ontbreekt. Een andere maatregel ter standaardisatie is de keuze voor 
opnamen in de ochtend, hetgeen met zich meebrengt dat er in alle groepen 
lesgegeven is in de traditionele leervakken zoals taal en rekenen. Waar dit 
niet kon, is gevraagd om het middagrooster zodanig om te zetten dat toch in 
de traditionele vakken lesgegeven werd. 
 
Codering van de opnamen 
De ruwe video-opnamen met dubbel beeld, stemgeluid van de leerkracht en 
de doelleerlingen, met de gelijke tijdsaanduiding, zijn allereerst ingedeeld op 
tijdsintervallen (‘time sampling’) en op gebeurtenissen (‘event sampling’). 

                                            
30 De vragenlijst was een voorloper van Leerlingvragenlijst-Onderwijsbehoeften uit 
Studie 1 van dit hoofdstuk. 
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Daartoe zijn overeenkomstig deze indeling twee databestanden gemaakt. Bij 
‘time sampling’ zijn voor de acht clusters per cluster ongeveer 15 minuten 
achter elkaar de intervallen van 4 seconden gecodeerd. Deze periode van 15 
minuten is teruggerekend vanaf twee en een halve minuut in de periode 
waarin de leerlingen de vragenlijstjes invulden. Hierbij zijn de gedragingen 
van de leerkracht en de twee leerlingen gecodeerd op de in de volgende 
paragraaf beschreven variabelen. De score op een bepaalde 
gedragsvariabele is bepaald voor het gedrag dat het meest dominant is 
binnen een interval. Het doel van ‘time sampling’ is vooral de bepaling van de 
proportie tijd dat de twee soorten leerlingen al dan niet (zelfstandig) aan hun 
taak bezig zijn zonder direct contact met de leerkracht. De ‘time sampling’ is 
daarnaast ook geschikt voor de bepaling van de mate van vriendelijkheid en 
controle van de leerkracht, ongeacht de gerichtheid op de 
gedragsproblematische leerling. Voor het bieden van informatie met 
betrekking tot de behoefte aan competentie, hebben wij geen ‘time sampling’ 
gegevens verzameld. Wij hebben wel ‘event sampling’ gegevens verzameld. 
Omdat het leerkrachtgedrag bij het bieden van informatie wel op één of beide 
doelleerlingen gericht is, valt dit gedrag per definitie onder ‘event sampling’. 
Bij ‘event sampling’ zijn wij gericht op (pogingen tot) contact tussen de 
leerkracht en de twee leerlingen. De (verschillen in) kwaliteit van de relatie 
tussen de twee leerlingen met de leerkracht komt op deze wijze zo zuiver 
mogelijk in beeld. Om de verschillen binnen de leerkrachten wat betreft de 
behoeften en aanbod tussen de WGL en de GPL te bepalen, selecteren wij 
van de ‘events’ die gebeurtenissen waarbij het contact wèl gelukt is. 
Contacten van de leerkracht met beide leerlingen tegelijkertijd en met 
groepjes waarin de leerlingen zitten, sluiten wij dus uit bij de ‘event sampling’-
analyses. 
Samenvattend: de ‘time sampling’ gegevens dienen dus om de ‘overall’-
gedragingen te bepalen zonder direct contact tussen de actoren, terwijl wij bij 
‘event sampling’ geïnteresseerd zijn in de specifieke interacties tussen de 
leerkracht met elk van de twee leerlingen. 
 
Codering van taakbetrokkenheid en behoeften van de leerling 
en aanbod en afstemming door de leerkracht 
Aan de gedragingen van de drie actoren zijn waarden toegekend en dus 
gecodeerd tot een aantal variabelen. Het protocol daarvoor noemen wij het 
coderingsschema welk na een pilotstudie (De Haas, 2000) ontwikkeld en 
aangepast is. Zo bleek uit genoemde studie dat enkele variabelen niet 
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bruikbaar waren of dat categorieën te fijnmazig of juist te grofmazig waren of 
dat bepaalde soort gedragingen nauwelijks voorkwamen. Bovendien ontbrak 
in genoemde studies de codering van de concepten ‘Behoefte aan 
competentie’ en het aanbod in deze. Het uiteindelijke coderingsschema, zoals 
gebruikt in deze studie, is eerder toegepast door Van Horn (2001) op een 
deel van de data. De betrouwbaarheidsgegevens van de observatie- en van 
de vragenlijstmetingen31 zijn eveneens gebruikt in analyses van de studie van 
Van Ede (2008). 
Het door ons gehanteerde coderingsschema is hoog inferentieel (Gotman & 
Bakeman, 1996). Dit schema heeft, in vergelijking tot een laag inferentieel 
coderingsschema, een uitgebreide omschrijving van de schaalpunten en 
vraagt een meer intensieve training van de codeurs. Wij behandelen eerst de 
observatiecategorieën van de taakbetrokkenheid van de leerling en 
vervolgens de codering van het gedrag waarvan aangenomen wordt dat dit 
voortkomt uit behoefte aan relatie. Daarna beschrijven wij de codering van 
het aanbod met betrekking tot affectie. Op basis van de codering van deze 
behoefte en het aanbod is vervolgens de mate van afstemming bepaald en 
gecodeerd. Op een soortgelijke wijze wordt de behoefte aan autonomie, het 
aanbod daarop en de afstemming daarvan beschreven. Ten slotte volgt de 
behoefte aan competentie en het aanbod van informatie. 
 
De taakbetrokkenheid van de leerling 
Wij onderscheiden eerst vier soorten leerlingactiviteiten die verwijzen naar 
taakbetrokkenheid. Deze vier soorten delen wij vervolgens op in drie 
categorieën. De vier categorieën nummeren en behandelen wij van hoog 
naar laag. 
 
Categorie 4: Taakgericht gedrag 
Wanneer een leerling taakgericht is (‘time on task’) én zich bezig houdt met 
de (academische) vakken (taal, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde en 
dergelijke), is de kans op effectieve leertijd het grootst. Luisteren naar uitleg 
van de leerkracht over hoe een werkblad moet worden ingevuld, overleg en 
uitleg over het werk (eventueel met andere leerlingen) en zelfstandig aan de 
taak werken, behoren tot taakgerichte bezigheden. 
 

                                            
31 Van Ede (2008) gebruikte een vragenlijst die een voorloper was van de 
Leerlingvragenlijst-Onderwijsbehoeften. 
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Categorie 3: Organiseren 
Een leerling kan ook bezig zijn met het organiseren van zijn werk om daarna 
aan de taak te werken. De kans dat een leerling tot leren komt is dus in 
vergelijking tot de vorige categorie (‘Taakgericht gedrag’) minder groot. De 
leerling is dus niet bezig met een academisch vak (en het hoeft daar op dat 
moment ook niet mee bezig te zijn), maar treft voorbereidingen of luistert naar 
organisatorische aanwijzingen van de leerkracht om aan de taak te werken. 
Het gaat hier om klassikaal wachten tijdens de leswisselingen, uitdelen van 
schriften, het slijpen van een potlood (mits noodzakelijk). Dit is echter geen 
‘time on task’ maar voorwaarde-scheppende activiteit. Ondanks dat deze 
categorie onafhankelijk gecodeerd is van Categorie 2 ‘Wachten’ die hierna 
behandeld wordt, zijn bij de analyses Categorie 3 ‘Organiseren’ en Categorie 
2 samengevoegd tot een gezamenlijke middencategorie. 
 
Categorie 2: Wachten 
Wachten ontstaat omdat de leerling de taak (gedeeltelijk) niet begrijpt of dat 
hulp en leermiddelen ontbreken. De leerling wacht op hulp om verder te 
kunnen met taakgericht gedrag of om verder te kunnen met organiseren. Het 
wachten is observeerbaar, doordat de leerling aan de leerkracht probeert te 
laten zien dat hij/zij niet verder kan. Bijvoorbeeld door zijn vinger op te steken. 
De Categorie 2 ‘Wachten’ is bij analyses samengevoegd met Categorie 3 
‘Organiseren’ tot de gezamenlijke middencategorie. Beiden betreffen namelijk 
activiteiten van leerlingen waarbij zij doen wat zij behoren te doen, maar zij 
zijn niet taakgericht. De samenvoeging van Categorie 2 en Categorie 3 
noemen wij ‘Wachten of Organiseren’. Bij de volgende categorie ‘Ongewenst 
gedrag’  doen de leerlingen niet wat zij behoren te doen. 
 
Categorie 1: Ongewenst gedrag 
Bij alle overige bezigheden die niet in de hogere categorieën vallen is de kans 
tot leren het kleinst. De leerling is dan niet met schooltaken bezig, treft 
daarvoor geen voorbereidingen of vraagt geen hulp waardoor hij/zij verder 
kan. Dit is zichtbaar bij kletsen over andere dingen dan werk, dagdromen, 
kijken of luisteren naar iemand die een berisping krijgt, naar het toilet gaan, 
‘rommelen’ etc. Bij al deze activiteiten is de taakbetrokkenheid het kleinst. Wij 
noemen deze categorie ‘Ongewenst Gedrag’. 
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Behoefte, aanbod en afstemming op ‘relatie’ 
Wij behandelen eerst de operationalisatie van de behoefte aan relatie op 
basis van de mate van affectie c.q. vriendelijkheid die de leerling laat zien. 
Vervolgens beschrijven wij de operationalisatie van het aanbod bij de 
voorziening in die behoefte. Dit is de mate van affectie of vriendelijkheid van 
de leerkracht. Daarna beschrijven wij de operationalisatie van de afstemming 
wat betreft het aanbod en behoefte aan relatie. 
 
Affectie van de leerling 
Wij nemen aan dat de behoefte aan relatie zichtbaar is in de mate van 
affectiviteit in de gedragingen van de leerling. Wij kunnen het gedrag van een 
leerling scoren op een schaal met negen scoremogelijkheden c.q. 
schaalpuntaanduidingen. De as loopt van -4 (extreem vijandig gedrag) via 0 
(neutraal gedrag) naar +4 (extreem vriendelijk gedrag). Zo heeft score -4 
bijvoorbeeld de omschrijving: dingen stukmaken/ slaan/ schoppen/ duwen/ 
trekken/ afpakken/ schelden/ bijten/ krabben/ schreeuwen/ gillen/ spugen/ 
smijten. De ‘/’ staat hierbij voor ‘en/of’. De score +2 bijvoorbeeld, is door ons 
omschreven als: lange verhalen vertellen/ aankijken/ grote ogen/ schouders 
naar achteren/ gebarend vertellen/ levendig/ lachen. Bij enkele schaalpunten 
staat geen omschrijving. Deze scoremogelijkheid wordt gebruikt bij gedrag 
dat ligt tussen de wel omschreven scores. Dit geldt niet alleen voor affectie 
maar voor alle behoefte- en aanbodvariabelen. 
 
Affectie van de leerkracht 
Wij nemen aan dat het aanbod met betrekking tot ‘relatie’ zichtbaar is in de 
mate van affectieve gedragingen van de leerkracht. De scoremogelijkheden 
lijken voor een groot deel op die van de affectieschaal voor de leerling. Zo is 
score -4 omschreven als knijpen/ schreeuwen/ gillen/ abrupt trekken en/of 
duwen/ slaan. Score +2 heeft bijvoorbeeld als omschrijving: knipogen, duim 
omhoog/ eigen fouten toegeven/ hand op schouder. 
 
Afstemming op de behoefte aan relatie 
De afstemming in affectie van de leerkracht en de leerling in de interacties 
tussen beiden wordt door ons geoperationaliseerd met een ordinale schaal. 
Dit doen wij op de volgende wijze. Allereerst zijn de leerlinggegevens wat 
betreft affectie gehercodeerd tot twee nominale categorieën. Affectie van de 
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leerling naar de leerkracht wordt categorie ‘ 0 ’, indien leerling-affectie in de 
oorspronkelijke schaal de waarden bevat die lager dan nul zijn. De categorie 
‘ 0 ’ bestaat uit de hercodering van de oorspronkelijke gecodeerde 
leerlingaffectie scores, indien deze waarden groter of gelijk aan nul zijn. Ten 
tweede zijn voor de affectie van de leerkracht richting de leerling twee 
overeenkomstige categorieën gemaakt. Ten derde zijn in een 2 x 2 matrix de 
twee nieuwe categorieën voor de leerling en de leerkracht in de marginalen 
geplaatst, waardoor er vier cellen of categorieën normatief te rangordenen 
zijn voor de mate van afstemming (zie Figuur 6.4). 
Bij de benoeming van de matrixcategorieën zijn eerst de extreme cellen 
benoemd: ‘erg slecht’ en ‘goed’ als kenmerk voor de kwaliteit van het aanbod 
zijn daarbij het meest duidelijk. Bij ‘erg slecht’ is reeds sprake van een 
negatieve spiraal of conflict: de leerkracht komt niet tegemoet aan de 
behoefte aan relatie. Bij de matrixcategorie ‘goed’ lijkt de behoefte aan 
affectie c.q. relatie adequaat vervuld te zijn. Voor de benoeming van de 
overige twee matrixcategorieën gelden de volgende argumenten. Gezien de 
grote verantwoordelijkheid van de leerkracht voor het juiste aanbod lijkt de 
kans op de verslechtering van de relatie het grootst als de leerkracht 
negatieve affectie biedt, terwijl de leerling positief of neutraal is. Aangezien 
deze kans bij vergelijking tussen de twee matrixcategorieën het grootst lijkt, 
noemen wij deze matrixcategorie ‘slecht’. De aldus enig overgebleven cel 
krijgt de matrixcategorie-aanduiding ‘matig’. De vier matrixcategorieën krijgen 
een oplopend rangnummer van 1 tot en met 4, waarbij het hoogste 
rangnummer de beste (kans op) afstemming in de relatie aangeeft. 
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Figuur 6.4:  Afstemmingscategorieën op basis van affectie van de leerling 
en de leerkracht 
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De door ons gekozen afstemmingsmaten zijn geen gemeengoed. Over het 
algemeen wordt in observatieonderzoek eerder gekozen voor een ‘misfit’-
maat die gebaseerd is op het verschil tussen het (geaggregeerde) 
gemiddelde over de ‘events’ of intervallen (van 4 seconden) van het aanbod 
en het gemiddelde over de ‘events’ van de behoefte. Wij bepalen echter de 
‘(mis)fit’ per ‘event’ (op basis van het aanbod en de behoefte) en bepalen 
daarna het gemiddelde van alle (mis)fits. 
Wij laten aan de hand van een eenvoudig voorbeeld zien dat de eerste wijze 
van bepalen van ‘misfit’ niet adequaat is. Stel dat het leerlinggedrag gescoord 
is op de behoefte aan affectie op 4 achtereenvolgende tijdstippen met de 
respectievelijke scores -4, 2, 3, 4. Het gemiddelde daarvan is 5/4 = 1.25. Stel 
dat op dezelfde tijdstippen ook het leerkrachtgedrag naar deze leerling 
gescoord is op de mate van affectie met -4, 2 ,3, 4. Het gemiddelde hiervan is 
ook 5/4 = 1.25. Beide gemiddelden (en spreiding) zijn dus gelijk. Echter, elk 
van beide gemiddelden kunnen op een groot aantal andere wijzen 
samengesteld zijn. Zo kan met hetzelfde gemiddelde en dezelfde volgorde in 
het (gedrags)patroon van de leerling, de leerkracht hetzelfde gemiddelde 
vertonen maar dan in een totaal andere volgorde bijvoorbeeld 4, 2 ,3, -4. In dit 
laatste geval en op het laatste tijdstip heeft de leerkracht een zeer vijandelijk 
gedrag naar een zeer vriendelijke leerling. Bij keuze voor het gemiddelde van 
elk gedrag van de afzonderlijke actoren gaat de betekenis van event-
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specifieke interactie verloren. 
Op een dergelijke wijze kunnen wij ook aantonen dat (co)varianties tussen 
behoeften en aanbod geen geschikte maten zijn voor het bepalen van 
afstemming. Een afstemmingsmaat op basis van een combinatie van beide 
gemiddelden en covarianties is arbitrair en ambivalent en daarom ongeschikt. 
Een dergelijke redenering ligt ook ten grondslag aan de keuzen voor de 
hierna te behandelen afstemmingsmaten die daarom allen gebaseerd zijn op 
event-specifieke interacties. Aan deze soort interacties wordt door ons een 
waardering gegeven en een score toegekend. 
 
Behoefte aan, en aanbod op, en afstemming op autonomie 
Wij behandelen eerst de operationalisatie van de behoefte aan autonomie op 
basis van de mate van afhankelijkheid c.q. autonomie die de leerling laat zien. 
Vervolgens beschrijven wij de operationalisatie van het aanbod bij de 
voorziening in die behoefte. Dit is de mate van controle c.q. vrijheid die de 
leerkracht biedt. Daarna beschrijven wij de operationalisatie van de 
afstemming wat betreft het aanbod en behoefte aan autonomie. 
 
Autonomie van de leerling 
De behoefte aan autonomie van de leerling kent, evenals de behoefte aan 
affectie, een ordinale schaal die loopt van -4 tot +4 met negen schaalpunten. 
Voor de leerling zijn de polen: ‘extreme afhankelijkheid’ en ‘extreme 
autonomie’. De eerste pool met score -4 is beschreven als: afhankelijke 
houding/ geen eigen mening/ veel bevestiging vragen/ vragen naar de 
bekende weg/ leerling heeft totaal geen zicht op eigen keuzen. Extreme 
autonomie staat omschreven als: voet bij stuk houden/ eigenwijs/ rebellie/ 
nee ik doe c.q. wil het niet/ niet doen wat de meester of juf zegt. 
 
Controle door de leerkracht 
Voor controle door de leerkracht is de ordinale 9-puntsschaal met de polen 
‘extreme controle’ (score –4) en ‘extreme vrijheid’ (score +4) gebruikt. Score -
4 is beschreven als: verbieden/ compleet afdwingen/ geen alternatieven 
bieden/ voet bij stuk houden. De score +4 heeft als omschrijving: volledig 
vrijlaten binnen de regels van de school of klas. De score 0 omvat ‘sorry’/ ‘wat 
zeg je?’/ luisteren/ beurten geven aan leerlingen tijdens de les/ reageren op 
vinger opsteken. 
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Afstemming op de behoefte aan autonomie 
Voor de bepaling van de mate van afstemming op de behoefte aan autonomie 
gebruiken we, analoog aan de afstemmingsmaat voor affectie, een matrix met 
op de ene dimensie de autonomie aspecten in het gedrag van de leerling en 
op de andere dimensie de controlerende aspecten in het gedrag van de 
leerkracht. De matrix verschilt van die van afstemming van affectie met name 
in de toekenning van andere celscores en in het aantal cellen, waardoor een 
andere analysetechniek mogelijk is. 
De argumenten voor de constructie van deze matrix en de invulling daarvan, 
zijn normatief maar ook technisch-praktisch van aard. Na inspectie van de 
bestanden ter bepaling van het aantal cellen en celscores, bleken de 
combinaties van de waarden op de behoefte aan autonomie van de leerling 
en controle door de leerkracht, zijnde -4; -3; -2 met respectievelijk +4; +3 en 
+2 zeer weinig voor te komen. Bijvoorbeeld: score -2 bij de leerkracht kwam 
in combinatie met de score van de leerling +2 nauwelijks voor. Bovendien 
komen de meest extreme waarden namelijk -4 en +4, ongeacht de 
combinatie, ook zeer zelden voor. Daardoor verliezen de oorspronkelijk 
extremen van deze variabelen in dit onderzoek hun negatieve connotatie of 
interpretatie. Deze interpretatie is samen te vatten met het bijwoord ‘te’. 
Daarmee rekening houdend, kunnen we op basis van onderstaande 
combinaties van scores per ‘event’ de mate van afstemming op autonomie 
bepalen. Bij de toekenning van de waarden is uitgegaan van het perspectief 
op toenemende onafhankelijkheid c.q. zelfstandigheid of zelfregulatie van de 
leerling als pedagogische norm (Brophy, 1996b). 
In Figuur 6.5 staan de door ons toegekende waarden. In deze matrix betekent 
de lage celscore een lage mate van afstemming. Als beide marginalen van 
deze matrix score 1  hebben (dus leerkracht heeft score 1  én de 
leerling heeft score 1 ), dan kennen we de desbetreffende cel waarde 1 
toe. Deze cel wordt dus gekenmerkt door afhankelijk gedrag van een leerling 
(score 1 ) en sterke controle (score 1 ) door de leerkracht. De celscore 
1, als matrixcategorie op afstemming die hier door ons gegeven is, geeft aan 
dat het aanbod van de leerkracht zeer slecht afgestemd is op de behoefte, in 
combinatie met de kans op zelfstandigheid (c.q. ontwikkeling). De leerkracht 
houdt de leerling in dit geval op hetzelfde niveau van afhankelijkheid. De cel 
waaraan bijvoorbeeld score 4 gegeven is, wordt gekenmerkt door de 
combinatie van de score 1van de leerkracht met de score 1van de 
leerling. Hierbij overvraagt de leerkracht de leerling. Omdat in dit geval de 
kans enigermate hoger zal zijn dat een leerling zelfstandiger wordt, kennen 
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wij deze cel waarde 4 toe. In de cel met celscore 9 als matrixcategorie geeft 
de leerkracht een adequaat aanbod met een hoge kans tot groei in 
zelfstandigheid. De voorwaarden om tot de precieze scoring op afstemming 
te komen worden hierna vermeld. Het meetniveau is strikt genomen ordinaal, 
maar door het groot aantal categorieën is intervalniveau een goede 
benadering. Dit vergemakkelijkt tevens de berekening en interpretatie van de 
verschillende effectgroottes. 
 
Figuur 6.5:  Afstemmingsscores op basis van autonomie van de leerling 
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Aan de beslissingen tot toekenning van de celscores, als de mate van 
afstemming, liggen de volgende richtlijnen en besluiten ten grondslag: 

a) De ontwikkeling tot een grotere mate van zelfstandigheid komt tot 
uitdrukking in een celscore waarbij de leerkracht in zijn gedrag de lat 
voor zelfstandig mogen handelen naast-hoger legt voor de leerling. 
Bij de laagste score op autonomie van de leerling (-1) is het beste 
aanbod van controle van de leerkracht score 0. Waar niet een naast-
hogere score gegeven kan worden door de leerkracht, kan weliswaar 
een hoge celscore gegeven worden, maar niet de maximale celscore. 
Dit is de consequentie van het plafond in de range van scores. 

b) De leerlingen die het meest moeten groeien in zelfstandigheid 
(autonomie van de leerling is score -1) krijgen bij aanbod onder 
voorwaarde a een hogere score. Dus de score van controle van de 
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leerkracht met 1 als naast-hogere score op autonomie van de leerling 
met 0 krijgt een lagere celscore dan het voorbeeld genoemd in 
criterium a. 

c) Een naast-lager aanbod wordt met een lagere celscore gescoord als 
de leerlingscore lager is. 

d) Een niet naast-hoger aanbod wordt met een lagere celscore 
gescoord als de leerlingscore lager is. 

e) Een niet-naast lager aanbod geldt als een zeer lage celscore. 
 
Aanbod met betrekking tot de behoefte aan competentie 
Hoewel het de intentie was de behoefte aan competentie te meten met 
betrekking tot de mate (wel of niet vragen van informatie) en soort van 
informatie (globaal of specifiek), kwamen deze gedragingen bij de 
doelleerlingen per cluster zeer schaars voor. De combinatie van behoefte en 
aanbod zou in principe ook hier een maat voor afstemming kunnen 
opleveren. Deze combinatie bleek echter nog zeldzamer. Verantwoorde 
analyses met betrekking tot zowel behoefte aan competentie als afstemming 
daarop waren daarom niet mogelijk.32 In dit onderzoek kon dus een 
soortgelijke matrix, zoals samengesteld voor de eerder beschreven 
afstemmingsmaten, niet geconstrueerd worden. 
Analyses met betrekking tot aanbod bleken daarentegen wel mogelijk. Om 
deze reden richten wij ons alleen op de aanbodzijde met betrekking tot de 
behoefte aan competentie. Dit aanbod is echter bepaald als het aanbod aan 
de twee doelleerlingen en niet als aanbod aan de klas. Zoals we eerder 
beschreven, konden wij het aanbod aan de klas wel bepalen voor de mate 
van vriendelijkheid en de mate van controle. 
 
Informatie bieden door de leerkracht 
Bij informatie bieden gaat het om twee aspecten: 1) ‘helderheid’ bij het 
presenteren van de leerstof (Blatchford e.a., 1994 en Scheerens & Creemers, 
1999) en 2) de juiste verhouding van positieve feedback, ten opzichte van 
negatieve feedback of geen feedback (Deci & Ryan, 2000) 
Ad 1) ‘Helderheid’ zien wij als de specificiteit van de informatie aan de leerling 
over de academische taak. Daarbij gaat het niet zozeer om de kwantiteit, als 
wel om de kwaliteit van de informatie. Bij kwaliteit stellen wij ‘specifiek’ 
                                            
32 Een andere mogelijkheid om een afstemmingsmaat te bepalen is observatie van het 
concrete schrijf- en rekenwerk van de leerling en observatie van de leerkracht reacties 
daarop. Dit bleek ethisch en technisch op grote bezwaren te stuiten. 
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tegenover ‘globaal’. Bij ‘globaal’ zijn de specifieke aspecten van een 
onderwerp niet meer te onderscheiden, terwijl dat bij specifiek dus wel het 
geval is. Voorbeelden van globale opmerkingen zijn ‘goed zo’, of nog 
globaler: ‘je doet het goed’, tot in extremo: ‘je bent goed’. Dit soort ‘metatask’ 
opmerkingen zijn zelden effectief voor de taakbetrokkenheid van leerlingen of 
het bevorderen van leren. Hoe specifieker de informatie van de leerkracht, 
wat betreft de te verrichten en verrichtte taken van de leerling, des te 
zuiverder beeld krijgt de leerling van het verschil tussen bereikt en te bereiken 
niveau van competentie. 
Bij specificiteit gaat het niet om de kwantiteit. Kluger & DeNisi (1996) 
vermelden namelijk dat het gevaar bestaat dat de taakmotivatie afhankelijk 
wordt van de hoeveelheid feedback. Dit houdt in dat voortdurend feedback 
gegeven moet worden, omdat zonder deze de taakmotivatie afneemt of 
verdwijnt. Voor een leerkracht is dit onmogelijk, gezien diens tijd- en 
aandachtverdeling over alle leerlingen. Voor ons lijkt dus een gemiddelde 
score in specificiteit als operationalisatie van de kwaliteit van de feedback 
afdoende en niet zozeer het absolute aantal keren dat de leerkracht feedback 
geeft. Het gaat ons dus eerder om gekwantificeerde kwaliteit dan om de 
kwantiteit van het bieden van informatie. 
De specificiteit in het bieden van houvast door de leerkracht kan gescoord 
worden met een negenpuntsschaal die loopt van van –4 (zeer globaal) tot +4 
(zeer specifiek). De score –4 wordt omschreven als zijnde een globale 
opmerking, globale vraag of globale uitleg over academische vakken. Score 4 
bestaat onder andere uit specifieke opmerkingen, specifieke vragen en uitleg 
over academische vakken. Wij noemen de variabele ‘Specificiteit’. 
Ad 2) Bij negatieve feedback (aanwijzen van fouten) zal het gevoel van 
competentie bedreigd worden, waardoor het subject afhaakt om de 
bedreiging op te heffen. Bij positieve feedback (bevestiging van het goede 
antwoord) is de aanleiding tot zelfbescherming er niet en is de aandacht 
gericht op de taak. Wij hebben ons beperkt tot de verhouding van positieve 
feedback ten opzichte van negatieve feedback. De gedragingen van 
leerkrachten worden gescoord op een negenpuntsschaal die loopt van –4 
(louter en alleen de fouten aanwijzen of kritiek leveren op werk) tot +4 (louter 
en alleen de goede verrichtingen aanwijzen of specifieke taakgerichte 
complimenten geven). Bij score 0 (neutraal ) geeft de leerkracht geen oordeel 
en/of geeft de goede resultaten evenveel nadruk als de fouten. Wij noemen 
deze variabele ‘Feedback’. 
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Betrouwbaarheid en validiteit van de gecodeerde gegevens 
Van de twee soorten databestanden is alleen het bestand met de ‘events’ 
door twee codeurs gescoord. Binnen deze ‘events’ zijn de gedragingen van 
de drie actoren gescoord op de vraag- en aanbodvariabelen. Wij behandelen 
de training van de codeurs en de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Deze is 
bepaald bij het merendeel van de leerkrachten. 
 
Training van de codeurs 
Om de gegevens eenduidig te kunnen coderen en de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te kunnen bepalen, zijn de codeurs op de 
volgende wijze getraind en geïnstrueerd. Zowel de onderzoeker als de 
hoofdcodeurs en de tweede codeur zijn nauw betrokken geweest bij de 
samenstelling, en dus operationalisering, van de categorieën. De 
hoofdcodeur heeft alle time- en ‘event sampling’ gegevens gecodeerd, terwijl 
de tweede codeur minimaal 20% van de ‘events’ van zes leerkrachten 
gecodeerd heeft. Voor het uitproberen van de categorieën en afstemmen van 
de codeurs is grotendeels het eerste kwartier van de opnamen gebruikt. Na 
oefening en overleg zijn pas bij een hoge mate van 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid de overige ‘events’ beoordeeld. De 
uiteindelijke betrouwbaarheidsgegevens staan vermeld bij de beschrijving van 
de drie behoeftevariabelen en de vier aanbodvariabelen (waarbij ‘informatie 
bieden’ onderverdeeld is in twee soorten variabelen). 
Ondanks dat beide codeurs meenden op de hoogte te zijn wie de 
expertleerkrachten waren, kregen zij daarover geen bevestiging door de 
onderzoeker. Dit gold, waar mogelijk, ook voor het onderscheid tussen de 
gedragsproblematische leerling en niet-gedragsproblematische leerling. 
Behalve voor de betrouwbaarheidsanalyses zijn in de analyses alleen de 
gegevens van de hoofdcodeur gebruikt. Voor een adequate training van 
nieuwe codeurs voor de overige gegevens ontbraken de beschikbare tijd en 
middelen. Zo is bijvoorbeeld de variabele ‘Taakbetrokkenheid van de leerling’ 
alleen door de hoofdcodeur gescoord. Bij elk van de datasets is er sprake van 
ontbrekende waarden op basis van onduidelijkheden bij observatie. Voor 
deze ‘missings’ is geen imputatie verricht. 
 
Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid c.q. 
interbeoordelaarsovereenstemming is bepaald over ongeveer 20% van de 
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gegevens van zes leerkrachten33 met elk twee leerlingen op de ‘event 
sampling’ gegevens. De beoordeelde data betreffen de drie 
(leerkracht)aanbod- en de twee (leerling)behoefteconstructen. De behoefte 
aan informatie wordt in de verdere analyses niet gebruikt. Van de overige 
twee behoefteconstructen blijken dus alleen de behoefte aan autonomie en 
de behoefte aan relatie geschikt voor het bepalen van de afstemmingsmaten. 
Voor de bepaling van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is voor de 
ordinale data Spearman’s rangcorrelatie gebruikt. Deze resultaten staan in 
Tabel 6.8. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is bepaald over ongeveer 
20% van de gegevens van zes leerkrachten. Voor de overige drie 
leerkrachten en variabelen die hierna genoemd worden, is aangenomen dat 
deze betrouwbaarheid niet noemenswaard zal verschillen. Voor de overige 
variabelen die minder relevant lijken voor de vervulling van de behoeften door 
de leerkracht, is de interbeoordelaarsovereenstemming niet bepaald. Dit 
betreft hoofdzakelijk variabelen die dienen om de data te organiseren. 
 
Tabel 6.8: Overeenstemming tussen beoordelaars voor de leerkracht- 

en leerlingvariabelen bij de ‘events’ 

Soort variabele Soort maat 
Oordeel 

Overeenstemming 
Aantal gecodeerde 

waarnemingen 
Ordinaal Spearman Rho   

    
Affectie leerkracht 

 
 .781 Goed 337 

Affectie leerling 
 

 .724 Voldoende 337 

Autonomie leerkracht 
 

 .833 
 

Goed 337 

Autonomie leerling 
 

 .655 Voldoende 337 

Specificiteit (leerkracht) 
 

 .794 Voldoende 78 

Feedback (leerkracht) 
 

 .529 Matig 64 

 

                                            
33 Van de overige drie leerkrachten en leerlingen zijn de gegevens niet gecodeerd. 
Training van een nieuwe codeur voor deze gegevens stuitte op praktische en niet 
zozeer onderzoekstechnische bezwaren. 
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Validiteit 
Voor de analyses, ten behoeve van de validiteit in het kader van het 
nomologisch netwerk, zijn de (Spearman)correlaties (rs) met ‘pairwise 
deletion’ berekend tussen de gecodeerde leerkrachtvariabelen onderling en 
de leerling variabelen onderling voor de ‘events’ dataset. De correlatiematrix 
in Tabel 6.9 van de leerkrachtvariabelen maakt duidelijk dat de diverse 
constructen, gegeven de relatief hoge interbeoordelaarsovereenstemming, 
duidelijk te onderscheiden zijn. De hoogste (negatieve) correlatie is die van 
specificiteit met autonomie (rs = -.56). Deze correlatie is aannemelijk omdat 
als een leerkracht specifiek is in zijn commentaar naar de leerling, deze ook 
relatief veel controle zal uitoefenen c.q. minder vrijheid zal bieden. De lage 
correlatie tussen ‘Affectie’ en de mate van ‘Specificiteit’ is om de volgende 
reden aannemelijk. Als een leerkracht specifieke informatie biedt, zal deze 
geconcentreerd zijn op het onderwerp en dus neutrale affectie bieden. 
Bovendien zal de spreiding in affectie in dergelijke gevallen gering zijn, 
waardoor covarianties ook laag zullen uitvallen. Een dergelijke redenering lijkt 
eveneens van toepassing op de correlatie tussen ‘Controle’ en ‘Affectie’. 
 
Tabel 6.9: Correlaties tussen aanbodvariabelen van de leerkracht 

Affectie Specificiteit Feedback 
      
 Specificiteit  .03   
      
 Feedback  .21** -.22 **  
      
 Controle   .07* -.56** .16* 

**  Correlaties significant bij p < .01 (2-zijdig). 
*  Correlaties significant bij p < .05 >.01 (2-zijdig). 
Controle N 900; Specificiteit N 230; Feedback N 180. 
 
De correlatie (rs) tussen de twee leerlingvariabelen, ‘Affectie’ en ‘Autonomie’, 
is laag en niet significant (rs = .04). Dit wijst, gegeven de relatief hoge 
interbeoordelaar overeenstemming, op duidelijk te onderscheiden 
constructen. Het aantal waarnemingen voor ‘Affectie’ en ‘Autonomie’ is 
ongeveer 1250. 
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6.3.3 Resultaten 
De resultaten van de toetsing van de hypothesen betreffen hoofdzakelijk het 
onderscheid tussen expert en niet-expert met betrekking tot de mate van 
aanbod en afstemming op de behoeften van de twee soorten leerlingen en de 
taakbetrokkenheid van de leerlingen. Bij de behandeling van de hypotheses 
wordt aangegeven met welk soort gegevens gewerkt is (de ‘time sampling’, of 
de ‘event sampling’ gegevens). 
Bij de analyse en interpretatie van de gegevens is rekening gehouden met 
vier soorten afhankelijkheid van de gegevens: 
1) De gedragingen van de WGL, de GPL en de leerkracht in dezelfde klas 

zijn niet onafhankelijk van elkaar. Gedrieën maken zij deel uit van 
dezelfde context. Daarom worden de gegevens geanalyseerd en 
gepresenteerd per leerkracht met elk twee leerlingen. 

2) De gedragingen binnen de genoemde actoren zijn afhankelijk. Om 
deze reden zijn de resultaten bepaald binnen de actoren. 

3) De leerkracht heeft, gegeven de opnametijd, een beperkte hoeveelheid 
tijd die hij/zij kan wijden aan de leerlingen en bovendien verdeelt hij/zij 
zijn tijd niet willekeurig. De proporties van de gedragingen krijgen 
daarom de nadruk. Ook de leerling heeft binnen de opnametijd een 
bepaalde verdeling van activiteiten. Ook hier gaat het hoofdzakelijk om 
de proporties of afgeleiden daarvan, zoals de natuurlijke logaritme van 
de oddsratio’s van de verdeling van de activiteiten. 

4) De gedragingen van de leerlingen (en van de leerkrachten) zijn ‘all 
inclusive’ en ‘mutual exclusive’ gecodeerd, waardoor een bepaald soort 
gedrag, als het niet in een categorie geclassificeerd is, 
noodzakelijkerwijs in een van de overige categorieën valt. De data zijn 
met andere woorden compositioneel. Bij het bepalen van de effecten is 
rekening gehouden met deze zogenaamde ipsativiteit. Dit is mede 
gedaan door de reeds genoemde oddsratio’s te berekenen. 

 
Met het meetniveau, de eerder beschreven genestheid c.q. afhankelijkheid 
van de gegevens, en het relatief geringe aantal van acht clusters (met elk 
twee leerlingen), is een enigszins afwijkende toetsingsprocedure vereist. Dit 
houdt in dat de verschillen tussen experts en niet-experts getoetst worden 
met een procedure die sterke parallellen vertoont met de (kwantitatieve) 
meta-analyse en de multiniveau analyse met twee niveaus. Daartoe vatten wij 
de resultaten van de analyses van de gegevens binnen een cluster op als 
een afzonderlijk studie. Binnen een cluster is het aantal observatie eenheden 
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groot. Het aantal clusters is daarentegen klein (N = 8). Daarom is het 
informatiever om analoog aan meta-analyses de effectgrootte per leerkracht 
c.q. studie te bepalen. Vervolgens gebruiken we deze 8 effectgroottes in een 
gezamenlijke analyse. Dat houdt in dat eerst binnen elke studie het verschil 
berekend wordt in afstemming en aanbod, onderscheiden naar de twee 
soorten leerlingen. Vervolgens wordt over de studies of clusters het verschil 
berekend tussen de experts en niet-experts met betrekking tot de verschillen 
in afstemming en aanbod. De gegevens worden dus uiteindelijk geanalyseerd 
op geaggregeerd clusterniveau. Wij zullen deze procedures hierna 
beschrijven. 
 
Twee berekeningsprocedures voor de effectgrootte 
Wij voeren twee opeenvolgende berekeningsprocedures uit om de 
effectgroottes voor de verschillende niveau’s te bepalen. 
Stap 1) In de eerste procedure worden de nominale of ordinale gegevens 
gebruikt om de oddsratio’s of de natuurlijke logaritme daarvan (Wickens, 
1989) te berekenen. Bij deze parameter Bc van Wickens is, ter correctie voor 
bias, .5 aan de frequenties in de cellen toegevoegd. Daardoor is het ook 
mogelijk categorieën op te nemen waarin geen waarnemingen voorkomen. 
Wij laten de subscript-aanduiding ‘c’ weg en vervangen deze door de 
beginletter van de betreffende variabele. De toevoegingen aan de subscripten 
worden verder per onderwerp uitgelegd. Om een vuistregel voor effectgrootte 
bij de B’s te kunnen bepalen, hebben wij de natuurlijke logaritme van de 
waarden voor de vuistregels van de oddsratio genomen. De vuistregels van 
Cohen voor de oddsratio’s zijn: 1.50 = klein, 2.50 =  medium en 4.30 =  groot. 
De natuurlijke logaritmen daarvan zijn respectievelijk .34, .92 en 1.45. Bij een 
omgekeerd verband hebben deze effecten een negatief teken. 
Stap 2) De uitkomsten binnen elk cluster, uitgedrukt in de B’s, kunnen 
opgevat worden als nieuwe interval variabelen, welke dienen als input voor 
de tweede procedure. Deze procedure levert de uiteindelijke effectgroottes 
(d) die getoetst worden. Effectgrootte d heeft als vuistregel voor de absolute 
waarden voor de verschillende effectgroottes: .20 is een klein, .50 is een 
middelmatig en .80 is een groot effect (Cohen, 1988). Afhankelijk van de 
berekeningswijze moet daaraan een negatief teken toegevoegd worden. 
Deze d is uitgedrukt in standaarddeviaties en is berekend door het verschil 
van de gemiddelden van de B‘s tussen de experts en niet-experts te delen 
door het gemiddelde van de standaarddeviaties van de B‘s. De verschillen 
tussen de experts en niet-experts zijn ten slotte getoetst met Wilcoxon-Mann 
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Whitney-toets (met N = 8, eenzijdig,  = .05). Ook de subscripten die 
toegevoegd worden aan ‘d’ worden per onderdeel uitgelegd. 
Samenvattend: op basis van de categorieën van de nominale en ordinale 
variabelen worden de B’s berekend binnen de leerkrachten (stap 1) De 
uitkomsten hiervan zullen verschillen tussen de leerkrachten. Deze 
uitkomsten vormen een nieuwe variabele (op intervalniveau). Vervolgens zou 
de spreiding in deze variabele, op basis van de gestelde hypothesen, 
verklaard moeten worden door de variabele ‘Expert’ (stap 2). 
Bij de toetsing van de eerste hypothese met betrekking tot de 
taakbetrokkenheid, werken wij deze als voorbeeld voor de twee 
berekeningsprocedures volledig uit. Een dergelijke procedure geldt ook voor 
de analyses van de overige variabelen, ongeacht of het de ‘time sampling’ of 
‘event sampling’ data betreft. Als hier van afgeweken wordt, is dit vermeld. 
Als alternatief voor de te prefereren discriminantanalyses hebben wij per 
variabele de experts vergeleken en gebruik gemaakt van nonparametrische 
toetsen. Dit omdat wij op geaggregeerd niveau niet het gewenste aantal van 
20 clusters per variabele halen (Stevens, 1996). 
 
6.3.3.1 Taakbetrokkenheid van de leerling 
Wij toetsen in deze paragraaf Hypothese 1: bij een expertleerkracht is het 
verschil in leeractiviteiten tussen GPL en WGL (verhoudingsgewijs) minder 
groot dan bij de niet-expert. 
Bij de niet-expert is de verwachting dat de GPL relatief minder (dan de WGL) 
taakgerichte activiteit laat zien en minder activiteiten verricht zoals wachten of 
organiseren en relatief meer actief is in de vorm van ongewenst gedrag. 
Voor de toetsing van Hypothese 1 zijn met de ‘time sampling’ gegevens de 
verschillen in verdeling van de activiteiten van de twee soorten leerlingen 
bepaald. De gegevens met betrekking tot de verschillen in leerlingactiviteiten 
tussen de leerlingen per leerkracht, onderscheiden naar expert en niet-expert, 
staan vermeld in Tabel 6.10. 
De kolommen vier tot en met zes in Tabel 6.10 bevatten de percentages van 
het totaal van de intervallen per soort leerling per leerkracht. Dus per rij is de 
sommatie daarvan 100%. In de zevende kolom staan het totaal aantal 
intervallen per soort leerling per leerkracht. De percentages van het aantal 
waarnemingen (van elke 4 seconden) laten zien dat bij bijna alle leerkrachten, 
behalve bij leerkracht 6 en 8, het percentage bij de WGL in de categorie 1, 
‘Ongewenst gedrag’, lager is dan bij de GPL. De omgekeerde tendens geldt 
voor Categorie 3, ‘Taakgericht gedrag’, waarbij behalve bij leerkracht 5 en 8, 
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de WGL een hoger percentage heeft dan de GPL. Voor de Categorie 2, 
‘Wachten of Organiseren’, zijn de verschillen in percentages intervallen 
tussen de WGL en de GPL per leerkracht wisselend hoger en lager. Over het 
algemeen lijkt de WGL zijn activiteit meer te richten op de leertaken en is 
minder bezig met ongewenst gedrag. 
De niet vermelde, maar wel terug te rekenen afzonderlijke frequenties, zijn 
gebruikt om de Bk’s te berekenen. De Bk wordt per leerkracht berekend en 
bestaat uit de deling van twee kruisproducten (subscript ‘k’). De afzonderlijke 
termen van deze kruisproducten zijn de frequenties van twee categorieën 
(bijvoorbeeld Categorie 1, ‘Ongewenst gedrag’ en Categorie 2, ‘Wachten of 
Organiseren’ die verwijzen naar het subscript k1-2, onderscheiden voor de 
WGL en GPL. 
Wij spitsen het voorbeeld verder toe op de berekening van Bk1-2 bij leerkracht 
1. Een van de kruisproducten van de oddsratio1-2 bij leerkracht 1 bestaat uit 
het product van de frequenties van intervallen van de GPL in Categorie 1 
(23% in Categorie 1, ‘Ongewenst gedrag’ van 417 tijdsintervallen = 96) met 
die van de WGL in Categorie 2, ‘Wachten of Organiseren’ (23.1% van 394 = 
91). Dit kruisproduct wordt gedeeld door het tweede kruisproduct: het product 
van de frequenties van intervallen van de GPL in Categorie 2 (= 120) met die 
van de WGL in Categorie 1 (= 62). Dus de oddsratio1-2 met de twee 
categorieën van de drie leerlingactiviteiten bij leerkracht 1 is (96*91)/(120*62). 
De natuurlijke logaritme hiervan en dus de schatting van is .16 (Bk1-2 = .16). 
Met de drie categorieën van leerlingactiviteit kunnen wij naast Bk1-2 ook Bk2-3 
berekenen (Wickens, 1989). Het betreft hier dezelfde soort berekening, maar 
dan met Categorie 2, ‘Wachten of Organiseren’ en Categorie 3, ‘Taakgericht 
gedrag’. De schattingen van de twee parameters Bk1-2 en Bk2-3 staan vermeld 
in Tabel 6.10 in de kolommen acht tot en met tien, onderscheiden per (soort) 
leerkracht. 
Bij een waarde van Bk1-2 = 0, is er geen verschil in verhouding van 
leerlingactiviteit. Waarden hoger dan 0 geven aan dat met deze 
berekeningswijze de leerlingactiviteit voor de WGL gunstiger verdeeld is over 
Categorie 1 en Categorie 2 dan voor de GPL. Bij waarden Bk1-2 onder de 0 is 
dat andersom. 
Het gemiddelde over de Bk1-2 bij de experts is, overeenkomstig de 
verwachting, relatief laag en is volgens de vuistregels van Cohen een zeer 
klein effect (gem. = .31, sd. = .70, N = 4). De WGL en de GPL verschillen dus 
verhoudingsgewijs gemiddeld nauwelijks in hun tijdsbesteding aan ‘Wachten 
of Organiseren’ en ‘Ongewenst gedrag’. Bij de niet-experts is het gemiddelde 
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van Bk1-2, overeenkomstig de verwachting, relatief hoog met een groot effect 
(gem. = 1.49, sd. = .91, N = 4). Dit houdt in dat bij hen de GPL, in vergelijking 
met de WGL, verhoudingsgewijs aanzienlijk meer tijd besteedt aan 
‘Ongewenst gedrag’ dan aan ‘Wachten of Organiseren’. 
Omdat de Bk1-2’s van de leerkrachten op te vatten zijn als waarden voor een 
nieuwe variabele op het niveau van de leerkrachten, kunnen we dk1-2 
beschouwen als het effect van verschil tussen de experts en niet-experts. De 
verschillen tussen de twee soorten leerkrachten voor het gemiddelde van de 
Bk1-2 is volgens deze laatste vuistregel een groot effect (dk1-2 =  [.31 - 
1.49]/[(.70 + .91)/2)] = -.1.46). Dit overall effect is, met eenzijdige en 
nonparametrische toetsing, significant (z = -2.02, p < .02, N = 8) en kan 
beschouwd worden als een ‘crosslevel’-interactie. Dus overeenkomstig de 
verwachting, zijn bij de experts de verschillen in de verdeling van de 
activiteiten tussen de WGL en de GPL over de categorieën ‘Wachten of 
Organiseren’ en ‘Ongewenst gedrag’ minder sterk dan bij de niet-experts. Ten 
opzichte van de willekeurig gekozen leerling besteedt de als 
gedragsproblematisch aangewezen leerling bij de niet-experts meer tijd aan 
ongewenst gedrag. Bij de experts is dit nauwelijks het geval 34. 
De resultaten voor de Bk2-3’s van de leerkrachten staan vermeld in de laatste 
kolom van Tabel 6.10. De Bk2-3 is zo berekend, dat een negatieve waarde 
betekent dat de GPL zijn activiteiten gunstiger verdeelt over Categorie 3, 
‘Taakgericht gedrag’ ten opzichte van Categorie 2 ‘Wachten of Organiseren’ 
dan de WGL. Daarentegen, een positieve waarde van bijvoorbeeld Bk2-3  = .46 
bij leerkracht 1 duidt op een gunstiger verdeling van de activiteiten voor de 
WGL. Deze leerling vertoont bij leerkracht 1 (verhoudingsgewijs) meer (tijd 
aan) ‘Taakgericht gedrag’, dan aan ‘Wachten of Organiseren’ in vergelijking 
met de GPL. 
 
 

                                            
34 Bij toetsing ten opzichte van nul verschilt het gemiddelde van de Bk1-2 volgens 
verwachting bij de experts niet van nul (t = 1.08, df = 3 ,p > .18). Bij de niet-expert is 
dat, overeenkomstig de verwachting, wel het geval (t = 2.61, df  = 3, p < .04). 
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Tabel 6.10:  De proporties van leerlingactiviteiten voor de taakbetrokkenheid van de 
GPL en de WGL, bij experts en niet-experts en de LN-oddsratio’s (Bk). 

Expert/ 
niet- 

expert 

Leer-
kracht 

 
 
 
 

nr 

Soort 
Leer-
ling 

Categorie  
1 

‘On-
gewenst’ 

 
 

% 

Categorie 
2 

‘Wachten 
of 

Organi-
seren’ 

% 

Categorie 
3 

‘Taak-
gericht’ 

 
 

% 

 
#  

Tijds- 
inter 

vallen 
 

n 

 
LN 

Odds 
ratio 
1-2 

 
Bk1-2 

 
LN 

Odds 
ratio 
2-3 

 
Bk2-3 

         
  GPL 23.0 28.8 48.2 417   
 1      .16 .46 
  WGL 15.7 23.1 61.2 394   
         
  GPL 38.2 10.6 51.3 199   
 3      1.27 .45 
  WGL 10.4 10.4 79.2 173   

Exp         
  GPL 2.8 32.0 65.2 178   
 6      -.42 .37 
  WGL 3.3 24.5 72.3 184   
         
  GPL 5.2 9.0 85.8 211   
 8      .24 -1.31 
  WGL 11.3 25.0 63.7 212   
         
  GPL 17.7 34.2 48.1 339   
 2      1.39 .07 
  WGL 4.9 38.0 57.1 326   
         
  GPL 11.0 13.6 75.4 236   
 4      2.47 .09 

Niet-  WGL 1.0 14.0 85.0 207   
Exp         

  GPL 19.6 17.9 62.5 357   
 5      1.80 -.91 
  WGL 7.0 38.7 54.3 357   
         
  GPL 27.9 22.6 49.5 394   
 7      .29 .69 
  WGL 14.6 15.9 69.6 391   
         
GPL = gedragsproblematische leerling ; WGL = willekeurig gekozen leerling; Exp = expert; 

Niet-exp = niet-expert; % = percentage van rijtotaal; # = aantal tijdsintervallen. 



Expertleerkrachten in de omgang met probleemgedrag 

298 

Tegengesteld aan de verwachting is dat het gemiddelde van de niet-experts 
van Bk2-3 (gem. = -.02, sd. = .67)35 enigszins lager is dan bij de experts (gem. 
= -.01, sd. = .87). Het verschil, uitgedrukt in effectgrootte, dk2-3 = -.01, is 
volgens de vuistregels van Cohen zeer klein en bij nonparametrische 
eenzijdige toetsing niet significant (z = -.29, p > .38). De verdeling van de 
activiteiten van de twee soorten leerlingen op ‘Taakgericht gedrag’ en 
‘Wachten of Organiseren’ is bij de experts niet gunstiger dan bij de niet-
experts. 
Ter uitsluiting van enkele alternatieve verklaringen hebben wij in plaats van 
een onderscheid tussen expert en niet-expert, dezelfde soort analyses 
uitgevoerd (met N = 8) voor variabelen ‘Sekse van de leerkracht‘ en 
‘Selectieprocedure’. Deze laatste variabele heeft twee categorieën: de 
getrapte en de netwerk selectieprocedure. De twee variabelen bleken bij 
tweezijdige toetsing met een 05.  en niet gecorrigeerd voor het aantal 
exploratieve analyses, niet significant voor de variabelen Bk1-2 en Bk2-3. 
Gegeven de resultaten van deze controles en de eerder beschreven 
verschillen tussen experts en niet-experts, mogen wij aannemen dat het 
onderscheid tussen experts en niet-experts in de omgang met 
gedragsproblemen deels empirisch gesteund wordt. Het lijkt erop dat de 
experts de gedragsproblematische leerlingen niet zozeer tot meer taakgericht 
gedrag krijgen, maar dat deze leerlingen bij hen minder ongewenst gedrag 
vertonen. 
De veronderstelling dat expertleerkrachten minder gedragsproblemen hebben 
in de vorm van ongewenst leerlinggedrag lijkt redelijk gesteund. De 
hypotheses, dat zij beter afstemmen of hoger aanbod bieden met betrekking 
tot de ‘big three’, worden in de volgende alinea’s behandeld. 

                                            
35 Bij toetsing ten opzichte van nul verschilt het gemiddelde van de Bk2-3, 
overeenkomstig verwachting, bij de experts niet van nul (t = .17, df = 3, p > .43). 
Echter, bij de niet-experts is dit, in tegenstelling tot de verwachting, ook niet het geval 
(t = .42, df  = 3, p > .35). 
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6.3.3.2 Afstemming en aanbod van affectie 
Wij toetsen in deze paragrafen de twee hypotheses wat betreft de 
afstemming op de behoefte aan affectie en het aanbod van affectie aan de 
klas. Het betreft respectievelijk Hypothese 2 en Hypothese 3. 
Hypothese 2 luidt: bij de experts zullen de verschillen in afstemming tussen 
de GPL en de WGL kleiner zijn dan bij de niet-experts. 
 
Met de ‘event sampling’ gegevens onderzoeken wij de interacties en de 
kwaliteit wat betreft de ‘fit’ of afstemming van affectie tussen de leerkrachten 
en respectievelijk de GPL en de WGL. De gegevens van het aanbod van 
affectie van leerkrachten en de behoefte aan affectie van de leerlingen met 
eenzelfde tijdscode, zijn gebruikt om de mate van ‘misfit’ te bepalen tussen 
behoeften en aanbod met betrekking tot affectie, zoals samengevat in Figuur 
6.4. Hoewel met de vier ordinale categorieën als afhankelijke variabele, 
ordinale regressie-analyses voor elk van de leerkrachten op de 
afstemmingscategorieën het meest adequaat lijken, voldoet het grootste deel 
van de gegevens niet aan de noodzakelijke aanname voor ‘parallel slopes’. 
Wij hebben daarom de gegevens op een wijze geanalyseerd waarbij deze 
aanname niet noodzakelijk is, terwijl wel rekening gehouden is met het 
ordinale karakter van de categorieën. Dit houdt in dat bij de berekening van 
de natuurlijke logaritme van de oddsratio’s (Ba’s, waarbij subscript a verwijst 
naar affectie) telkens alleen de naast-hogere categorie gebruikt is. Dus eerst 
(stap 1) worden de Ba1-2, Ba2-3 en de Ba3-4 per leerkracht berekend. Deze 
geven aan hoe verschillend de leerkrachten omgaan met de GPL en WGL. 
Daarna worden deze uitkomsten gebruikt als waarden binnen de nieuwe 
variabele(n). Voor deze nieuwe variabele worden (in stap 2) de da’s met 
bijpassende subscripten berekend. Dit is de uiteindelijke maat voor 
effectgrootte voor het verschil tussen experts en niet-experts op afstemming 
voor affectie. Deze effecten worden op dezelfde wijze getoetst als bij de 
leerlingactiviteiten. 
De hypothese, dat bij de experts de verschillen in afstemming op affectie 
tussen GPL en WGL kleiner zullen zijn dan bij de niet-experts, kan nader 
gespecificeerd worden. Deze luidt: de (gemiddelde) waarden van de 
variabelen Ba1-2, Ba2-3 en Ba3-4 zullen bij de experts ongeveer nul zijn, terwijl bij 
de niet-experts deze variabelen hoger dan nul zijn. 
In Tabel 6.11 staan de gegevens vermeld voor de afstemming van de 
leerkrachten met de twee soorten leerlingen, onderscheiden voor de experts 
en niet-experts. Doordat voor de ongebiasde schatter .5 aan de frequenties in 
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de cellen toegevoegd is, is het mogelijk categorieën op te nemen waarin geen 
waarnemingen voorkomen. Dit is het geval bij de gegevens van leerkracht 8. 
Bij deze expert vallen de relatief hoge waarden voor de Bas’  op. Het 
percentage van de GPL (10.5%) voor de Categorie 1 ‘Erg Slecht’, 
contrasteert sterk met die van de WGL in dezelfde categorie (0%). Het 
omgekeerde is het geval voor Categorie 2, ‘Slecht’. Dus de ‘fit’ wat betreft de 
verhouding ‘Erg Slecht’ ten opzichte van ‘Slecht’ valt voor de 
gedragsproblematische leerling ten opzichte van de willekeurig gekozen 
leerling bij deze expertleerkracht het meest nadelig uit. 
Bij de overall analyse over deze categorieën is, in tegenstelling tot de 
verwachting, het gemiddelde van Ba1-2 van de experts hoger dan nul (gem. = 
1.48, sd. = 1.88, N = 4). Dit effect kan worden uitgedrukt als verschil ten 
opzichte van nul, dus (zie subscript ‘0’ en ‘expert’) als d0,expert = .79. Dit is een 
groot effect, tegengesteld aan de verwachting en valt bovendien ten nadele 
van de gedragsproblematische leerling uit. Ook tegengesteld aan de 
verwachting is, dat de niet-experts op dezelfde variabele juist dichter bij nul 
scoren (gem. =  -.57, sd. = 1) met een effectgrootte d0,niet-expert = -.57. Dit is 
een middelmatig effect ten gunste van de gedragsproblematische leerling. 
De effectgrootte, dexpert,niet-expert = 1.43, als verschil tussen de experts en niet-
experts, is volgens de vuistregel van Cohen weliswaar groot, maar 
tegengesteld aan de verwachting en daarom bij eenzijdige toetsing niet 
significant (z =  -1.74, p > .93, N = 8). Dus de experts hebben in vergelijking 
met de niet-experts met de gedragsproblematische leerlingen een relatief 
slechtere afstemming dan met de willekeurig gekozen leerling wat betreft de 
categorieën ‘Erg Slecht’ en ‘Slecht’. De niet-experts lijken, op deze niveau’s 
van afstemming op de behoefte aan affectie, juist een relatief betere 
afstemming te hebben met de gedragsproblematische leerling. 
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Tabel 6.11: Afstemmingscategorieën bij ‘Affectie’. De Ba’s zijn onderscheiden naar 
experts en niet-experts. 

Expert 
/niet- 
expert  

Leer-
kracht 

 
 
 

nr 

Soort 
Leer-
ling 

1 
Erg 

Slecht 
 
 

% 

2 
Slecht 

 
 
 

% 

3 
Matig 

 
 
 

% 

4 
Goed 

 
 
 

% 

# 
inter-
ac-
ties 

 
n 

 
LN-

Odds 
Ratio 
1-2 
Ba1-2 

 
LN-

Odds 
Ratio 
2-3 
Ba2-3 

 
LN-

Odds 
Ratio 
3-4 
Ba3-4 

           
           
  GPL 6.1 12.1 31.8 50 66    
 1       .97 -.93 1.61 
  WGL 0 8.7 8.7 82.6 23    
           
           
  GPL 1.9 0 3.7 94 54    
 3       .97 -3.21 -.69 
  WGL 4.2 29.2 4.2 62.5 24    

Exp           
           
  GPL 2.6 3.3 3.9 90.1 152    
 6       -.20 1.44 -.27 
  WGL 0 0 4.8 95.2 42    
           
           
  GPL 10.5 0 42.1 47.4 57    
 8       4.17 -5.50 3.10 
  WGL 0 14.3 0 85.7 14    
           
           
  GPL 4.3 40 10 45.7 70    
 2       -1.51 -.86 1.24 
  WGL 15.4 30.8 0 53.8 13    
           
           
  GPL 3.1 10.9 14.0 72.1 129    
 4       -.07 -1.34 2.04 
  WGL 0 5 0 95 20    

Niet-           
Exp           

  GPL 7.5 17.2 7.5 67.7 93    
 5       -1.30 2.09 -1.24 
  WGL 9.5 4.8 23.8 61.9 21    
           
           
  GPL 5.6 16.9 16.9 60.6 71    
 7       .59 .34 .66 
  WGL 0 7.1 10.7 82.1 28    
           
           

GPL = gedragsproblematische leerling; WGL = willekeurig gekozen leerling; Exp = expert;  
Niet-exp = niet-expert; % = percentage van rijtotaal; # = aantal interacties. 
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Bij de overall analyse wat betreft de categorieën ‘Slecht’ en ‘Matig’ met de 
variabele Ba2-3 is, eveneens in tegenstelling tot de verwachting, het 
gemiddelde van Ba2-3 bij de experts (gem. =  -2.05, sd.  =  2.98, N = 4) lager 
dan nul. Dit effect kan worden uitgedrukt ten opzichte van nul als d0,experts =  -
.69. Dit is een groot effect, tegengesteld aan de verwachting, waarbij de 
experts, anders dan bij de lagere categorieën, een relatief betere ‘fit’ hebben 
met de gedragsproblematische leerling dan met de willekeurig gekozen 
leerling wat betreft de categorieën ‘Slecht’ en ‘Matig’. Ook tegengesteld aan 
de verwachting is, dat de niet-experts op dezelfde variabele gemiddeld 
dichter bij nul scoren (gem. =  -.06, sd.  = 1.53) met een effectgrootte d0,niet-

experts =  -.04. Dit is een zeer klein effect. De niet-experts hebben dus niet een 
ongelijke afstemming met beide soorten leerlingen voor de reeds genoemde 
categorieën. 
De effectgrootte dexpert,nietexpert = .94 als verschil tussen de experts en niet-
experts is volgens de vuistregel van Cohen groot en tegengesteld aan de 
verwachting en bij eenzijdige toetsing dus niet significant (z =  -1.16, p > .88, 
N = 8). Samengevat: de experts en niet-experts verschillen van elkaar wat 
betreft de ‘fit’ voor de categorieën ‘Slecht’ en ‘Matig’, waarbij de fit bij de 
experts gunstiger uitvalt voor de gedragsproblematische leerling. Bij de niet-
experts is dat onderscheid in ‘fit’ er niet. 
 
Bij de overall analyse van de variabele Ba3-4 is, eveneens in tegenstelling tot 
de verwachting, het gemiddelde van Ba3-4 van de experts hoger dan nul (gem. 
= .93, sd. = 1.75, N = 4). Dit effect kan worden uitgedrukt ten opzichte van nul 
in d0,experts = .53. Dit is een middelmatig effect, waarbij de experts dus een 
relatief betere ‘fit’ hebben met de willekeurig gekozen leerling dan met de 
gedragsproblematische leerling wat betreft de categorieën ‘Matig’ en ‘Goed’. 
Ook tegengesteld aan de verwachting is dat de niet-experts op dezelfde 
variabele Ba3-4 gemiddeld wat dichter bij nul scoren (gem. = .68, sd. = 1.40) 
met een middelmatig groot effect, d0,niet-experts = .49. Maar ook de niet-experts 
hebben een betere afstemming op de ‘Behoefte aan relatie’ met de 
willekeurig gekozen leerling. 
De effectgrootte dexpert,niet-expert = -.16 als verschil tussen de experts en niet-
experts is volgens de vuistregel van Cohen klein en gezien de richting van 
toetsing dus niet significant (z = -.29, p > .61, N = 8). De experts verschillen 
dus niet van de niet-experts bij hun ongelijke ‘fit’ (ten opzichte de willekeurig 
gekozen leerling en de gedragsproblematische leerling) wat betreft de 
afstemmingscategorieën ‘Matig’ en ‘Goed’. Deze afstemming pakt voor de 
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twee categorieën bij beide soorten leerkrachten gunstiger uit voor de 
willekeurig gekozen leerling. 
 
We kunnen de effecten voor alle vier de categorieën van afstemming op de 
behoefte aan relatie als volgt samenvatten. Over het algemeen hebben de 
niet-experts, in vergelijking tot de experts, een meer gelijkmatige afstemming 
met de gedragsproblematische leerling in vergelijking met de willekeurig 
gekozen leerling. Bij de experts is daarentegen een wisselend patroon te 
zien, waarbij het opvallend is dat deze een relatief slechte afstemming 
hebben op de laagste afstemmingsniveau’s van affectie. Deze effecten zijn 
niet in overeenstemming met de gestelde hypothese wat betreft de 
afstemming op de behoefte aan affectie. 
 
Aanbod van affectie 
In de vorige alinea’s zijn de specifieke interacties tussen de actoren 
behandeld met de focus op de behoefte aan relatie en het aanbod van 
affectie. In de volgende alinea’s gaan wij in op het bieden van affectie van de 
leerkracht ongeacht de interactie met de gedragsproblematische leerling. 
Kortom: is een expertleerkracht naar de klas vriendelijker in het contact? 
Hiervoor hebben wij de ‘time sampling’ gegevens gebruikt. Hierbij is het 
gedrag van de leerkracht gescoord op het aanbod van affectie naar de 
leerlingen, uitgezonderd het directe contact met de GPL. Het betreft dus wel 
het contact met de WGL, en/of het groepje waar deze deel van uitmaakt en/of 
de klas zelf. 
Wij onderzoeken met de ‘time sampling’ gegevens vervolgens Hypothese 3: 
experts zijn vriendelijker in de klas. 
Wij doen ook hier de analyses op de ‘meta-analytische’ of geaggregeerde 
wijze, waarbij de tijdseenheden voor de variabele ‘Affectie van de leerkracht’ 
in de genoemde tijdsperiode gescoord is van –4 t/m +4, met de aanname van 
interval-meetniveau. Binnen elke leerkracht is het gemiddelde van ‘Affectie’ 
gemeten (stap 1) en kan als waarde voor een nieuwe variabele tussen de 
leerkrachten opgevat worden. Deze nieuwe variabele is gebruikt om de 
verschillen tussen experts en niet-experts te toetsen (stap 2). 
De experts bieden gemiddeld een hogere mate van affectie (gem. = .09, sd. = 
.08) dan de niet-experts (gem. = -.08, sd. = .11) en vertonen daarin 
nauwelijks meer spreiding dan de niet-experts. De effectgrootte dexpert-niet-expert 
= 1.68 is volgens de vuistregels van Cohen groot. Deze verschillen met als 
data de acht gemiddelden per leerkracht blijkt significant (z = -2.05, p < .02, N 
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= 8).  Wij toetsten eenzijdige met = .05 met de Mann-Whitney toets. Het 
blijkt dus dat, gegeven de opnameperiode, een expert naar de klas meer 
affectie biedt en dus vriendelijker is voor de leerlingen, terwijl dat niet zo hoeft 
te zijn voor de gedragsproblematische leerling. 
 
6.3.3.3 Afstemming en aanbod van controle 
Wij toetsen twee hypotheses betreffende de afstemming van het aanbod van 
controle op de behoefte aan autonomie en het aanbod van controle in het 
algemeen. Het betreft respectievelijk Hypothese 4 en Hypothese 5. 
Hypothese 4 luidt: experts hebben een dusdanige afstemming op de behoefte 
aan autonomie van de gedragsproblematische leerling dat deze nauwelijks 
verschilt van de afstemming met die van de willekeurige leerling. Bij de niet-
experts is dit verschil groter, waarbij de afstemming bij de 
gedragsproblematische leerling lager is dan die bij de willekeurig gekozen 
leerling.
In Tabel 6.12 staan de gegevens vermeld van de mate van afstemming wat 
betreft de behoefte aan autonomie van de twee soorten leerlingen en het 
aanbod van controle door de leerkracht, onderscheiden naar expert en niet-
expert. Omdat we de meting van afstemming op intervalniveau beschouwen, 
kunnen wij de gemiddelden per leerkracht per soort leerling berekenen. Per 
leerkracht is daarmee ook het (gestandaardiseerde) verschil (d) tussen deze 
twee leerlingen te bepalen. De hypothese met het zinsdeel “nauwelijks
verschilt” geeft vervolgens aanleiding om de absolute waarde van deze 
verschillen (|d|) te bepalen. 
Uit de gemiddelden op de variabele ‘Afstemming’ (op de behoefte aan 
autonomie) blijkt dat bij de experts leerkracht 1 en leerkracht 8 een lagere 
afstemming hebben met de gedragsproblematische leerling dan met de 
willekeurige leerling. Bij de overige twee experts is dat andersom. Bij de niet-
experts hebben de leerkrachten op één na een slechtere afstemming met de 
gedragsproblematische leerling. Deze ene niet-expert heeft een enigszins 
betere afstemming met de gedragsproblematische leerling dan met de 
willekeurige leerling. 
In tegenstelling tot de verwachting blijkt het gemiddelde van |d| van de 
experts (gem. = .77, sd. = .20, N = 4) hoger te zijn dan die van de niet-experts 
(gem. = .43, sd. = .60, N = 4). Indien we het effect bij beiden soorten 
leerkrachten uitdrukken als verschil ten opzichte van nul, dan is bij de experts 
sprake van een extreem groot effect namelijk  d0-experts  = 3.85. Bij de niet-
experts is de waarde minder hoog, maar desondanks is er ook sprake van 
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een groot effect d0-niet-experts = .71. Het verschil tussen beide soorten 
leerkrachten is bij rechtseenzijdige en nonparametrische toetsing dus niet 
significant (z = -1.16, p > .88, N = 8). De experts hebben dus met de 
gedragsproblematische leerling niet een soortgelijke afstemming als met de 
willekeurige leerling. Dat lijkt bij de niet-experts wel wat meer het geval. Wij 
vinden geen steun voor de hypothese wat betreft de afstemming op de 
behoefte aan autonomie en het aanbod van controle door de leerkracht. 
Daarnaast hebben de experts (gem. = 3.75, sd. = .23) geen betere 
afstemming met de GPL dan dat de niet-experts (gem. = 3.95, sd.= .84) dat 
hebben. De effectgrootte (dexpert,niet-expert|gpl = -.37) is middelmatig groot ten 
gunste van de niet-experts, maar bij rechtseenzijdige toetsing niet significant 
(z = -.86, p > .60). Dit geldt ook voor de vergelijking van de afstemming met 
de WGL: de experts (gem. = 3.97, sd. = .94) scoren gemiddeld niet hoger dan 
de niet-experts (gem. = 4.37, sd. = .84). De effectgrootte (dexpert,niet-expert|wgl = -
.47) is middelmatig groot ten gunste van de niet-experts en bij 
rechtseenzijdige toetsing met de nonparametrische toets dus niet significant 
(z = -.29, p > .62). 
Wij kunnen concluderen dat de experts in vergelijking met de niet-experts 
geen betere afstemming hebben met betrekking tot de behoefte aan 
autonomie van beide soorten leerlingen. Bovendien is, ook in tegenstelling tot 
de verwachting, het verschil in afstemming tussen de twee soorten leerlingen 
bij de experts groter dan bij de niet-experts. 
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Tabel 6.12: Afstemming van leerkracht op de behoefte aan autonomie voor de 
GPL en de WGL bij experts en niet-experts. 

Expert/ 
niet- 

expert  

Leer-
kracht 

nr. 

Soort 
leerling 

 N Gem. Sd. |d| 

        
  GPL  73 3.38 1.31  
 1      |-.76| 
  WGL  23 4.70 2.18  
        
        
  GPL  54 4.37 1.57  
 3      |.98| 
  WGL  24 3.08 1.06  

Exp        
        
  GPL  159 3.94 1.83  
 6      |.50| 
  WGL  50 3.24 .98  
        
        
  GPL  57 3.44 1.30  
 8      |-.85| 
  WGL  14 4.86 2.03  
        
        
  GPL  73 4.55 1.85  
 2      |-.18| 
  WGL  13 4.85 1.52  
        
        
  GPL  135 4.09 2.01  
 4      |-.01| 
  WGL  20 4.10 1.62  

Niet-        
Exp        

  GPL  96 2.73 .96  
 5      |-1.34| 
  WGL  21 4.48 1.66  
        
        
  GPL  74 4.43 1.50  
 7      |.22| 
  WGL  26 4.08 1.65  
        
        

GPL = gedragsproblematische leerling; WGL = willekeurig gekozen leerling; 
Exp = expertleerkracht; Niet-exp = niet-expertleerkracht; N = aantal interacties; 
d = (gem. gpl – gem. wgl) /((sd. gpl + sd.wgl)/2)  
IdI = absolute waarde van d 
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Hypothese 5 luidt: experts zijn minder controlerend in de klas dan niet-
experts. 
Voor de analyse hiervan hebben wij, analoog aan de hypothese bij het bieden 
van affectie, alleen de ‘time sampling’ gegevens gebruikt per leerkracht en 
alleen die intervallen geselecteerd waarbij de leerkracht zich niet exclusief 
richt op de GPL. 
Wij doen de analyses weer op de ‘meta-analytische’ wijze waarbij de 
tijdseenheden voor de variabele ‘Controle van de leerkracht’ in de genoemde 
tijdsperiode gescoord zijn van –4 t/m +4, met de aanname van interval-
meetniveau. Per leerkracht is het gemiddelde van ‘Controle’ berekend (stap 
1). De uitkomsten daarvan (acht gemiddelden) vormen de waarden van een 
nieuwe variabele. Met deze nieuwe variabele worden de verschillen tussen 
experts en niet-experts bepaald (stap 2). 
De experts zijn over het algemeen gemiddeld minder controlerend (gem. = -
.96, sd. = .45) dan de niet-experts (gem. = -1.15, sd. = .42). Het overall 
verschil in effectgrootte tussen de experts en niet-experts is dexpert-niet-expert = 
.44. Dit is volgens de vuistregels van Cohen een middelmatig groot effect. Dit 
effect blijkt niet significant (z = -.29, p > .37, N = 8). Dit is eenzijdig getoetst 
met met  = .05 en de Mann-Whitney toets. Hoewel dus de richting en de 
grootte van het effect overeenkomstig de verwachting zijn, kunnen wij niet 
stellen dat de experts over het algemeen minder controlerend zijn. 
 
6.3.3.4 Aanbod van informatie 
Bij het aanbod van informatie, ongeacht de behoefte van de leerling, 
onderscheiden wij het aanbod van specificiteit van informatie en de soort 
feedback. Naast de descriptieve gegevens vermelden wij de effectgroottes d, 
die wij vanwege de expliciete richting van de verwachte effecten eenzijdig 
toetsen met  = .05. Deze toetsing doen wij met het computerprogramma 
Mplus (Muthén & Muthén, 2003), waarbij bij de bepaling van de standaardfout 
rekening gehouden wordt met de genestheid van de gegevens door de 
clustersteekproeftrekking. De toetsing gebeurt met regressie-analyses op de 
verschillende afhankelijke variabelen zoals ‘Specificiteit’ en ‘Soort feedback’ 
met als onafhankelijke variabelen ‘Experts/niet-experts’ met respectievelijk 
dummycodering 1 en 0 en ‘Soort leerling’ met als dummycodering 0 = GPL en 
1 = WGL. De interactievariabele als onafhankelijke variabele bestaat uit de 
productterm ‘Expert/niet-expert*Soort leerling’. Bij verdere deel- of posthoc 
analyses doorlopen wij een dergelijke procedure, maar gebruiken dan slechts 
een subgroep (bijvoorbeeld analyses op de subgroep experts of de subgroep 
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GPL-leerlingen). Ten slotte toetsen wij exploratief het aantal keren dat meer 
of minder specifieke feedback gegeven wordt, ongeacht de kwaliteit en de 
kwaliteit ongeacht de soort leerling. Deze laatste exploratieve analyses doen 
wij met Mann-Whitney toetsen (tweezijdig) op de geaggregeerde data. 
 
De specificiteit in het aanbod van informatie: 
Wij toetsen een interactiehypothese met betrekking tot het bieden van 
specificiteit van informatie: deze hypothese 6 luidt: een expert is in 
vergelijking met de niet-expert specifieker bij het bieden van informatie 
ongeacht de soort leerling. De expert maakt daarbij geen onderscheid in 
specificiteit bij het bieden van informatie tussen beide soorten leerlingen. De 
niet-expert doet dat wel, waarbij deze specifieker is bij de WGL dan bij de 
GPL. Dit is dus een hoofdeffect voor experts in combinatie met een ordinaal 
interactie-effect (Kerlinger & Pedazur, 1973). 
In Tabel 6.13 staan de descriptieve gegevens vermeld van de afhankelijke 
variabele ‘Specificiteit’, onderscheiden voor experts en niet-experts en soort 
leerling. Het hoofdeffect voor ‘Expert/niet-expert’ is wat betreft de richting 
tegengesteld aan de verwachting. De ‘Specificiteit’ voor de niet-experts (gem. 
= 1.43, sd. = 2.10) is ongeacht de soort leerling een fractie hoger dan de 
experts (gem. = 1.41, sd. = 2.13). Dit effect is bij (rechts)eenzijdige toetsing 
dus niet significant (p > .70). 
Overeenkomstig de verwachting, blijkt dat de experts gemiddeld minder 
verschillen in ‘Specificiteit’ met betrekking tot de twee soorten leerlingen dan 
de niet-experts. Dit interactie-effect is (ongeacht de onderscheiding ordinaal-
disordinaal) significant (z = –2.14, p < .04). De uitwerking van dit interactie-
effect komt in de volgende alinea’s aan bod. 
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Tabel 6.13:  Descriptieve gegevens voor de variabele ‘Specificiteit’ bij de 
GPL en WGL door de expert en niet-expert 

Expert/niet-expert Soort leerling Gem. Sd. N 
     
 GPL 1.48 2.09 73 
Expert     
 WGL 1.04 2.42 23 
     
 GPL 1.28 2.10 110 
Niet-expert     
 WGL 2.25 2.00 20 
     
Gem. = gemiddelde; Sd. = standaarddeviatie; GPL = gedragsproblematische leerling; 
WGL = willekeurig gekozen leerling. 
 
Ter analysering van (het verwachte ordinale) interactie-effect hebben wij de 
gegevens uit Tabel 6.13 in Grafiek 1 geplaatst. Op het eerste gezicht lijkt er 
eerder sprake van een disordinaal dan van een ordinaal interactie-effect. 
 
Grafiek 1: ‘Specificiteit’ aan de GPL en WGL door de expert en niet-expert 
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Bij nadere analyse van het interactie-effect gebruiken wij effectgrootte d, 
waarbij het subscript dient om de verschillende d’s te onderscheiden. Zo staat 
bijvoorbeeld dgpl-wgl|expert voor het verschil d tussen de GPL en de WGL bij de 
expert. Het blijkt dat de experts gemiddeld meer specifiek zijn naar de GPL 
dan naar de WGL. Dit effect: dgpl-wgl|expert = .19, is klein en bij eenzijdige 
toetsing niet significant (z = .89, p > .18). Het gemiddelde van de variabele 
‘Specificiteit’ ten aanzien van de GPL ligt dus alleen op basis van de 
effectgrootte enigszins hoger dan die ten aanzien van de WGL, maar verschilt 
bij toetsing niet van nul.  
Bij de niet-experts daarentegen, is de effectgrootte dgpl-wgl|niet-expert  = -.47. Dit is 
een middelmatig groot effect. Dus overeenkomstig de verwachting, zijn de 
niet-experts naar de WGL gemiddeld meer specifiek dan naar de GPL. Dit 
effect is bij linkseenzijdige toetsing significant (z = -1.89, p < .03). 
Ter verdere analyse van het interactie-effect presenteren wij dezelfde 
gegevens uit Tabel 6.13 op een andere wijze in Grafiek 2. Daarbij staan de 
soort leerlingen op de x-as met de variabele ‘Specificiteit’ op de y-as. We 
hebben nu afzonderlijke lijnen voor de experts en niet-experts. Uit deze figuur 
blijkt dat ten aanzien van de GPL de experts gemiddeld enigszins hoger 
scoren op de variabele ‘Specificiteit’ dan de niet-experts. Dit effect (dexpert-niet-

expert|gpl  = .10) is zeer klein en bij rechtseenzijdige toetsing niet significant (z = 
.55, p > .29). Daarentegen, is het verschil tussen de expert en niet-expert in 
specificiteit ten aanzien van de WGL groter (dexpert-niet-expert|wgl = -.54). De niet-
expert is dus gemiddeld, met een middelmatig groot effect, specifieker naar 
de WGL dan dat de expert dat is. Dit effect is bij linkseenzijdige toetsing 
significant (z = -1.54, p 04. ). 
Deze analyses met betrekking tot de variabele ‘Specificiteit’ samenvattend: 
wij vinden enigszins steun voor het ordinale interactie-effect. De experts 
maken minder onderscheid tussen de twee leerlingen bij het bieden van 
specifieke informatie dan de niet-expert. Echter, de expert is over het 
algemeen niet specifieker dan de niet-expert. Verder lijkt het bieden van meer 
(specifieke) informatie aan de gedragsproblematische leerling samen te gaan 
met het wat minder bieden van (specifieke) informatie aan de willekeurige 
leerling. 
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Grafiek 2: ‘Specificiteit’ bij de GPL en WGL door de expert en niet-expert 
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vaker informatie te geven. De experts hoeven ook niet specifieker te zijn naar 
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Voor de toetsing van het ‘what’ is de kwaliteit van de feedback bepaald 
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dan de niet-experts (gem. = .88, sd. = 1.21, N = 4). Dit verschil is echter bij 
tweezijdige toetsing niet significant (z = .15, p > .87, N = 8). 
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Indien wij de resultaten met betrekking tot specificiteit van de informatie 
samenvatten dan onderscheiden de experts zich dus niet zozeer door de 
kwantiteit en kwaliteit van de feedback in het algemeen. De resultaten lijken 
er wel op te wijzen dat de experts minder onderscheid maken tussen de 
gedragsproblematische leerling en de willekeurig gekozen leerling. 
 
Soort feedback in het aanbod van informatie: 
Hypothese 7 gaat over de verhouding in het geven van positieve en negatieve 
feedback en luidt: De experts leggen over het algemeen wat meer nadruk op 
de goede resultaten en doen dat niet meer of minder bij de GPL dan bij de 
WGL. De niet-experts leggen meer de nadruk op de fouten en doen dat meer 
bij de GPL. 
 
Tabel 6.14: Descriptieve gegevens voor de variabele ‘Feedback’ aan de GPL 

en WGL door de expert en niet-expert 
 Expert/niet expert Soort leerling Gem. Sd. N 
     
 GPL .70 1.31 56 
Expert     
 WGL .13 .99 15 
     
 GPL .16 1.58 89 
Niet-expert     
 WGL -.16 1.83 19 
     

Gem. = gemiddelde; Sd. = standaarddeviatie; GPL = gedragsproblematische leerling; 
WGL = willekeurig gekozen leerling. 
 
Uit de resultaten uit Tabel 6.14 blijkt dat de experts, overeenkomstig de 
verwachting, gemiddeld meer positieve feedback geven dan de niet-experts. 
Het effect, dexpert-niet-expert  = (.58 - .10)/((1.62+1.26)/2) = .33, is volgens de 
vuistregels van Cohen klein maar met eenzijdige toetsing significant (p 03. ). 
Verder krijgt de GPL ongeacht de soort leerkracht meer positieve feedback 
dan de WGL. Dit is eveneens een klein maar significant effect (p 03. ) met 
dgpl-wgl = (.37 - -.03)/((1.51+1.50)/2) = .27. In tegenstelling tot de verwachting 
is het interactie-effect niet significant (p > .17). 
Deze resultaten samenvattend: in vergelijking met de niet-experts leggen de 
experts enigszins meer nadruk op de goede resultaten dan op de fouten in 
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het werk van de leerling. Beiden soorten leerkrachten leggen bij de 
gedragsproblematische leerling wat meer de nadruk op de goede resultaten. 
 
6.3.3.5 Samenvatting, discussie en conclusie van Studie 2 
In Studie 2 zijn met observaties een aantal hypotheses getoetst welke dienen 
ter beantwoording van de onderzoeksvraag: ‘komen de expertleerkrachten 
beter tegemoet aan de drie behoeften van leerlingen en zijn bij de 
expertleerkrachten de leerlingactiviteiten met betrekking tot 
taakbetrokkenheid gunstiger verdeeld?’. Wij geven eerst een samenvatting 
van de uitkomsten met betrekking tot taakbetrokkenheid van de leerling. 
Vervolgens behandelen wij de afstemming en aanbod met betrekking tot de 
behoefte aan relatie, daarna die van de behoefte aan autonomie en ten slotte 
die met betrekking tot de behoefte aan competentie. Wij plaatsen vervolgens 
enkele methodologische kanttekeningen bij deze studie. Deze betreffen de 
kwaliteit van de operationalisaties, met name het onderscheid tussen experts 
en niet-experts. Daarna interpreteren wij de resultaten volgens twee 
redeneerlijnen. Bij de eerste redenering verklaren wij de resultaten in het 
kader van eventuele methodologische tekortkomingen. Bij tweede redenering 
stellen wij de vraag: bij welke benadering passen de resultaten het best? 
Daarbij gaat het hoofdzakelijk om de afstemmingsbenadering tegenover de 
aanbodbenadering. 
 
Betrokkenheid van de leerling bij schooltaken 
De gedragsproblematische leerlingen zijn bij de experts niet meer taakgericht 
dan bij de niet-experts. Maar deze leerlingen vertonen bij de experts in 
vergelijking tot de niet-experts wel minder ongewenst gedrag. Daar staat 
tegenover dat deze leerlingen bij de experts wel wat meer tijd besteden aan 
organisatorische zaken en wachten op hulp. Wij mogen dus concluderen dat 
het onderscheid tussen experts en niet-experts in de omgang met 
gedragsproblemen deels empirisch gesteund wordt. 
Hoewel op het eerste gezicht regressie van de taakbetrokkenheid op de 
verschillende afstemmings- en aanbodvariabelen voor de hand lijkt te liggen, 
hebben wij dat om twee redenen niet gedaan. Ten eerste is 
taakbetrokkenheid compositioneel van aard. Hiermee wordt bedoeld dat de 
drie soorten leerlingactiviteiten afhankelijk zijn. Dit geldt ook voor een groot 
deel van de onafhankelijke variabelen. Eén van de gevolgen van deze 
zogenaamde ipsativiteit is multicollineariteit en negatieve (cor)relaties bij de 
schatting van de parameters. Dit houdt in dat de effecten negatief zijn als 
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gevolg van de afhankelijkheid van de categorieën (Greer & Dunlap, 1997). 
Ten tweede hebben wij slechts de gegevens ter beschikking van acht clusters 
waarmee de ratio clusters ten opzichte van de te schatten parameters zeer 
ongunstig is. De parameterschattingen worden hierdoor zeer instabiel. Voor 
vervolgonderzoek zouden in ieder geval meer clusters verzameld moeten 
worden om de relatie van de afstemmingsvariabelen met de taakgerichtheid 
eenduidiger te kunnen bepalen. 
Wij gaan vanwege de beperkingen in onze studie hoofdzakelijk in op het 
onderscheid tussen experts en niet-experts en laten het impliciet 
veronderstelde verband tussen de aanbodvariabelen en taakbetrokkenheid 
(Wigfield e.a., 1998) buiten beschouwing. 
 
Afstemming en aanbod 
De resultaten tonen aan dat de experts met betrekking tot de behoefte aan 
relatie c.q. affectie geen overeenkomstige afstemming laten zien tussen de 
gedragsproblematische leerling en de willekeurige leerling. Bovendien valt op 
dat de experts het ,vooral op de laagste niveau’s van afstemming, extra slecht 
doen bij de gedragsproblematische leerling. Bij de aanbodhypothesen met 
betrekking tot affectie bleken de experts over het algemeen vriendelijker te 
zijn in de klas. 
Ten aanzien van de afstemming op de behoefte aan autonomie hebben de 
experts in vergelijking met de niet-experts geen betere afstemming met beide 
soorten leerlingen. Bovendien is, ook in tegenstelling tot de verwachting, het 
verschil in afstemming tussen de twee soorten leerlingen bij de experts groter 
dan bij de niet-experts. Echter, bij het aanbod is er een tendens in de 
resultaten te zien dat de experts (volgens de ‘time sampling’ gegevens) over 
het algemeen minder controlerend zijn in de klas. Dit houdt overigens niet in 
dat de experts zich ‘laissez faire’ of ‘lax’ gedragen. Geen enkele leerkracht 
heeft een score gekregen die met deze extreme pool van controle c.q. vrijheid 
correspondeert. 
De experts maken minder onderscheid tussen de twee soorten leerlingen bij 
het aanbod van specifieke informatie dan de niet-experts. De niet-experts zijn 
ten aanzien van de twee soorten leerlingen meer specifiek dan de experts, 
maar dat komt omdat de niet-experts de willekeurige leerling meer 
specifiekere informatie bieden dan dat de experts dat doen. Verder lijkt bij de 
experts het relatief meer bieden van (specifieke) informatie aan de 
gedragsproblematische leerling, samen te gaan met het wat minder bieden 
van (specifieke) informatie aan de willekeurige leerling. 
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Uit de aanvullende analyses blijkt niet dat de experts naar de hele klas 
specifieker zijn. Zij lijken ook niet vaker informatie te bieden. Wij vonden 
weliswaar een groot effect, maar dat is desondanks niet significant. 
Bij het aanbod van de soort feedback, positief of negatief, leggen beide 
soorten leerkrachten bij de gedragsproblematisch leerlingen, in vergelijking 
met willekeurige leerlingen, wat meer nadruk op de goede resultaten in hun 
werk dan op de fouten. De experts leggen over het algemeen bij beide 
soorten leerlingen meer de nadruk op de goede resultaten dan de niet-
experts. 
Samenvattend: een expert stemt niet zozeer af, maar is in het algemeen 
vriendelijker en minder controlerend en maakt minder onderscheid tussen 
leerlingen bij het bieden van specifieke informatie bovendien legt hij/zij bij 
feedback wat meer de nadruk op de goede resultaten. 
Voordat wij deze bevindingen theoretisch interpreteren gaan wij eerst in op 
mogelijke methodologische tekortkomingen in het onderzoek. Want de 
resultaten kunnen daardoor vertekend zijn. Deze tekortkomingen komen aan 
bod in de volgende alinea’s. Dit is de eerste redeneerlijn voor de interpretatie 
van de resultaten. Daarna volgt de tweede redeneerlijn: in welke benadering 
passen de resultaten het best, in de afstemming- of de aanbodbenadering? 
 
Methodologische kanttekeningen 
Om de bevindingen op waarde te kunnen schatten, onderwerpen wij de 
gevolgde methode en operationalisaties aan kritiek. Wij gaan eerst in op de 
operationalisatie van het onderscheid tussen expert en niet-expert. Vooral de 
wijze waarop wij het onderscheid gebaseerd hebben, is cruciaal voor de 
aannemelijkheid van alternatieve verklaringen voor de bevindingen. 
Vervolgens behandelen wij de kwaliteit van de operationalisaties van de 
constructen die betrekking hebben op de afstemming van het aanbod op de 
drie behoeften en het aanbod, ongeacht de drie behoeften. Daarna plaatsen 
wij kanttekeningen bij de bepaling van het onderscheid tussen de 
gedragsproblematische leerlingen en de niet-gedragsproblematische 
leerlingen. Ten slotte gaan wij in op de beperkingen van de gevolgde 
methode met betrekking tot eventuele causale gevolgtrekkingen. 
 
Onderscheid tussen experts en niet-experts 
Het is mogelijk dat de resultaten vertekend zijn door de wijze waarop wij de 
experts geworven hebben. Er zaten haken en ogen aan de werving en de 
grootte van de steekproef, maar ook aan het onderscheiden van experts en 
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niet-experts. 
Het aantal clusters in de steekproef is klein, waardoor het 
onderscheidingsvermogen tussen de experts en niet-experts op de 
verschillende variabelen laag is. Het aantal waarnemingen binnen de clusters 
is relatief groot, maar dit kan dat onderscheid niet vergroten. Een groter 
aantal clusters in de steekproef zou dus wenselijk geweest zijn (Van Peet, 
Van den Wittenboer & Hox, 2005; Hox, 1995 ; Snijders & Bosker, 2004). De 
gebrekkige power is echter niet de enige oorzaak voor het ontbreken van de 
steun aan de hypothesen. Immers, de effecten zijn niet alleen klein, maar ook 
bij twee soorten behoeften tegengesteld aan de verwachte richting. Dit geldt 
voor de afstemming op de behoefte aan relatie en op de behoefte aan 
controle. Bij het aanbod met betrekking tot de kwaliteit van de feedback is dit 
minder het geval. Het lijkt er daarom op dat wij a priori de experts niet 
duidelijk onderscheiden hebben van de niet-experts. Op dit mogelijk 
gebrekkige onderscheid tussen beide soorten leerkrachten, lijken in dit 
onderzoek minimaal drie mechanismen van invloed: 1) beperkte spreiding 
(‘restriction of range’), 2) regressie naar het midden (‘regression to the mean’) 
en 3) het ‘halo effect’. 
Ad 1: beperkte spreiding of ‘restriction of range’ is een mogelijke oorzaak voor 
de vervaging van het onderscheid tussen experts en niet-experts. Aangezien 
in het onderzoek om medewerking is gevraagd van de interne begeleider en 
twee leerkrachten kan het zijn dat alleen die scholen meededen waarvan 
hoofdzakelijk de betere leerkrachten hun medewerking gaven. Dus ook van 
de populatie van mindere scholen doen die scholen mee waarbinnen een 
zodanig teamverband bestaat dat deze scholen niet meer tot de slechtsten 
behoren maar tot de beteren van de slechtsten. 
Gegeven de kwaliteit van de school heeft mogelijk een soortgelijk proces 
plaatsgevonden bij de bepaling van het verschil in vaardigheid tussen de 
twee leerkrachten. Mogelijk hebben ook binnen deze scholen voornamelijk de 
relatief betere leerkrachten toegezegd. Het onderscheid in vaardigheid tussen 
de leerkrachten binnen een school is daarmee dan vervaagd. 
Dus de ‘restriction of range’ door zelfselectie is mogelijk, zowel bij de werving 
van de scholen, als bij de werving van de leerkrachten. Door de onderzoeker 
dezes is uit ethische en privacy overwegingen niet expliciet gevraagd naar de 
mindere leerkrachten. Wij hebben voor de beoordeling met de 
Profielvragenlijst wel toestemming gevraagd van alle partijen. Brophy (1996) 
en Brophy & McCaslin (1992) hebben in hun onderzoek vooraf beslist om de 
minder goede leerkrachten niet te kiezen. Dit deden zij om de slechtere 
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leerkrachten te ontzien vanwege hun drukke werkzaamheden. Zowel in hun 
als ons onderzoek zullen of kunnen de gekozen leerkrachten dus eerder deel 
uit maken van een homogene, dan van een heterogene steekproef. Dit effect 
kan nog versterkt zijn door regressie naar het midden, dat hierna behandeld 
wordt. 
Ad 2: regressie naar het midden kan ook de oorzaak zijn voor vervaging van 
het onderscheid tussen de beide soorten leerkrachten. Wij hebben drie 
soorten instrumenten gebruikt om onze observatie-eenheden te selecteren: 
het Inspectie-instrument, de Profielvragenlijst en het oordeel van derden, 
thuis in het domein. Geen van drie instrumenten kan als volledig betrouwbaar 
beschouwd worden, bovendien is geen sprake van random toewijzing aan 
condities of van random steekproef. Leerkrachten die met de ene meting als 
de betere leerkrachten gescoord zijn, scoren met een andere meting lager en 
behoren dan mogelijk tot de middelmatigen. Het omgekeerde is het geval bij 
de mindere leerkrachten die op basis van een eerste meting deze kwalificatie 
kregen. Deze kunnen op basis van een tweede meting tot de middelmatigen 
behoren. Kortom, met de niet compleet betrouwbare instrumenten, vervaagt 
het onderscheid. 
Ad 3: het derde effect is het zogenaamde ‘halo effect’. Het houdt in dat de 
aanwezigheid van een bepaalde kwaliteit van een persoon bij de waarnemer 
de indruk geeft dat andere kwaliteiten ook aanwezig zijn. In dit geval gaat het 
niet om de mate van onderscheid tussen de leerkrachten maar om de basis 
waarop het onderscheid gemaakt is. Het is mogelijk dat de experts op andere 
gronden gekozen zijn dan hun adequate omgang met de verschillende 
gedragsproblemen. De keuze van de leerkrachten door de interne begeleider 
of door derden, dan wel de zelfselectie van de twee leerkrachten kan 
vertekend zijn door de omgang tussen enerzijds de leerkrachten en 
anderzijds de beoordelaars. De leerkrachten zijn dan mogelijk eerder 
beoordeeld op globale kenmerken zoals hun vriendelijkheid, dan op hun 
vaardigheid in de omgang met gedragsproblematische leerlingen. 
Dit ‘halo effect’ is tevens een alternatieve verklaring voor de interpretatie van 
de resultaten als steun voor het aanbodmodel. Dit komt bij de theoretische 
verklaringen aan bod. Onze experts zijn over het algemeen vriendelijker in de 
klas, minder controlerend en minder onderscheidend naar de leerlingen in het 
bieden van informatie. Vooral deze vriendelijkheid lijkt een persoonskenmerk 
waarop deze leerkrachten gekozen kunnen zijn. Op basis van deze 
vriendelijkheid in de omgang in het algemeen, en mogelijk met de 
beoordelaar in het bijzonder, kan de expert gekozen zijn door de beoordelaar. 
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Kwaliteit van de afstemmingsmaten 
Naast de analyse van de kwaliteit ter bepaling van het onderscheid tussen 
experts en niet-experts, gaan wij in op de betrouwbaarheid en validiteit van de 
afstemmingsmaten en de bouwstenen daarvan. Omdat de afstemmingsmaten 
afgeleid zijn van de afzonderlijke en ‘event’gebonden behoeften- en 
aanbodscores, is de maximale betrouwbaarheid van de afstemmingsmaten 
niet hoger dan de betrouwbaarheid van de afzonderlijke variabelen. Voor het 
door ons gestelde doel is de betrouwbaarheid van de afzonderlijke variabelen 
goed. Maar mogelijk bestaat er wel twijfel over de normatief toegekende 
waarden op de afstemmingmaten. Als belangrijkste richtlijn is gekozen voor 
vergroting van de kans op groei van zelfstandigheid van de leerling. Omdat 
het normatieve waarden betreft, verdient het in de toekomst aanbeveling de 
waarden binnen de afstemmingsmatrices te toetsen aan een expertgroep. Dit 
kunnen deskundigen zijn zoals hoogleraren, universitaire hoofddocenten in 
de sociale wetenschappen en personen met een lange praktijkervaring. De 
toetsing houdt in dat, ten behoeve van de indrukvaliditeit, zij de lege matrices 
invullen, gegeven de marginalen. Vervolgens kunnen die waarden binnen 
matrices gekozen worden, waar de meeste overeenstemming over bestaat. 
Na een dergelijk validiteitsonderzoek zouden de eventueel gehercodeerde 
data opnieuw geanalyseerd kunnen worden. In principe zou zo het optimale 
aanbod opnieuw bepaald kunnen worden. Aan deze, door experts 
gelegitimeerde, normen zouden de expertleerkrachten moeten voldoen in de 
praktijk of in het onderzoek. Dit houdt in dat het design van het onderzoek 
identiek blijft, maar dat de toekenning van waarden aan de 
afstemmingsmaten sterker gesteund wordt door de mate van 
overeenstemming binnen de groep van deskundigen. 
 
Onderscheid tussen leerlingen 
Een mogelijk kritiekpunt is ook de bepaling van het onderscheid tussen de 
verschillende soorten leerlingen. De operationalisatie daarvan lijkt gelukt, 
gezien het verschillend soort gedrag dat beiden vertonen. Bij de experts zijn 
deze verschillen wat minder groot en komt de mate van ongewenst gedrag 
van de gedragsproblematische leerling meer overeen met dat van de 
willekeurige leerlingen. 
Wij hadden echter ook verwacht dat er bij de experts nauwelijks tot geen 
verschil bestaat in de (kwaliteit van de) afstemming op de leerlingbehoeften. 
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Dit volgt uit de veronderstelling dat de expertleerkracht dermate adequaat met 
beiden omgaat, waardoor geen gedragsproblemen ontstaan of dat deze 
uitdempen. 
De wijze waarop de soort leerling gekozen is bij de experts, kan mogelijk de 
zwakke en tegengestelde effecten voor de verschillen bij afstemming tussen 
experts en niet-experts verklaren. Mogelijk hebben de experts toch de leerling 
uitgekozen waarmee zij, in het jaar van de opnamen, zelf de meeste moeite 
hadden. Dit in plaats van wat de bedoeling was, namelijk de keuze van een 
leerling die in het schooljaar daarvóór ‘bijzonder’ was. Mogelijk is de 
instructie: “een leerling in het vorig leerjaar” niet duidelijk genoeg geweest. De 
onderzoeker zelf zou de leerlingen moeten onderscheiden op basis van 
beschikbare leerlingdossiers. Dit vergroot echter de belasting voor de school 
en vereist extra privacy-maatregelen, hetgeen mogelijk de respons bij de 
steekproeftrekking vertekent. 
 
Causaliteit 
Wij hebben gekozen voor een correlationeel observatieonderzoek met 
tijdstipgebonden (bi-directionele en reciproke) interacties en 
afstemmingsmaten. Zonder random toewijzing aan (experimentele) condities 
zijn causale gevolgtrekkingen riskant. Als wij dicht bij onze onderzoeksopzet 
blijven dan adviseren wij voor onderzoek naar causaliteit het volgende 
design: een longitudinaal onderzoek in combinatie met een interventie 
(McMahon, 1994), met gebruikmaking van correlationele gegevens op basis 
van sequentiële observatie. De observatie vindt dan plaats met de nulmeting 
(op tijdstip 1) tijdens een periode (bijvoorbeeld een half uur van een 
lesochtend). Vervolgens wordt een training gegeven aan de leerkracht in het 
interpreteren van de behoeften van de (gedragsproblematische) leerlingen op 
basis van de principes van de afstemmingstheorie. Daarna worden voor 
eenzelfde periode op tijdstip 2 weer de sequenties bepaald in de gedragingen 
van de leerkrachten en leerlingen. De sequenties van de omgang van de 
getrainde groep leerkrachten zouden dan kwalitatief van hoger niveau 
moeten zijn dan die van de ongetrainde groep of van een groep die alleen in 
de principes van de aanbodbenadering geïnstrueerd zijn. De 
gedragsproblemen zouden bij de getrainde leerkrachten sterker moeten 
afnemen dan bij de controle groep. De variantie in taakgericht gedrag zou 
binnen de getrainde groep bovendien moeten afnemen, en het gemiddelde 
zou moeten toenemen. 
Designs met interventies zijn eerder toegepast door Thijs (2005) en Castelijns 
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(1996) in het kader van de afstemmingsbenadering, echter zonder gebruik te 
maken van de ‘event’-specifieke afstemmingsmaten. Van den Berg (2000) 
gebruikt wel ‘event’-specifieke afstemmingsmaten, maar dan alleen voor 
‘affectie’ en ‘controle’. Training en herhaalde metingen maakten bij haar 
echter geen deel uit van het design. Doumen, Verschueren, Buyse, Germeijs, 
Luyckx & Soenens (2008) maken wel gebruik van herhaalde metingen met 
leerkrachtvragenlijsten (op drie tijdstippen binnen een jaar) om de reciproke 
relaties tussen agressief gedrag van de leerling enerzijds en leerkracht-
leerling conflicten anderzijds te bepalen. Zij gebruiken echter geen ‘event’-
specifieke afstemmingsmaten, observaties en interventies. Voor een kritische 
stellingname met betrekking tot interventies en longitudinale data zie 
McMahon (1994). 
 
Theoretische verklaring: aanbodbenadering versus 
afstemmingsbenadering 
Bij de methodologische kanttekeningen hebben wij de eerste redeneerlijn 
gevolgd, waarbij wij beweerden dat de uitkomsten mogelijk samenhangen 
met feilen in methode om de experts te onderscheiden van niet-experts. Bij 
de tweede redeneerlijn stellen wij de vraag: binnen welke benadering passen 
resultaten het best?  
De gevonden resultaten lijken grotendeels en beter te passen binnen de 
aanbodbenadering dan bij de afstemmingstheorie. Bij de experts gedraagt de 
gedragsproblematische leerling zich (relatief) beter dan bij de niet-experts (De 
leerling is minder met niet-schoolse zaken bezig). Dit kan verklaard worden 
doordat de experts eerder autoriteit dan autoritair zijn (zie Figuur 6.2). Zij zijn 
immers volgens de ‘time sampling’ gegevens minder controlerend. Mogelijk is 
hun autoriteit verstrekkender en meer situatieoverstijgend dan de afstemming 
die blijkt uit de afzonderlijke contacten met de geobserveerde doelleerlingen. 
Dit laatste geldt in het bijzonder voor de contacten met de 
gedragsproblematische leerlingen. De aanbodbenadering c.q. 
schoolkenmerkenvisie lijkt ook van toepassing bij de aanbodhypothesen met 
betrekking tot affectie. De experts zijn over het algemeen vriendelijker in de 
klas. Bij het geven van feedback leggen de experts bovendien meer de 
nadruk op de goede resultaten dan dat zij wijzen op fouten. 
Het school- en leerklimaat lijkt dus gunstiger te zijn bij de experts. Dit 
schoolklimaat zou ook het algemeen welbevinden van de 
gedragsproblematische leerling kunnen bevorderen, waardoor deze minder 
onwenselijk gedrag vertoont. Het gaat hier blijkbaar niet om de ‘event’-
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specifieke interacties van de leerkracht met de leerling, maar om de algehele 
sfeer waarin de leerling zich veilig voelt en de mogelijkheid heeft tot 
exploreren. De leerkracht lijkt dus voor de leerlingen op deze leeftijd eerder 
een sfeer- of groepsklimaatbepaler (zie ook Davis, 2006). 
Steun voor de invloed van het algemene klassenklimaat is ook gevonden in 
het onderzoek van Buyse, Verschueren, Doumen, Van Damme & Maes 
(2008) bij leerkrachten in kleuterklassen. Zij onderscheiden het algemene 
(emotionele) klassenklimaat  van de kwaliteit van de dyadische leerkracht-
kind relatie, zoals ervaren door de leerkracht. Een dergelijk onderscheid 
maken zij ook voor algemeen klassenmanagement en leerlingspecifieke 
gedragscontrole. De geobserveerde hoge kwaliteit van klassenklimaat bleek 
bij leerlingen met gedragsproblemen de door de leerkracht ervaren nabijheid 
in de relatie te verhogen en de conflicten te verminderen. De geobserveerde 
kwaliteit van klassenmanagement bleek niet van invloed. De auteurs 
gebruiken voor dit laatste ontbrekende effect een redenering die 
overeenkomsten vertoont met onze uitgangspunten: goede klassenmanagers 
ervaren het leerlinggedrag niet als problematisch, omdat zij de vaardigheid 
hebben om er goed mee om te gaan. 
In het positieve klimaat gaan de leerlingen goed met elkaar om, worden 
fouten geaccepteerd en is er ruimte voor exploratie. In die zin lijkt het te gaan 
om de ‘school context’ in het citaat van Wigfield, e.a. (1998, p. 76): ‘when the 
family, and school context support children’s autonomy, develop their 
competence, and provide positive relations with others, children’s motivation 
will be positive, they will become fully engaged in different activities such as 
schoolwork.’ De ‘positive relations’ in dit citaat verwijzen dus niet naar de 
exclusieve relatie met de leerkracht. De leerkracht is ‘slechts’ 
relatiebevorderend. 
Dit laatste past echter maar deels bij de bevindingen van Baumeister & Leary 
(1995) met betrekking tot het bieden van affectie. Die behoeftevoorziening 
wordt volgens hen door een beperkt aantal personen geboden (en ook niet 
slechts door één persoon). Wij gebruiken het woord ‘deels’ omdat het volgens 
de auteurs gaat om relevante anderen en niet zozeer om klasgenoten of 
peers. Dit laatste is ook in overeenstemming met het onderzoek van Wentzel 
(2003), die vond dat gepercipieerde steun en affectie van leerkrachten 
gerelateerd is aan prosociaal en verantwoordelijk gedrag van adolescenten. 
Dit gedrag heeft in de klassensituatie alleen een relatie met het door de 
leerlingen gepercipieerde gedrag van de leerkracht en niet met dat van de 
ouders of de leeftijdsgenoten.  
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Het lijkt er dus niet op dat leerlingen alleen in hun behoefte aan relatie 
voorzien worden door klasgenoten. De affectie van de leerkracht blijft relevant 
voor de leerlingen in de zin dat deze een positief klimaat bevordert. Vooral 
gedragsproblematische leerlingen zijn mogelijk gevoelig voor de algemene 
sfeer in de klas in plaats van dat zij gevoelig zijn voor specifieke contacten 
met de leerkracht, zoals gevonden door Buyse e.a. (2008). 
Mogelijk komen de verschillen in sfeer ook tot uitdrukking bij het bieden van 
informatie. Experts maken wat betreft de kwaliteit van informatie minder 
onderscheid tussen de verschillende leerlingen. De niet-experts geven de 
gedragsproblematische leerling ten opzichte van andere leerlingen kwalitatief 
minder informatie dan de andere leerlingen. Het kan zijn dat juist de 
verschillen in behandeling gepercipieerd worden door de leerlingen, waardoor 
het leerklimaat ook het sociale klimaat beïnvloedt. De richting van deze 
beïnvloeding nodigt uit tot toekomstig onderzoek. 
 
Kindkenmerkenbenadering en de relatie tussen gedrag en 
behoeften 
In het verlengde van de tweede redeneerlijn is het ook mogelijk dat de 
resultaten beter passen binnen de kindkenmerkenbenadering. Wij hebben 
echter geen diagnostische leerlinggegevens beschikbaar. De redeneerlijn die 
hierna volgt is daarom tentatief. 
In de afstemmingsbenadering zijn wij ervan uitgegaan dat leerlingen een 
specifieke dosering nodig hebben omdat hun behoeften verschillen. Als dat 
laatste niet het geval blijkt te zijn, is dan de specifieke dosering wel nodig? 
Dit roept de vraag op of de resultaten in dit onderzoek beter te interpreteren 
zijn met de kindkenmerken- of dispositionele benadering. In deze benadering 
wordt ervan uitgegaan dat de gedragsproblemen de uitdrukking zijn van een 
min of meer gestabiliseerd probleem binnen het kind. Volgens deze 
alternatieve verklaring nodigt de gedragsproblematische leerling niet uit tot 
een betere afstemming (Myers & Pianta, 2008) en roept het patroon van 
interacteren van de leerling telkens dezelfde reacties op. In overeenstemming 
met deze kindkenmerkenbenadering vonden Brendgen, Wanner, Vitaro, 
Bukowski & Tremblay (2006) dat risicoleerlingen (volgens henzelf en hun 
klasgenoten) over de jaren heen vijandig behandeld worden door 
verschillende leerkrachten. 
Het is dus mogelijk dat de leerkrachten in ons onderzoek met stabiele 
leerlingeigenschappen geconfronteerd werden. Bij de experts kwamen deze 
minder tot uitdrukking in (probleem)gedrag. De experts in ons onderzoek 
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zouden dan niet zozeer beter met gedragsproblemen omgaan. Zij hebben 
mogelijk leerlingen in de klas die minder gedragsproblematisch zijn. Dit is een 
alternatieve verklaring waarmee de kindkenmerkenbenadering getypeerd 
wordt. Deze alternatieve verklaring hebben wij niet kunnen uitsluiten en 
vraagt een meer diagnostisch georiënteerd onderzoek op basis van de 
dossiers van de leerlingen.  
Diagnostisch onderzoek naar het verband tussen gedrag en de drie soorten 
behoeften van leerlingen is nog niet gedaan: welke specifieke behoeften 
liggen ten grondslag aan het probleemgedrag? Heeft een specifieke leerling 
meer behoefte aan competentie, affectie of vrijheid? Of is bij deze specifieke 
leerling alleen extra aanbod met betrekking tot competentie voldoende en 
werkt extra affectie averechts? Kortom, het lezen en interpreteren van het 
leerlinggedrag in het kader van de drie soorten behoeften en de effectiviteit 
van het soort aanbod vereist diepgaand onderzoek.  
Eén van de aanzetten daartoe is door ons gedaan in het eerste deel van dit 
hoofdstuk. Wij hebben de leerling zelf laten aangeven wat hun specifieke 
behoeften zijn 
Het bepalen van die behoeften zou ook kunnen plaatsvinden met aanpassing 
van bestaande instrumenten. Zo wordt het schoolwelbevinden bijvoorbeeld 
gemeten met één van de subschalen van de Schoolvragenlijst van Vorst 
(2004). De competentie wordt bijvoorbeeld gemeten met de 
Competentiebelevingsschaal voor kinderen (Veerman, Straathof, Treffers, 
Van den Bergh & Ten Brink, 2004). Toch vereisen deze vragenlijsten 
aanpassing, omdat deze niet binnen het theoretisch kader van de 
afstemmingsstrategie vallen, of niet toepasbaar zijn voor de door ons 
bedoelde leeftijdscategorieën. 
 
Antwoord op de onderzoeksvragen 
Wat is het antwoord op onze onderzoeksvragen indien wij de 
methodologische kritiek minder aannemelijk achten of minder zwaar laten 
wegen? Bij de expertleerkrachten zijn, ten opzichte van de niet-experts, de 
activiteiten van de gedragsproblematische leerlingen gunstiger verdeeld 
omdat deze minder storend gedrag vertonen. Echter, deze leerlingen zijn niet 
taakgerichter maar vertonen minder ongewenst gedrag. De 
expertleerkrachten komen beter tegemoet aan de drie behoeften zonder dat 
het om een fijnmazige afstemming gaat. Zij scheppen wel een positief 
klassenklimaat door hun vriendelijkheid en autoriteit. Wij hebben daarmee 
enigszins steun kunnen vinden voor de combinatie van veronderstellingen 
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van Wigfield e.a. (1998) over het aanbod op de behoeften en het effect op 
schooltaken. Dit geldt ook voor de veronderstelling van Skinner & Belmont 
(1993) dat het expertleerkrachten zijn die een optimaal aanbod kunnen 
creëren. Voor verschillen in kwaliteit in het bieden van informatie is geen 
steun gevonden. De onderzoeksvragen en de citaten suggereren een causale 
relatie tussen het aanbod, de afstemming op de behoeften van de leerlingen 
en de taakbetrokkenheid van de leerlingen. Indirect is dit door ons wel 
onderzocht doordat niet-betrokkenheid overeenkomt met gedragsproblemen. 
Dit hebben wij niet direct onderzocht en doen dan ook de suggestie voor 
vervolgonderzoek. 
Samenvattend komen wij op basis van de twee redeneringen tot twee 
rivaliserende conclusies: De eerste luidt: als de experts door derden gekozen 
zijn op basis van algemene vriendelijkheid en autoriteit, dan is binnen de 
transactionele benadering de keuze voor de expert niet valide. De tweede 
luidt: als de experts wel valide gekozen zijn, dan is binnen de
schoolkenmerkenbenadering de expert vriendelijker, minder controlerend en 
meer autoriteit. 
 
 
6.4 Samenvatting en discussie bij de interactionele aspecten 

van gedragsproblemen 
 
In deze paragraaf behandelen wij de bevindingen met betrekking tot 
gedragsproblemen als uitdrukking van een relationeel of interactioneel 
probleem. Binnen deze opvatting staat de afstemming van het 
leerkrachtaanbod op de drie behoeften centraal. Een betere afstemming zou 
tot minder gedragsproblemen lijden en tot meer taakgericht gedrag. Een 
expert in de omgang met gedragsproblemen zou dus ook beter moeten 
afstemmen op de drie behoeften van de leerlingen. In de volgende alinea’s 
zullen wij ingaan op de vraag of betere afstemming of een hoger/intensiever 
aanbod ook onder optimaal aanbod valt. Daarbij integreren wij de conclusies 
van Studie 1 en Studie 2. 
 
Optimaal aanbod 
Indien we de vraag naar het optimale aanbod nader beschouwen op basis 
van de gevonden resultaten, moet een betere afstemming dan opnieuw 
gedefinieerd worden? Betekent ‘beter’ gewoon ‘meer’ of ‘vaker’ ongeacht de 
behoefte van de leerling? ‘Vaker’, ongeacht de kwaliteit, lijkt niet 
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gedragsbevorderend. De leerling kan veel contacten hebben met de 
leerkracht, maar dat hoeft niet positief te zijn. Zo kunnen de contacten met 
betrekking tot affectie negatief zijn. De controle kan sterk zijn. De 
aanwijzingen kunnen globaal van aard zijn. Ook hier lijkt het niet om het ‘if’ te 
gaan maar om het ‘what’. ‘Meer’ in de zin van zo hoog mogelijke affectie en 
zo min mogelijke controle hebben wij niet kunnen toetsen bij de 
observatiestudie, aangezien de leerkrachten in geen van de extreme polen 
van het aanbod terecht kwamen. Wij zagen geen gedrag dat lijkt op ‘laissez 
faire’ of extreme controle dan wel vijandig gedrag in de zin van ‘verbal abuse’ 
of de tegenpool daarvan: overmatige affectie. 
Dit ontbreken van extremen geldt ook voor de kwaliteit van de informatie of 
feedback als voorziening in de behoefte aan competentie. Hattie & Timperley 
(2007) tonen met meta-analyses aan dat specifieke feedback over het 
verschil tussen het gehaalde en gestelde niveau, tot betere motivatie en 
prestaties leidt. Echter, te gedetailleerde feedback leidt tot overvoering en 
afleiding van het gestelde doel. Deze gedetailleerde feedback kwam in ons 
onderzoek niet voor. Wij vonden nauwelijks verschillen tussen de soorten 
leerkrachten, hetgeen niet hoeft te betekenen dat meer specifiek minder goed 
is. Ook bij het wijzen op fouten of goede resultaten kwamen de leerkrachten 
niet in de extremen terecht. 
Bij alle drie de behoeften lijkt het dus optimaal om weliswaar aan de positieve 
zijde van het aanbod te zitten, maar niet in de extreme variant daarvan. Deze 
range noemen wij kortweg positieve kwaliteit. Een goede docent is dus een 
doseerder in positieve kwaliteit, en daarbij gaat het niet om de frequentie. 
De volgende vraag die in dit kader oprijst is: moet een leerkracht bij 
gedragsproblematische leerlingen juist extra vriendelijk, of nog minder 
controlerend zijn dan wel extra informatie bieden? Met andere woorden: welk 
aanbod van de leerkracht binnen de range van positieve kwaliteit komt 
tegemoet aan de behoeften van de gedragsproblematische leerling? Het 
onderzoek van Buyse e.a. (2008) geeft in ieder geval aan dat juist 
gedragsproblematische leerlingen meer profiteren van emotionele steun in 
algemene zin. Zij vonden geen steun voor hun hypothese dat leerlingen met 
externaliserend probleemgedrag gebaat zijn bij gedragscontrole in de zin van 
klassenmanagement. 
De vragenlijststudie uit Studie 1 geeft gedeeltelijk een antwoord op de vraag 
wat het optimale aanbod is. In deze studie is gevonden dat de 
gedragsproblematische leerlingen ook teveel of te weinig van ‘het goede’ 
kunnen ervaren. Zij willen minder controle, minder informatie en minder 
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affectie, maar van dit laatste ook weer niet teveel. Echter, is datgene wat de 
gedragsproblematische leerling aangeeft legitiem? Het gaat er immers om dat 
de leerling betrokken raakt bij schooltaken en taakgericht gedrag laat zien. 
Een combinatie van vragenlijstonderzoek bij leerlingen met 
observatieonderzoek naar behoeften, in relatie tot geobserveerd aanbod en 
taakgerichtheid kan daar antwoord op geven. 
Bij vragenlijst- en observatieonderzoek zijn aannamen noodzakelijk. Met 
vragenlijsten meten wij de perceptie van de actoren en veronderstellen wij 
overeenkomstig gedrag in de werkelijkheid. Bij observatieonderzoek meten 
wij het werkelijke gedrag, maar veronderstellen wij de perceptie van de 
actoren. Het pleidooi voor vervolgonderzoek, als combinatie van beiden, toont 
dan mogelijk hoe de verschillen liggen in de behoeften, gemeten middels 
zelfrapportage, in vergelijking met geobserveerd gedrag en gepercipieerd 
aanbod in vergelijking met geobserveerd aanbod. De nieuwe 
onderzoeksvraag zou dan moeten luiden: welk proces en welk 
(geobserveerd) aanbod van de leerkracht leidt tot (geobserveerde) 
vermindering van gedragsproblemen, betere taakgerichtheid en meer 
tevredenheid (zelfrapportage) bij de leerlingen? 
 
Mix van behoeften, aanbod en afstemming 
In zowel Studie 1 als Studie 2 is de mix van behoeften en mix in aanbod niet 
onderzocht. Deci (2001) vermeldt dat een leerling zich pas competent voelt 
als deze ook een bepaalde mate van controle op zijn leerproces heeft 
ervaren. Wat betreft de mix van affectie en competentie, is door Howes & 
Smith (1995) bij voorschoolse leerlingen enige steun gevonden voor de 
hypothese dat een goede relatie met de leerling de cognitieve prestaties en 
ontwikkeling bevordert. 
Wij hebben alleen de afstemming onderzocht tussen elk van de behoeften en 
het op theoretische gronden corresponderende aanbod. Bijvoorbeeld de 
behoefte aan relatie, met affectie als corresponderend aanbod. Wij hebben 
niet onderzocht wat het effect is van het bieden van affectie op de behoefte 
aan autonomie of competentie. Dit geldt voor alle behoeften en niet-
corresponderend aanbod. Tevens is ook niet onderzocht of er bepaalde 
combinaties van verschillende behoeften bestaan, waaraan met een 
bepaalde combinatie van aanbod tegemoet gekomen kan worden. In dat 
geval is de expertleerkracht als docent niet alleen een doseerder maar een 
soort ‘alchemist’ in onderwijsaanbod. Zo zal de bereidwilligheid van een 
leerkracht om een leerling te helpen als deze leerproblemen heeft, het gevoel 
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van ‘belonging’ bij de leerling versterken (Nichols, 2006). Dus niet alleen 
vriendelijkheid van de leerkracht bevorderd dit gevoel. Een dergelijke variant 
van aanbod hebben wij niet onderzocht.  
Op de algemene onderzoeksvraag van dit hoofdstuk: ‘Hangt het ontbreken 
van afstemming van het onderwijsaanbod op de behoeften van de leerling 
positief samen met de mate van gedragsproblematiek’ moeten wij 
ontkennend antwoorden. Op het tweede deel van de onderzoeksvraag: ‘Valt 
deze samenhang bij de experts ten opzichte van de niet-experts voor de 
gedragsproblematische leerling gunstiger uit’ moeten wij ook ontkennend 
antwoorden. Beide ontkenningen zijn mogelijk te wijten aan methodologische 
tekortkomingen of zijn in tegenspraak met de Zelfbepalingtheorie. 
Voor het onderscheid tussen experts en niet-experts moeten wij ons daarom 
scharen onder de onderzoekers die bedoeld worden in het citaat van 
Fergusson (1998, p. 251) ‘social scientists are unable to indentify and 
measure most of the characteristics that make one teacher more effective 
than another’ (in Borman & Kimball, 2005, p. 5). Deze laatstgenoemde 
auteurs stellen de algemene definitie en bepaling van ‘teacher quality’ ter 
discussie op grond van hun onderzoek. Zij doen een voorstel om kwaliteit te 
definiëren en te meten als de mate van reductie van prestatieverschillen, 
gegeven de verschillen in ouderlijk inkomen. De auteurs geven hiermee aan 
dat ‘teacher quality’-definitie duidelijker gerelateerd moet zijn aan uitkomsten 
van het werk van de docent in de klas. Ondanks dat Hattie (2003) wel bewijs 
voor construct en criterium validiteit geleverd heeft met betrekking tot een 
instrument dat experts kan onderscheiden van ervaren en beginnende 
leerkrachten, gaat het in zijn onderzoek niet om de omgang met 
gedragsproblemen. Indien wij de redenering van Borman & Kimball in het 
kader van ons onderzoek volgen, dan zouden wij ook de uitkomsten van 
leerkrachtactiviteiten moeten kiezen. Bovendien zouden wij ‘reductie’ van 
gedragsproblemen eenduidig moeten bepalen. Kortom dit vereist stappen om 
te komen van ‘ill-defined’ (‘tasks’) tot ‘well-defined’ (‘tasks’). Kiezen wij voor 
reductie van ‘onwenselijk gedrag’ en toename van ‘taakgericht’ gedrag dan 
blijft het desondanks de vraag waardoor dat veroorzaakt wordt. 
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7 Algemene conclusie en discussie 

In deze these is geprobeerd een brug te slaan tussen de kennis die bij 
praktijkwerkers vergaard is en theoretische kennis. Hierdoor zou de 
implementeerbaarheid van de resultaten vergroot worden en ten dienste 
staan van inclusief onderwijs. Het onderzoek heeft parallellen met het 
onderzoek van Brophy (1996), maar verschilt ondermeer doordat Brophy het 
denken van de leerkrachten over de omgang met gedragsproblemen 
onderzocht, terwijl wij ons focussen op de directe omgang daarmee. In ons 
onderzoek is, analoog aan zijn onderzoek, aan twee kanten gewerkt. Aan de 
ene kant is inductief kennis bij praktijkwerkers verzameld wat betreft de eisen 
waaraan experts in de omgang met gedragsproblemen moeten voldoen. Op 
basis daarvan hebben wij experts gekozen. Aan de andere kant zijn op 
theoretische gronden hypothesen opgesteld waaraan de gekozen experts 
zouden moeten voldoen.  
Allereerst moeten wij constateren dat het slaan van de brug mislukt is. De 
brug is op zijn minst wankel. Van ʻmisluktʼ kunnen wij spreken, omdat de 
expertleerkrachten in de omgang met gedragsproblemen niet of nauwelijks 
handelen in overeenstemming met de hypothesen op basis van de 
afstemmingstheorie of afstemmingsbenadering. Een door de praktijk 
aangewezen expert lijkt niet op de expert die op theoretische gronden 
aangewezen wordt. Ook blijkt nog steeds dat ʻgedragsproblemenʼ niet een 
theoretisch construct is, maar eerder een maatschappelijk oordeel (zie 
Korebrits in Starink, 2009) en dus een concept (Hox, 1990). Dus ook hier 
staat de maatschappelijke definitie tegenover de wetenschappelijke definitie. 
Al eerder vond Brophy dat de praktische interventies nauwelijks raakvlakken 
hebben met wetenschappelijk onderzochte interventies. Kortom, de 
opvattingen in de praktijk stemmen nauwelijks overeen met die van de 
theorie. Omdat de experts gedeeltelijk wel handelen volgens de hypothesen 
die afgeleid kunnen worden uit de aanbodbenadering, spreken wij van een 
wankele brug.  

Indien wij de metafoor van het slaan van bruggen uitwerken, kunnen wij het 
(gebrek aan) eco-validiteit verder analyseren aan de hand van de volgende 
vragen. Is de verbinding tussen beide weerszijden te zwak? Dit houdt in dat 
de onderzoeksstrategie om beide kennisbronnen met elkaar te verbinden 
mogelijk niet adequaat is. Zijn één of beide brugkanten te zwak? Dit houdt in 
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dat wij kijken naar de kwaliteit van de beider bronnen van kennis. Wat kunnen 
we doen met de huidige constructie? Dit gaat over de vraag, welk praktisch 
nut een of beide soorten kennis kan leveren. Een brug te ver? Deze laatste 
vraag richt zich op de beleidsmatige voorwaarden voor onderzoek. Bij het 
behandelen van deze vier vragen wordt dus teruggekeken op de gevolgde 
onderzoekstrategie, de theorie en de aanbevelingen voor de praktijk of beleid.  

Onderzoekstrategie 
De verwachting in ons onderzoek was dat de verbinding tussen theorie en 
praktijk gelegd kon worden door de experts. Het grootste probleem om 
experts te benoemen blijkt, het vaststellen van het domein van expertise. 
Zoals wij in Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3 al beschreven, is het domein van 
expertise ʻill-definedʼ, omdat het gedrag van leerlingen en het oordeel 
daarover varieert per situatie. Het expertparadigma geeft dan als suggestie 
om derden, thuis in het domein van expertise, de experts aan te laten wijzen. 
Echter, dit domein van expertise is ʻill-definedʼ, waardoor ook deze methode 
niet foutloos kan zijn. Bovendien, aangenomen dat vaardigheid in de omgang 
met gedragsproblemen normaal verdeeld is, zoeken wij naar de zeldzame 
gevallen in de (positieve) staart van de (ʻonbekendeʼ) verdeling. 
Op twee wijzen hebben wij het domein van expertise bepaald: enerzijds door 
praktijkwerkers c.q. intern begeleiders en deskundigen daarover te bevragen 
en anderzijds door theorieën te analyseren. Praktijkkennis en theoretische 
kennis zijn aan elkaar getoetst doordat de met praktijkkennis gekozen experts 
zouden moeten voldoen aan de eisen die gesteld worden op basis van de 
theorie.
Bij de toepassing van de praktijkkennis om experts te kiezen, stonden wij voor 
een aantal onvermijdelijke keuzen. De keuze voor de aanwijzing van experts 
door derden is noodzakelijk geweest, omdat er geen algemeen geldige 
rangordening in expertise voorhanden is. Bij schakers is dat met de ELO-
rating wel het geval, maar de ʻrankingʻ bij tennissen blijkt al lastiger. Derden 
moeten volgens het expertparadigma zicht hebben op de expertise van de 
leerkrachten. De interne begeleiders zijn daarom het meest geschikt: zij zijn 
zelf leerkracht, zien de dagelijkse praktijk door lesbezoek en overleggen met 
de leerkrachten. Bovendien coördineren zij de speciale zorg voor leerlingen.  
De keuze voor de interne begeleiders heeft echter ook een keerzijde. Wij 
hebben op basis van uitspraken van interne begeleiders de Profielvragenlijst 
geconstrueerd. Met deze criteria moesten de interne begeleiders de experts 
kiezen. Het is denkbaar dat zij desondanks andere criteria hebben laten 
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prevaleren. Mogelijk zijn dit meer algemene vaardigheden of eigenschappen 
zoals klassenmanagement of vriendelijkheid. Deze vertekening ligt op de loer 
omdat beoordelaar en beoordeelde onvermijdelijk bekenden van elkaar zijn. 
De beoordeling kan dus ook hun onderlinge verstandhouding weerspiegelen.  
In Hoofdstuk 5 en Studie 1 van Hoofdstuk 6 hebben wij ook experts gekozen 
op basis van ervaring en het aantal gevolgde cursussen. Deze keuze is 
legitiem op basis van de rijke traditie in expertonderzoek: Een expert oefent 
vaak, langdurige en bewust (zie Hoofdstuk 3). Wij vonden echter geen steun 
voor deze criteria in ons onderzoek (zie Hoofdstuk 6, Studie 1). Dit gebrek 
aan steun blijkt ook uit meer recente onderzoeken (zie Myers & Pianta, 2008 
en Hamre, Pianta, Downer & Mashburn, 2008). Ervaring en gevolgde 
cursussen blijken nauwelijks effect te hebben op de omgang met 
gedragsproblemen. De attitude van de leerkrachten blijkt volgens deze 
auteurs en Oudenhoven & Petersen (1996) wel van belang. Wij hebben bij de 
selectie van experts geen rekening gehouden met hun attitude. Het lijkt dus 
aan te bevelen om de adviezen hieromtrent binnen het expertparadigma 
nogmaals te toetsen of op een andere wijze te operationaliseren. Wij zijn hier 
eerder op ingegaan bij de vignetstudie in Hoofdstuk 5 en Studie 1 van 
Hoofdstuk 6.  

Dilemma bij operationalisering 
Met de eis om een verbinding tussen theorie en praktijk tot stand te brengen, 
staan wij voor een dilemma: de operationalisatie met de constructmethode 
veronderstelt een (relatief sterke) theorie (Oosterveld & Vorst, 1998), terwijl 
de praktijk ʻvertegenwoordigdʼ wordt met operationalisaties op basis van de 
rationele of inductieve methode. Bij de rationele methode bepalen 
praktijkdeskundigen het domein dat gemeten moet worden. De 
operationalisaties op basis van deze methode zijn respectievelijk de 
aanwijzing door derden met behulp van de Profielvragenlijst, het Inspectie-
instrument en de netwerkselectiemethode. De operationalisatie van de 
behoeften en het aanbod zijn gedaan met de constructmethode op basis van 
de theorie. Oosterveld (1996) geeft aan, dat de constructmethode over het 
algemeen de betere methode op basis van psychometrische gegevens.  
Het is dus mogelijk dat de ʻrationeleʼ operationalisaties minder goed voldoen 
dan de ʻtheoretischeʼ. Daarmee is de keuze voor experts relatief minder 
betrouwbaar of valide, vergeleken met de operationalisaties van de behoeften 
en taakgerichtheid van de leerlingen en de operationalisaties van het 
onderwijsaanbod.  
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De relatie tussen twee (of meer) variabelen wordt beïnvloed (geattenueerd) 
door de (on)betrouwbaarheid van beide operationalisaties. Daarom kan de 
inductieve c.q. rationeel-, of praktijkgestuurde operationalisatie 
verantwoordelijk zijn voor de lage of ontbrekende relaties, zoals verwoord in 
de hypothesen. Als wij de experts onjuist of op verkeerde gronden benoemd 
hebben, dan kunnen wij niet stellen dat óf de theorie óf de praktijk, of beiden, 
niet voldoen.  
De onderzoeksstrategie om praktijkkennis aan theoretische kennis te 
koppelen vertoont dus mogelijk haken en ogen. Daarom doen wij de volgende 
aanbevelingen voor vervolgonderzoek. De op inductieve wijze ontwikkelde 
Profielvragenlijst zou herhaaldelijk aangepast en getoetst moeten worden met 
psychometrische criteria die ook vereist zijn voor de operationalisaties op 
basis van de constructmethode. Dit houdt in dat de Profielvragenlijst 
gevalideerd moet worden om de experts te onderscheiden. Dit is mogelijk 
door de Profielscores te vergelijken met andere instrumenten, zoals het 
(globale) observatie instrument Classroom Assessment Scoring System (La 
Paro, Pianta & Stuhlman, 2004). Deze mogelijkheid tot validering geldt 
uiteraard ook voor het door ons gebruikte (specifieke) observatie-instrument. 
Deze vorm van triangulatie zal een duidelijker beeld geven van de kwaliteit 
van de keuze van experts en dus ook van de koppeling van praktijkkennis met 
theoretische kennis. 

Kwaliteit van de bronnen van de kennis 
Als wij constateren dat de brug wankel is tussen de twee bronnen van kennis, 
dan kunnen wij ook vraagtekens plaatsen bij de veronderstelde kwaliteit van 
beide bronnen. 
Aan de praktijkzijde kunnen bijvoorbeeld de criteria om een expert te 
benoemen, al dan niet in overeenstemming zijn met bevindingen uit eerder 
onderzoek. Bij de bepaling van de criteria om een expert te benoemen (in 
Hoofdstuk 4) valt op dat de interne begeleiders juist wel ʻhoudingsaspectenʼ 
en ʻcommunicatieʼ naast reflectie noemen. Vooral de eerste twee 
eigenschappen hebben aantoonbaar effect op de leerkracht-leerling relatie 
(Myers & Pianta, 2008 en Hamre e.a., 2008). Als wij deze aspecten moeten 
kwalificeren binnen de door ons onderscheiden benaderingen, dan lijkt 
ʻhoudingsaspectenʼ maar ook ʻcommunicatieʼ eerder bij de aanbod- of 
schoolkenmerkenbenadering te passen (zie bijvoorbeeld Oudenhoven & 
Petersen, 1996), dan bij de afstemmingsbenadering. Bij onze 
steekproefbepaling in Studie 2 van Hoofdstuk 6, hebben wij mede het 
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Inspectie-instrument gebruikt om de scholen te onderscheiden. Dit instrument 
valt dus ook grotendeels onder de noemer schoolkenmerken. De praktische 
bron van kennis weerspiegelt dus voornamelijk de aanbodbenadering en niet 
zozeer de afstemmingsbenadering. 
Bij de theoretische bron van kennis hebben wij gekozen voor het 
afstemmingsmodel, welke mogelijk niet adequaat is voor de verklaring van de 
verschillen in omgang met gedragsproblemen. Een betere afstemming zou 
samenhangen met minder (hevige) gedragsproblemen. Wij hebben het 
interactionele aspect van gedragsproblemen onderzocht in Hoofdstuk 6 en 
vonden eerder steun voor de aanbodbenadering dan voor de 
ʻafstemmingsbenaderingʼ. Dat neemt echter niet weg dat beide benaderingen 
het kunnen afleggen tegen bijvoorbeeld de kindkenmerkenbenadering al dan 
niet gecombineerd met de aanbodbenadering. Zo bestaat er een rijke traditie 
in onderzoek (zie Myers & Painta, 2008) om de kindkenmerken te typeren. Dit 
is bijvoorbeeld gedaan met de CBCL (Hofstra, 2000 en Hartman, 2000) of met 
de Teacher Reported Problems for Students (Rescorla e.a., 2007). 
Nog afgezien of de verschillende benaderingen mogelijk onvergelijkbaar zijn, 
rijst de vraag of de afstemmingsbenadering een adequate theorie is. De term 
ʻadequaatʼ kan in dit geval op drie wijzen opgevat worden.  
De eerste opvatting van ʻadequaatʼ is dat de afstemmingstheorie afgemeten 
wordt aan de mogelijkheid om toetsbare hypothesen af te leiden. Dat bleek 
zonder meer het geval, ongeacht het feit dat de in Hoofdstuk 6 afgeleide 
hypotheses met betrekking tot de betere afstemming door experts niet 
gesteund dan wel weerlegd werden. Omdat op basis van de 
afstemmingstheorie scherpe hypothesen afgeleid kunnen worden is eerder 
sprake van een goede dan van een slechte theorie.  
De tweede opvatting van ʻadequaatʼ is de opvatting dat de theorie goed is in 
de zin van het geven van verklaringen of het doen van voor spellingen. De 
Groot stelt (1961, p. 21): ʻals ik niets weet kan ik niet voorspellen en als ik niet 
kan voorspellen weet ik niets.ʻ In ons geval hebben wij niet kunnen verklaren 
of experts een betere afstemming hebben met hun leerlingen dan de niet-
experts. Wat dat betreft doet de aanbodbenadering het in ons onderzoek 
beter.
De derde opvatting van ʻadequaatʼ verwijst naar de vraag in welke mate de 
theorie praktisch relevante aanwijzingen biedt. In die zin blijkt de 
afstemmingbenadering minder te voldoen, omdat de (op praktijk-criteria 
aangewezen) experts niet beter waren dan de niet-experts in de afstemming 
met gedragsproblematische leerlingen ten opzichte van niet-
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gedragsproblematische leerlingen. Cruciaal voor de empirische steun in ons 
onderzoek naar afstemming blijkt ook hier weer de benoeming van experts. 
Dit houdt in dat niet zozeer de theorie of de praktijkkennis minder adequaat is, 
maar dat het gebrek aan empirisch steun het gevolg is van onvermijdelijke 
keuzes binnen de onderzoekstrategie. 

Praktisch nut 
In ons onderzoek hebben wij geprobeerd door middel van een koppeling van 
theoretische en praktische kennis de implementeerbaarheid van de resultaten 
te vergroten. Op basis van de resultaten kunnen wij geen richtlijnen geven, 
waarvan leerkrachten direct profijt hebben. Op een indirecte wijze kan, met de 
door ons ontwikkelde instrumenten, de expertise van leerkrachten wel 
verbeterd worden. De Instrumenten kunnen dienen als hulp bij reflectie 
(Korthagen, 1999; Schön, 1987; Berliner, 2001), waardoor gewoontes 
doorbroken kunnen worden (Parker, 1997). 
Omdat wij geen uitspraken kunnen doen welke bron van kennis het meest 
legitiem is, zouden voor praktijkwerkers beide bronnen en de daarvan 
afgeleide instrumenten kunnen dienen voor reflectie met betrekking tot de 
omgang met gedragsproblemen. Zo zouden de ʻconcept mapsʼ, zoals deze 
geproduceerd zijn door groepen interne begeleiders (zie Hoofdstuk 4), tijdens 
intervisiegesprekken vergeleken kunnen worden met het eigen handelen van 
de leerkracht. Uiteraard kunnen leerkrachten of teams hun eigen Q-sorts 
maken (zie Hoofdstuk 4) van de uitspraken van de interne begeleiders en 
deze eventueel aanvullen met ontbrekende uitspraken. Ook de door ons 
ingevulde matrices ter bepaling van de meest adequate actie-reacties op drie 
behoeften (zie Hoofdstuk 6), lenen zich voor discussie en reflectie op eigen 
opvattingen en handelen. Dit instrument, als hulpmiddel bij reflectie, lijkt 
vooral relevant omdat de meest natuurlijke reacties op leerlinggedrag niet de 
juiste reacties hoeven te zijn. Zo is de-escalatie bij vijandig leerlinggedrag nog 
lang geen gemeengoed. Ditzelfde geldt voor specifieke feedback die dient om 
de kloof tussen het huidige prestatieniveau en het bedoelde niveau te 
overbruggen.  
Het meeste nut zouden (voorzichtige) experimenten in combinatie met 
reflectie en evaluatie kunnen hebben. Welke mix van de theoretisch 
onderscheiden soorten aanbod heeft een bepaalde leerling nodig? In dat 
geval worden overtuigingen over “wat werkt?” van de leerkracht getoetst aan 
de effecten die het bij de gedragsproblematische leerling teweeg brengt 
(Hattie, 2005). Ook deze effecten vragen om beoordeling: is het gedrag 
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behalve minder hinderlijk, ook meer taakgericht (zie Hoofdstuk 6) en verbetert 
de leerprestatie? Voor evaluatie van leerlinggedrag en eigen 
onderwijsaanbod, en zicht op de behoeften van de leerling, kan ook de 
Leerlingvragenlijst-Onderwijsbehoeften (zie Hoofdstuk 6) dienen. Deze 
vragenlijst geeft aan hoe de leerlingen het onderwijsaanbod ervaren.  
Ook observaties van de leerkracht met behulp van het door ons ontwikkelde 
observatie-instrument kunnen vergeleken worden met datgene dat de 
leerkracht zegt aan te bieden (zie Hoofdstuk 6). Het is bekend (zoals 
beschreven in Hoofdstuk 6) dat hier vaak discrepanties tussen bestaan. Deze 
lenen zich voor reflectie en eventuele aanpassing van leerkrachtgedrag 
(Hattie, 2005; Myers & Pianta, 2008). In de volgende alineaʼs beschrijven wij 
enige uitkomsten van reflectie van leerkrachten bij terugkoppeling van de 
opnamen uit Hoofdstuk 6.  

Reflectie door leerkrachten op basis van observatieonderzoek  
Twee jaar na de observaties uit Studie 2 in Hoofdstuk 6, heeft Dashti (2003) 
zes van de tien leerkrachten met de zogenaamde ʻstimulus recallʼ methode 
geïnterviewd. Als stimuli dienden kritische fragmenten uit de video-opnamen. 
De interviews waren onderdeel van een onderzoek naar reflectie van 
leerkrachten in het kader van het aanbod op de behoefte aan relatie, 
competentie en autonomie.  
Op de vraag van de interviewer ʻheb je het gevoel dat je als leerkracht beter 
geworden bent in de afgelopen jarenʼ antwoorden sommige leerkrachten 
direct bevestigend. Twee leerkrachten namen echter uitgebreid de tijd om 
deze vraag te overdenken. Zij gaven na relatief lange periodes van stilte meer 
specifieke antwoorden die hun reflectie kenmerken. Dashti (2003, p. 54): 

Leerkracht C: Ik ben tegenwoordig veel meer ontspannen. Eerder had 
ik het idee dat al het geplande werk voor die dag ook af moest, omdat 
we anders achter dreigden te raken. Maar nu weet ik dat dit onmogelijk 
en niet realistisch is. Als we het werk niet af krijgen, leg ik me daarbij 
neer: morgen weer een dag. 

Leerkracht M: Vergeleken met hoe ik me terugzie in de fragmenten heb 
ik nu veel meer geduld. Toen hield ik de leerlingen heel kort en was 
meestal onaardig en gemeen. Ik verhief mijn stem vaak. Dat doe ik niet 
meer. Nu zeg ik veel positieve dingen tegen de leerlingen, terwijl ik toen 
veel sarcastischer was. 
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De twee leerkrachten werden blijkbaar met de ʻstimulus recallʼ geholpen bij de 
reflectie op hun werk. Het lijkt dat de leerkracht C minder werkdruk en 
controle uitoefent op de leerlingen door zelf meer de ruimte of autonomie te 
nemen. Leerkracht M herkent haar bovenmatige controle en vijandigheid van 
toen, terwijl zij nu de leerlingen op een positieve manier stimuleert.  

Het zal geen verwondering wekken dat deze leerkracht M mogelijk ten tijde 
van de observatie (zie Hoofdstuk 6, Studie 2) niet als expert aangewezen is. 
De mate waarin haar expertise toegenomen is blijkt echter uit het volgende 
interviewfragment met haar. Het betreft een schrijnend voorval dat zij later 
meemaakte en waarbij zij een bijzonder adequaat aanbod realiseerde ten 
behoeve van de desbetreffende leerling (Dashti, 2003, p. 52). 

Op de school waar ik nu werk zit een agressief kind. Er zijn drie 
volwassenen nodig om hem uit het klaslokaal te verwijderen. Het viel 
mij op dat toen zij hem vasthielden zijn gedrag alleen maar verergerde: 
hij beet, schopte en sloeg. Uit zijn dossier kon ik opmaken dat er 
mogelijk sprake was van misbruik thuis. Dus toen hij de volgende dag 
weer in een gevecht verzeild raakte, pakte ik hem juist niet beet. Ik zei: 
”okay, geef je hand en loop met me mee”. Hij gehoorzaamde en was 
niet agressief. 
Een paar dagen later kwam hij bij me langs. Hij vroeg of ik de nieuwe 
leerkracht wilde vragen om hem niet meer vast te houden en dat hij dan 
alleen haar hand zou pakken. Ik zei: “natuurlijk, want dit is blijkbaar erg 
belangrijk voor jou”. “Ja” zei hij: “ik word alleen maar woest wanneer 
iemand me aanraakt”. Dus op dat moment wist ik wat hij nodig had en 
wat wij konden bieden, waardoor hij zichzelf kon beheersen.  

In dit fragment beschrijft de leerkracht haar eigen progressie in de omgang 
met gedragsproblemen. Het laat zien dat reflectie leidt tot verbetering van 
afstemming van aanbod op behoeften. In eerste instantie ziet leerkracht M dat 
de vijandigheid en extreme controle escaleert bij deze leerling. In tweede 
instantie bedenkt zij alternatieven die de-escalerend blijken te werken. In 
derde instantie vindt zij bevestiging in het juiste aanbod doordat de leerling 
haar vraagt haar aanpak en aanbod door te geven aan andere leerkrachten. 
Ten slotte plaatst zij deze vraag en uiting van gevoelens in het kader van 
diens behoeften en zelfbeheersing. 
Wij kunnen met onze instrumenten uiteraard geen verbetering bij iedere 
leerkracht garanderen. Zij kunnen wel dienen als hulp bij reflectie, en 
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daarmee professionalisering van leerkrachten bevorderen (Korthagen, 1999; 
Hattie, 2005).  

Beleidsadviezen
Wij kunnen expertiseontwikkeling bij leerkrachten met meer zekerheid 
garanderen als de theorie grondiger getoetst wordt met experimenten en 
interventies. Deze roep om ʻevidence basedʼ is onlangs luider gepropageerd 
door de Onderwijsraad en is een van de aanbevelingen in het rapport van het 
parlementair onderzoek naar de afgelopen onderwijsvernieuwingen “Tijd voor 
Onderwijs” (Dijsselbloem, 2008). Aan ʻevidenced basedʼ hangt echter ook een 
prijskaartje en is een stabiel politiek beleid alleen niet voldoende. Meer 
investeren in onderwijsonderzoek door de nationale overheid is daarom 
gewenst.  
Als theoretische en praktische kennis gekoppeld worden, en op basis daarvan 
expertise bevorderd wordt, zullen in het geval van gedragsproblemen, de 
kosten op langere termijn terugverdiend worden. Als illustratie daarvoor 
noemen wij onder meer het sociologisch onderzoek van McLeod & Kaiser 
(2004). Uit hun longitudinale onderzoek naar kleuters tot en met studenten, 
blijkt dat gedragsproblemen op jonge leeftijd (ongeacht allerlei risico 
achtergrondvariabelen) doorwerken in hun latere schoolsucces, ongeacht hun 
gedrag bij vervolgmetingen.  
Dit soort uitgestelde gevolgen vraagt om vroegtijdige en adequate 
interventies. Voor adequate interventies is ʻevidenceʼ noodzakelijk welke 
verkregen moet worden met de juiste instrumenten. Alle door ons ontwikkelde 
instrumenten zijn in eerdere ʻpilotsʼ uitgeprobeerd, maar vragen om verfijning 
en verbetering. De inspanning en tijd, die dit soort onderzoek alleen al vraagt, 
noopt tot een grotere en gerichtere inzet van de overheid terzake van 
programmering en financiering van onderzoek. 
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Samenvatting

In dit proefschrift staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Hoe definiëren 
leerkrachten gedragsproblemen en hoe gaan leerkrachten met 
gedragsproblemen om en waarin verschillen expertleerkrachten van niet-
expertleerkrachten wat betreft de definiëring en omgang? 
Het onderzoek in deze these is interdisciplinair wat betreft de raakvlakken met 
orthopedagogiek, pedagogiek, onderwijskunde en psychologie. Bovendien 
proberen wij met een passende onderzoeksstrategie een brug te slaan tussen 
theoretische kennis en praktijkkennis.  
Experts kunnen ons zowel praktische als theoretische informatie leveren, 
waardoor inzicht in de omgang met gedragsproblemen vergroot wordt. Echter, 
De termen ʻgedragsproblemenʼ of ʻprobleemgedragʼ zijn niet eenduidig. 
Hierdoor is het domein van de expertleerkracht evenmin nauwkeurig te 
omgrenzen. Dit compliceert zowel de bepaling van een expert als de bepaling 
van ʻadequate omgangʼ. 
In de eerste drie hoofdstukken bepalen wij onze positie ten opzichte van 
verschillende benaderingen, theorieën, definities en strategieën. In de drie 
hoofdstukken daarna doen wij zes empirische (deel)studies, waarbij de 
algemene onderzoeksvraag opgedeeld is in afzonderlijke onderzoeksvragen.
In Hoofdstuk 7 kijken wij terug op onze ambities en reflecteren op de doelen 
van dit onderzoek.  

Hoofdstuk 1: Expositie 
In Hoofdstuk 1, de Expositie, geven wij een selectie van excerpten van 
interviews met drie practici uit het onderwijs. Het betreft twee leerkrachten en 
een interimdirecteur uit het onderwijs.  
Aan de twee leerkrachten hebben wij gevraagd naar gedragsproblemen en 
hun omgang daarmee. Zij geven voorbeelden van situaties met leerlingen, die 
als problematisch beleefd zijn. Deze beleving is gekoppeld aan gevoelens van 
handelingsverlegenheid en incompetentie. Aan de interim directeur vroegen 
wij naar het onderscheid tussen goede en slechte leerkrachten in de omgang 
met gedragsproblemen. De interviews dragen bij tot de vorming van ideeën 
over expertleerkrachten: de kern van dit proefschrift. Daarnaast komen de 
subjectieve, relatieve en relationele aspecten van gedragsproblemen en de 
term ʻafstemmingʼ tussen de onderwijsbehoeften van de leerling en het 
onderwijsaanbod ter sprake. 
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Hoofdstuk 2: Maatschappelijke relevantie en theoretisch kader 
In Hoofdstuk 2 worden het maatschappelijk belang, de definities, de keuzen 
voor het paradigma en het theoretisch kader met betrekking tot de termen 
ʻomgangʼ en ʻprobleemgedragʼ toegelicht. Bij het maatschappelijk belang gaan 
wij, naast de doelstellingen van inclusief onderwijs, in op de verbetering van 
vaardigheid van leerkrachten. Wij proberen de kloof tussen onderwijspraktijk 
en theorie te overbruggen. Kennis die ontstaan is en zich bewezen heeft in de 
praktijk, zou makkelijker inzetbaar zijn in de praktijk. Voorwaarde is dan wel, 
dat deze kennis wordt vergeleken met wetenschappelijke theorieën. 
Systematisch verkregen praktijkkennis zou zo meer eco-valide zijn, waardoor 
de implementatiekansen van de daarop gebaseerde interventies vergroot 
worden.
Wij behandelen de vele opvattingen over gedragsproblemen en de definiëring 
daarvan. Het fenomeen zelf en de veel gebruikte termen zijn van diverse 
kanten belicht. De pluriformiteit in het gebruik van de termen hebben wij 
zichtbaar gemaakt door praktische en theoretische definities voor 
gedragsproblematiek onder de loep te nemen. Zowel in de praktijk als in de 
theorie lijkt de term voor probleemgedrag een speelbal van belangen en 
oriëntaties. Politiek-economische belangen en theoretische veronderstellingen 
gaan schuil achter de termen waarmee gedragsproblemen worden 
aangeduid. 
Wij beschrijven drie soorten theoretische oriëntaties of benaderingen met 
betrekking tot gedragsproblemen. Bij de dispositionele of kindkenmerken- 
benadering is onderzoek en interventie voornamelijk gericht op (verandering 
van) het gedrag of eigenschappen van de leerling. Bij de 
schoolkenmerkenbenadering is het onderzoek voornamelijk gericht op wat 
goede scholen of wat effectief onderwijs kenmerkt. Gedragsproblemen zijn 
problemen van het onderwijs. Bij de door ons gekozen interactionele 
benadering gaat het om de interactie tussen behoeften van de leerling en (de 
afstemming van) het onderwijsaanbod. Gedragsproblemen zijn een 
afspiegeling van de interactie tussen leerkracht en leerling. Vooral in deze 
laatste benadering is probleemgedrag een subjectief, relatief en relationeel 
fenomeen.  
Binnen de interactionele benadering kiezen wij voor een combinatie van drie 
theorieën: de conflicttheorie, de interpersoonlijke persoonlijkheidstheorie, en 
de afstemmingstheorie. Deze drie theorieën doen expliciet uitspraken over de 
subjectieve, relationele en relatieve aspecten binnen het domein van 
onderzoek. Wij tonen aan dat de drie theorieën toepasbaar zijn op het domein 
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van dit huidige onderzoek: (expert)leerkrachten en hun omgang met 
probleemgedrag. 

Hoofdstuk 3: Strategisch methodologische verantwoording 
De vraag voor dit hoofdstuk is: welke strategie is het meest geschikt voor het 
beantwoorden van de algemene onderzoeksvraag, gegeven de volgende 
richtlijnen? 
1) de keuze voor de poging tot overbrugging van de kloof tussen theorie en 
praktijk; 2) de status van de a priori kennis met betrekking tot (de omgang 
met) gedragsproblemen; 3) de keuze voor de interactionele benadering; 4) de 
richtlijnen en criteria ter bepaling van de experts. 
Wij onderscheiden de term ʻstrategieʼ van de term ʻaanpakʼ. De eerste term 
omvat (de volgorde in) alle specifieke methoden per deelstudie. De specifieke 
methoden zijn de aanpakken. 
Wij bepalen onze positie ten aanzien van enkele klassieke tegenstellingen 
binnen de methodologie. Wij verleggen in de loop van dit proefschrift de 
nadruk van kwalitatief naar kwantitatief onderzoek en van ʻdata-drivenʼ naar 
ʻtheory-drivenʼ.  
In Hoofdstuk 3 beschrijven wij ook het zogenaamde expertparadigma. Dit 
paradigma geeft methodologische richtlijnen voor, en stelt eisen aan 
adequaat expertonderzoek. Deze eisen kunnen wij samenvatten met twee 
criteria: het externe en het interne criterium. Het externe criterium verwijst 
naar de indirecte indicatoren die gebruikt worden om een expert te kiezen. 
Anderen die thuis zijn in hetzelfde domein wijzen de expert aan. Het interne 
criterium is de bepaling van de expert door middel van de uitvoering van 
gestandaardiseerde taken betreffende een nauw omschreven domein. Het 
zeer goed of minder goed uitvoeren van de taken is dan de zogenaamde 
directe indicator voor expertbenoeming. 

Hoofdstuk 4: Criteria van vakgenoten voor het aanwijzen van een 
expertleerkracht 
In twee studies hebben wij onderzoek gedaan naar sociale indicatoren c.q. 
extern criterium om een expertleerkracht te benoemen. Wij hebben 
onderzocht wat de kenmerken zijn van een expertleerkracht in de omgang 
met probleemgedrag volgens de interne begeleiders.  
In Studie 1 hebben wij met de zogenaamde ʻconcept mappingʼ procedure drie 
groepen interne begeleiders groepsgewijs gevraagd naar activiteiten van een 
expertleerkracht in de omgang met verschillende gedragsproblemen. De 
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interne begeleiders hebben deze activiteiten vervolgens individueel 
gesorteerd op zelf gekozen indelingscriteria en gescoord op de mate van 
belang voor de benoeming van een expert.  
De gegevens wijzen op het concept van 1) de reflectieve leerkracht die 
bekwaam is in communicatie met 2) de leerling zelf, 3) de groep, 4) de 
ouders, collegaʼs en deskundigen. Deze communicatie staat ten dienste van 
het verzamelen van informatie en het bieden en mobiliseren van hulp ten 
behoeve van de gedragsproblematische leerling.  
Op basis van deze indeling hebben wij de Profielvragenlijst samengesteld, 
waarmee wij in Hoofdstuk 5 de vaardige leerkrachten onderscheiden van 
minder vaardige. In Hoofdstuk 6 gebruiken wij dit instrument ondermeer om 
experts en niet-experts aan te wijzen. 
In Studie 2 volgen wij grotendeels de aanbevelingen van Studie 1. De 
onderzoeksvraag is: komt de structuur van de profielvragenlijst overeen met 
de vier of vijf domeinen van leerkrachtactiviteiten en welke domeinen vinden 
de interne begeleiders het belangrijkst?  
Interne begeleiders (N=170) sorteerden 36 items naar de mate van belang 
voor de omgang met gedragsproblemen. Deze sortering is gedaan met 
behulp van een sjabloon dat bekend staat als de Q-sort.  
De resultaten duiden op een indeling in vier clusters: 1) het directe contact 
met de gedragsproblematische leerling, waarbij de leerkracht zich afwachtend 
en observerend opstelt. 2) het directe contact met de gedragsproblematische 
leerling, waarbij de leerkracht richtinggevend is in zijn of haar activiteiten. 3) 
activiteiten van een leerkracht, gericht op derden, zoals ouders (verzorgers) 
en professionals ten dienste van de gedragsproblematische leerling. 4) 
reflectie over het eigen handelen van de leerkracht in situaties, al dan niet in 
aanwezigheid met anderen zoals de groep, collegaʼs, ouders en deskundigen.  

Hoofdstuk 5: Reacties van leerkrachten op scenarioʼs met gedragingen van 
leerlingen 
In dit hoofdstuk onderzoeken wij de oordelen van leerkrachten over 
problematische gedragingen van leerlingen. Hierbij staan de subjectieve en 
relatieve aspecten van gedragsproblemen centraal. Het betreft twee typen 
onderzoeksvragen: 1) Welke soort gedragingen van leerlingen worden door 
de leerkracht als problematisch opgevat, en gaat hun capaciteiten te boven 
en in hoeverre brengt dit handelingsverlegenheid teweeg en welke groep-, 
klassen-, school- en leerkrachteigenschappen -waaronder diens expertise- 
hangen met deze opvattingen en gevoelens samen? 2) Welke soort 
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gedragingen wegen voor de leerkrachten het zwaarst bij de beoordeling van 
gedrag als zijnde problematisch en hangt deze weging samen met de 
expertise van de leerkracht?  
Om de vragen van het eerste type te kunnen beantwoorden worden 
hoofdzakelijk met het zogenaamde vignetdesign de reacties van leerkrachten 
op aan hen voorgelegde scenarioʼs geanalyseerd. Daarin wordt vooral de 
invloed van leerlinggedrag, leerkrachtvaardigheid en klas- en 
schoolkenmerken op ʻhandelingsverlegenheidʼ bepaald.  
De meerniveau analyses geven inzicht in de beoordeling van leerkrachten 
van gedragsproblemen. Deze analyses maken het mogelijk de beoordeling te 
onderscheiden in het beoordelingsniveau en het beoordelingsproces. Deze 
vallen beiden onder het analytisch oordeel van de leerkracht en betreffen 
hoofdzakelijk de eerste onderzoeksvraag.  
Bij het analytisch oordeel bleken van de acht aspecten in de 
leerlinggedragingen zeven het niveau van handelingsverlegenheid te 
beïnvloeden. Van deze zeven soorten leerlinggedragingen blijkt 
ongeconcentreerdheid het meest van invloed, daarna -in rangordening- 
egoïstisch gedrag, onevenwichtig gedrag, gemakzuchtig gedrag, ongeremd 
gedrag, bazig gedrag, onbehouwen gedrag. Bij het achtste aspect, heeft 
zwaartillend gedrag ten opzichte van onverschilligheid, een wisselend effect.  
Naast de zeven genoemde leerlingkenmerken, is het aantal cursussen dat 
een leerkracht gevolgd heeft van invloed op het beoordelingsniveau. Hoe 
meer cursussen een leerkracht gevolgd heeft (ten behoeve van leerlingen die 
speciale zorg nodig hebben), des te minder brengt het leerlinggedrag 
handelingsverlegenheid teweeg. Deze relatie geldt eveneens, maar in 
mindere mate, voor het aantal jaren werkervaring in het regulier 
basisonderwijs. Verder blijkt geen van de contextkenmerken, zoals de grootte 
van de klas of het aantal gewogen leerlingen, van invloed op 
handelingsverlegenheid.  
Het beoordelingsproces van de leerkrachten is verschillend voor 
onevenwichtig en zwaartillend leerlinggedrag. De leerkracht- en 
contextvariabelen konden deze verschillen in beoordelingsproces niet 
verklaren.  
De tweede onderzoeksvraag betreft de rangordening en weging van 
leerlinggedrag als zijnde problematisch. Deze weging noemen wij het 
holistische oordeel van de leerkrachten. Hiertoe is aan elk van de 
leerkrachten gevraagd naar het belang van verschillende 
(leerlinggedrags)dimensies voor het benoemen van een leerling als zijnde 
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problematisch. Zij kregen de mogelijkheid om 100 eenheden te verdelen over 
de acht leerlinggedragsdimensies.  
De leerkrachten vinden, volgens de beschrijvende gegevens, 
geconcentreerdheid het meest belangrijk, terwijl of een leerling voorkomend 
(of onbehouwen) is het minst belangrijk gevonden wordt.  
Zowel bij het analytisch als bij het holistisch oordelen vonden wij in de 
steekproef van 61 leerkrachten geen verschillen tussen de hoog en laag 
beoordeelde leerkrachten. De resultaten van het analytisch oordeel en het 
holistisch oordeel convergeren grotendeels: leerkrachten lijken hoofdzakelijk 
te letten op de voortgang van het leerproces. De aspecten in het gedrag die 
meer sociaal georiënteerd zijn, blijken relatief minder van belang bij de 
benoeming van gedrag als problematisch en blijken relatief minder 
handelingsverlegenheid op te roepen.  
Wij zijn tot een nieuwe en conditionele definitie van probleemgedrag 
gekomen, waarbij de conditie geldt dat leerkrachten streven naar 
leerprestatieverbetering van zoveel mogelijk leerlingen. Onder deze conditie 
hangt de mate waarin leerkrachten gedrag van een leerling als problematisch 
beschouwen af van de hoeveelheid leerlingen voor wie dit streven gehinderd 
wordt. Daarbij letten zij op de mate van bewerkelijkheid om dit streven alsnog 
te kunnen bewerkstelligen. 

Hoofdstuk 6: Expertleerkrachten in de omgang met probleem gedrag. 
Dit hoofdstuk bestaat uit twee studies die als doel hebben: inzicht te 
verschaffen in de relationele aspecten van gedragsproblemen en het 
inventariseren van het gedrag van expertleerkrachten in vergelijking met niet-
expertleerkrachten in de omgang met gedragsproblematische en niet 
gedragsproblematische leerlingen. 
De algemene vraagstelling is tweeledig en luidt: Hangt het ontbreken van 
afstemming van het onderwijsaanbod bij de voorziening in de behoeften van 
de leerling positief samen met de mate van gedragsproblematiek? 
Valt deze samenhang bij de experts ten opzichte van de niet-experts 
gunstiger uit voor de gedragsproblematische leerling?  
De koppeling van de termen ʻexpertleerkrachtenʼ, ʻafstemmingʼ en 
ʻgedragsproblemenʼ, maakt dat in dit hoofdstuk eerder dan in vorige 
hoofdstukken sprake is van theoriegestuurd onderzoek. De termen ʻvraagʼ en 
ʻaanbodʼ worden in de Zelfbepalingtheorie gespecificeerd met de 
psychologische behoeften van de leerling en het onderwijsaanbod. De drie 
psychologische behoeften van de leerling zijn de behoefte aan competentie, 
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de behoefte aan relatie en de behoefte aan autonomie. Het 
corresponderende aanbod bestaat uit het bieden van informatie, het bieden 
van genegenheid of affectie en het bieden van vrijheid. 
De koppeling tussen de behoeften en onderwijsaanbod is de mate van 
afstemming. Dit impliceert dat het onderwijsaanbod zowel goed als slecht 
afgestemd kan zijn op de behoeften van de leerling. In het laatste geval 
ontstaan gedragsproblemen of verergeren deze.  
Uitgangspunt op basis van deze theorie is de bewering: een expertleerkracht 
stemt zijn of haar gedrag of onderwijsaanbod zodanig af op de behoeften van 
leerlingen, dat gedragsproblemen bij hem of haar niet voorkomen. 
Wij bestuderen in Studie 1 voornamelijk de percepties van de twee partijen 
van elkaar: de leerkracht en de leerling. Het betreft in deze studie de 
adequaatheid van de voorziening in de behoeften, waarbij experts dus een 
meer adequaat aanbod zouden bieden in de perceptie van de leerlingen. Met 
een door ons geconstrueerde vragenlijst vragen wij aan de leerlingen 
(N=700), waarin zij de leerkracht (N=36) (groep 6, 7 en 8) al dan niet te kort 
vinden schieten in de vervulling van de drie behoeften. Een leerling kan hierbij 
een tekort of een overdaad ervaren. Ook bevragen wij de leerkracht naar 
diens aanbod en diens inschatting van gedragsproblematiek van de 
leerlingen. De expertise van de leerkracht is bepaald op basis van het aantal 
jaren ervaring en het aantal extra gevolgde cursussen. 
 De analyses zijn gedaan met multiniveau analyses. Wij vonden geen steun 
voor Hypothese 1 die luidt: leerlingen worden door expertleerkrachten 
gemiddeld lager als gedragsproblematisch beoordeeld dan niet-experts.  
 Voor Hypothese 2: Leerlingen die een schaarste òf een overdaad ervaren 
bij de voorziening in minstens één van de drie behoeften, worden door de 
leerkracht als gedragsproblematisch ervaren, vonden wij gedeeltelijk steun. In 
het bijzonder wat betreft de behoefte aan autonomie willen 
gedragsproblematische leerlingen meer autonomie (minder controle). Ook de 
leerlingen die een tekort ervaren bij de voorziening in de behoefte aan 
competentie (meer informatie willen), als diegene die te veel (aan informatie) 
ervaren, worden als problematischer beoordeeld, in vergelijking tot de 
leerlingen die tevreden zijn met het leerkrachtaanbod. 
 Deze drie effecten zijn echter, zoals veronderstelt in Hypothese 3, niet 
minder sterk bij de experts. 
In Studie 2 bestuderen wij het gedrag van de twee partijen. Bij dit gedrag 
onderscheiden wij eveneens de drie behoeften van de leerling en de 
vervulling daarvan door de leerkracht. Als belangrijkste construct nemen wij 
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verder de taakbetrokkenheid van de leerling op. Daarnaast worden de experts 
aangewezen door derden. De onderzoeksvragen luiden: Zijn bij de 
expertleerkrachten de leerling-activiteiten gunstiger verdeeld (in de zin dat 
hun studenten meer taakgericht en meer aandachtig zijn dan dat zij afgeleid 
zijn) en komen de expertleerkrachten beter tegemoet aan de drie behoeften 
van leerlingen?  
De hypothesen zijn, analoog aan de interactionele benadering en de 
schoolkenmerkenbenadering, grofweg te onderscheiden in de 
“afstemmingshypothesen” tegenover “aanbodhypothesen”. In het eerste geval 
doelen wij vooral op de verschillen tussen experts en niet-experts bij het 
afstemmen van het aanbod op de behoeften van leerlingen. In het tweede 
geval gaat het om het bieden van aanbod ongeacht de behoefte van de 
leerling.  
Wij hebben observaties gedaan in acht klassen met vier expertleerkrachten 
en vier niet-experts met elk twee soorten leerlingen. Dit zijn 
gedragsproblematische leerlingen die als zodanig aangewezen zijn door de 
interne begeleider of leerkracht en willekeurig gekozen leerlingen.  
De dataverzameling bestond uit gelijktijdige observatie van leerkracht en 
leerlingen. De gedragingen zijn vastgelegd met ʻsplitscreenʼ videobeelden. Bij 
de leerkracht zijn de drie soorten tegemoetkomingen gecodeerd, terwijl dat bij 
de leerlingen voor de drie behoeften en de mate van taakbesteding gedaan 
is. De ʻevent samplingʼ gegevens dienen om de afstemmingshypothesen te 
toetsen, terwijl de ʻtime samplingʼ gegevens hoofdzakelijk dienen voor de 
toetsing van de aanbodhypothesen. Ook de taakbesteding van beide soorten 
leerlingen is bepaald met de ʻtime samplingʼ gegevens.  
Voor de afstemmingsmaten is bepaald wat het meest adequate gedrag is van 
de leerkracht bij een bepaalde gebeurtenis. “Adequaat” staat hier in relatie tot 
het pedagogische doel, namelijk de groei naar zelfstandigheid of zelfbepaling. 
De gegevens zijn geanalyseerd per cluster dat bestaat uit een leerkracht en 
de twee soorten leerlingen (een met, en een zonder probleemgedrag). De 
resultaten lijken grotendeels en beter te passen bij de aanbodbenadering dan 
bij de afstemmingstheorie. Bij de experts gedraagt gedragsproblematische 
leerling zich (relatief) beter dan bij de niet-experts. De experts zijn over het 
algemeen minder controlerend in de klas. De aanbodbenadering c.q. 
schoolkenmerkenbenadering lijkt ook van toepassing bij de 
aanbodhypothesen met betrekking tot affectie. De experts zijn over het 
algemeen vriendelijker in de klas. Bij het geven van informatie c.q. feedback 
leggen de experts bovendien meer de nadruk op de goede resultaten dan dat 
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zij wijzen op fouten. Dit wijst eerder op een positief klassenklimaat bij experts 
dan dat deze op een fijnmazige wijze afstemt op de behoeften van de 
gedragsproblematische leerling. 
Het is anderzijds ook mogelijk dat de experts op basis van algemeen aanbod 
gekozen zijn en niet op basis van hun specifieke omgang met 
gedragsproblemen. Wij komen daarom tot twee rivaliserende conclusies. 1) 
Als de experts door derden gekozen zijn op basis van algemene 
vriendelijkheid en autoriteit, dan is binnen de interactionele benadering de 
keuze voor de expert niet valide. 2) Als de experts wel valide gekozen zijn, 
dan is binnen de schoolkenmerkenbenadering de expert vriendelijker en 
minder controlerend en meer autoriteit. 

In Hoofdstuk 7 kijken wij terug op onze bevindingen in relatie tot de gekozen 
benadering en theorie, de gevolgde strategie en onderzoeksvragen. 
Aangezien wij weinig steun hebben gevonden voor de verschillen tussen (de 
door de praktijk aangewezen) experts en niet-experts in de (theoretisch 
veronderstelde adequate) omgang met probleemgedrag, concluderen wij dat 
de kloof tussen praktijk en theorie nauwelijks verkleind is. Nodig is onderzoek 
naar het “lezen” van het gedrag in termen van de behoeften van de leerling en 
onderzoek naar de “uitwerking” van het aanbod van het leerkrachtgedrag op 
het gedrag van de leerling.  
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Summary  

In this dissertation, I focus on the following general research question: How do 
teachers define behavior problems, how do teachers handle behavior 
problems, and how do expert teachers differ from non-expert teachers in the 
definition and handling of behavior problems? 
The research in this dissertation is interdisciplinary and touches upon the 
fields of special education, educational science, and psychology. I attempt to 
build a bridge between the knowledge of practitioners (i.e., teachers) and 
theoretical knowledge via the selection of a suitable research strategy, namely 
the use of both qualitative and quantitative and data driven and theory driven 
research methods. 
Experts can provide us with both practical and theoretical information, which 
can provide insight into how behavior problems can and should be handled. 
However, the terms ʻbehavior problemsʼ or ʻproblem behaviorʼ are not 
unambiguous, which makes it difficult to clearly delimit the domain of the 
expert teacher. Both determination of who is an expert and what constitutes 
ʻadequate handlingʼ are thus complex. 
In the first three chapters, I specify my position with respect to the different 
approaches, theories, definitions, and strategies. In the three chapters 
thereafter, I present the results of six empirical studies in which the general 
research question is divided into various sub questions. In Chapter 7, I look 
back upon these ambitions and reflect upon the research objectives. 

Chapter 1 (Exposition) 
In Chapter 1, I present and discuss a selection of excerpts of interviews with 
three educational practitioners, namely two teachers and one interim 
manager. I asked the teachers about behavior problems on the part of 
students and how they deal with these. The teachers thus describe situations 
that they experience as problematic and situations associated with feelings of 
shortcoming, failure, and incompetence. I asked the interim manager about 
the difference between good and poor teachers in terms of dealing with 
behavior problems. The results of the qualitative interviews expose ideas 
about the expert teacher: the core of this dissertation. In addition, I consider 
the subjective, relative, and relational aspects of behavior problems along with 
the ʻmatchʼ or fit/misfit (attunement) between the educational needs of the 
student and the educational provision.  
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Chapter 2 (Societal relevance and theoretical framework) 
In Chapter 2, I elucidate the societal relevance, definitions, choice of 
paradigm, and theoretical framework for the constructs ʻhandlingʼ and 
ʻproblem behaviorʼ. Within the context of societal importance, I consider not 
only the objective of inclusive education but also the objective of enhancing 
the proficiency of teachers. In doing this, I attempt to bridge the gap between 
educational practice and theory. Knowledge that stems from and has also 
been shown to be of use in actual practice is obviously easier to implement 
than knowledge that draws upon scientific theory alone. Nevertheless, 
systematic comparison of practical knowledge with scientific theory can 
contribute to the eco-validity of interventions and thereby increase the 
probability of successful implementation of these interventions. 
I next consider the diversity of opinions regarding the nature of the behavior 
problems and their definition. The phenomenon and terms used to describe it 
can be seen to reflect a number of perspectives. The pluriformity of problem 
behavior is also reflected in the different practical and theoretical definitions 
provided for it. In both practice and theory, the term ʻproblem behaviorʼ is 
bounced around by various interests and orientations. Different political-
economic interests and theoretical presuppositions thus underlie the terms 
adopted to describe behavior problems.  
I next distinguish and describe three general theoretical approaches 
concerning behavior problems. In the child characteristics (or dispositional) 
approach, research and intervention are aimed at primarily modification of the 
behavior or characteristics of the student. In the school characteristics 
approach, research is aimed at primarily identification of what characterizes 
effective schools and effective education. In the interactional approach, which 
I myself adopt, the match (attunement) between the needs of the student and 
educational provision is of primary concern. I thus see behavior problems to 
reflect the interaction between teacher and student. Within this approach, 
moreover, problem behavior is viewed as subjective, relative, and relational. 
In the adoption of an interactional approach to the handling of behavior 
problems by teachers, I further call upon a combination of three theories: 
conflict theory, interpersonal personality theory, and misfit theory. These three 
theories explicitly address the subjective, relational, and relative aspects of 
the domain of this research, namely the handling of problematic student 
behavior by expert versus non-expert teachers.  
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Chapter 3 (Strategically and methodological justification)  
In this chapter, I raise the question of which research strategy is most suited 
to answer the general research question. I do this using the following 
guidelines. 1) It is attempted to bridge the gap between theory and practice. 2) 
The status of prior knowledge regarding behavior problems and how to deal 
with them is taken into consideration. 3) An interactional perspective is 
adopted. And 4) explicit criteria are considered to identify experts.  
I distinguish the terms ʻstrategyʼ and ʻmethodʼ within the context of the present 
research. I use the term ʻstrategyʼ to denote all of the specific methods 
adopted and the order in which these methods are applied (i.e., the ʻresearch 
strategyʼ). I use the term ʻmethodʼ to refer to the specific research design per 
study.
I next outline my position with respect to a number of classical methodological 
contrasts. The emphasis shifts during the course of this dissertation from the 
conduct of qualitative research to the conduct of quantitative research and 
also from data driven to more theory driven research. 
In Chapter 3, I also describe the so-called expert paradigm. This paradigm 
stipulates the methodological guidelines and requirements for adequate 
expert research. The requirements can be summarized in terms of two 
criteria: an external criterion and an internal criterion. The external criterion 
concerns the indirect indicators used to identify an expert. Those who are 
proficient within a given domain designate the expert. The internal criterion 
concerns identification of the expert via the conduct of standardized tasks 
within a clearly delimited domain. Excellent or poor task performance thus 
constitutes the so-called direct indicator for designation of the expert. 

Chapter 4 (Colleaguesʼ criteria to indentify an expert teacher) 
In two studies, I studied the social indicators (i.e., external criteria) used to 
identify someone as an expert teacher. I examined the features that support 
teachers consider when asked to indicate an expert teacher within the domain 
of dealing with problematic student behavior in particular. 
In Study 1, I use the so-called ʻconcept mappingʼ procedure to ask three 
groups of support teachers about the activities of an expert teacher in dealing 
with different behavior problems. I asked the individual support teachers to 
sort the elicited statements concerning those activities using their own criteria 
and to then score each activity for its importance in the designation of an 
expert.
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The data point to the concept of the 1) reflective teacher who is also capable 
of clearly communicating with: 2) the student; 3) the class; 4) parents, 
colleagues, and experts. Such communication is undertaken to gather 
information, obtain help, and mobilize forces for the handling of problematic 
student behavior.  
On the basis of the foregoing classification of activities, I next constructed a 
Profile Questionnaire to distinguish more capable teachers from less capable 
teachers (also see Chapter 5) and distinguish experts from non-experts (also 
see Chapter 6). 
In Study 2, for the most part, I pursue the recommendations made in Study 1. 
I pose the following research questions with regard to the Profile 
Questionnaire: Does the structure of the questionnaire correspond to the four 
domains of teacher activity identified via concept mapping, and which 
domains of teacher activity are considered most important by the support 
teachers? 
Support teachers (N=170) are asked to sort 36 items in terms of their 
importance for dealing with behavior problems. The sorting is done with the 
aid of a template that is known as the Q-sort. 
The results reveal four clusters: 1) direct contact with the problem student 
where the teacher adopts an attitude of waiting and observing; 2) direct 
contact with the problem student where the teacher is active in the provision 
of direction for the behavior of the student; 3) activities aimed at third parties 
such as parents/guardians and professionals undertaken by the teacher on 
the behalf of the problem student; and 4) reflection with regard to the 
teacherʼs own behavior in situations — either in the presence of others such 
as the remainder of the class, colleagues, parents, and experts or not.  

Chapter 5 (Teachersʼ responses to scenarios with student behavior) 
In this chapter, I study teacher judgments regarding the problematic behaviors 
of students. The subjective and relative aspects of behavior problems are 
central in this endeavor, and I pose two kinds of research questions: 1) What 
types of behavior on the part of students are perceived as problematic by 
teachers and thus exceed the capacities of the teachers? And what class, 
grade, school, and teacher characteristics — including teacher expertise — 
relate to teacher perceptions of problematic student behavior? 2) What types 
of behavior weigh heaviest for teachers in the evaluation of behavior as 
problematic and does this weighting relate to the expertise of the teacher? 
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To answer the first kind of question, I used primarily the so-called vignette 
design to analyze the reactions of teachers to scenarios that I present to 
them. In doing this, I examine the influences of student behavior, teacher skill, 
and both class and school characteristics on teacher feelings of 
incompetence. The results of the multilevel analyses provide insight into 
teacher evaluations of problematic student behavior. The multilevel analyses 
also allow a distinction to be made between the level of judgment and the 
judgment process. Both of these are part of the analytic judgment of the 
teacher and thus concern largely the first research question posed in this 
chapter. 
In the analytic judgment of the teachers, seven out of the eight probed 
aspects of student behavior appear to influence feelings of teacher 
incompetence. Of the seven aspects of student behavior, lack of 
concentration exerts the greatest influence, followed by — in rank order — 
selfish behavior, unbalanced behavior, laziness, uninhibited behavior, bossy 
behavior, and unhewn behavior. The eighth aspect, namely stodgy behavior, 
shows a variable effect upon teacher feelings of incompetence. 
In addition to the seven aforementioned aspects of student behavior, I found 
the number of courses that a teacher has followed to influence feelings of 
incompetence. The more courses the teacher has followed for dealing with 
students with special needs, the less student behavior is found to elicit 
feelings of incompetence. A similar association is found to hold, but to a 
lesser extent, for the number of years of regular elementary teaching 
experience. None of the context characteristics such as the size of the class 
or the number of students coming from a lower SES background influence 
feelings of incompetence on the part of the teachers.
I further found the teacher judgment process to differ for the unbalanced and 
stodgy student behavior. Neither teacher variables nor context variables can 
explain the observed difference, however. 
The second kind of research question in this chapter concerns the relative 
importance of different aspects of student behavior for teacher perceptions of 
their behavior as problematic. I call this weighting the teacherʼs holistic 
judgment and, to investigate this, each teacher is explicitly asked about the 
importance of various dimensions of student behavior for the judgment of the 
behavior as problematic. The teachers are given 100 units to distribute across 
eight dimensions of student behavior. 
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The descriptive data show the teachers to find the extent of concentration on 
the part of the student to be most important and the degree of student 
unhewnnes or complaisant behavior to be least important. 
I found no differences between the teachers who received high versus low 
evaluations for not only the analytic but also the holistic judgments provided 
by the sample of 61. I also find the results for the analytic and holistic 
judgments to largely converge: Teachers appear to pay attention to primarily 
the advancement of the learning process. I find those aspects of student 
behavior with a more social orientation to be of relatively less importance for 
the labeling of behavior as problematic and therefore to elicit relatively fewer 
feelings of incompetence on the part of teachers than other aspects of student 
behavior. 
I have thus arrived at a new, conditional definition of problem behavior in 
which the condition is that teachers strive to improve the learning of as many 
students as possible. Under this condition, the extent to which teachers 
construe the behavior of a student as problematic depends — at least in part 
— upon the number of students for whom the objective of improved learning 
is impeded. In addition to this they take into account the amount of effort 
required to still achieve improved learning.  

Chapter 6 (Expert teacher handling problem behavior) 
In this chapter, I report on two studies aimed to gain insight into the relational 
aspects of behavior problems and examine the behavior of expert versus non-
expert teachers in this regard. The general research question is bipartite. 
Does the degree of misfit between the provision of educational activities and 
the needs of students correlate with the extent of behavior problems? Is this 
association between educational provision and student needs less strong for 
those teachers who are experts as opposed to non-experts on student 
behavior problems? 
The connection of the terms expert teachers, degree of misfit (attunement), 
and behavior problems makes the research in this chapter more theory driven 
than the research reported on in previous chapters. The notion of supply and 
demand are specified in the Self-determination theory by terms of the 
psychological needs of students and the educational provision. The following 
three basic needs are assumed for students: a need for competence, a need 
for relatedness, and a need for autonomy. The corresponding educational 
provision is defined as the supply of information, the supply of affection, and 
the supply of choices.  
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The association between the needs of the student and educational provision 
can be characterized according to the degree of fit or match (attunement). 
This implies that the educational provision may or may not meet the needs of 
the individual student. In the latter case, problem behavior can arise or 
worsen when it already exists. I adopt the following proposition as my 
theoretical starting point: An expert teacher adjusts his or her provision of 
education to the needs of the students such that behavior problems do not 
occur.
I characterize the association between the needs of the student and 
educational provision in terms of the degree of fit or match. That is, the 
educational provision may or may not meet the needs of the individual 
student. In the latter case, problem behavior can arise or worsen when it 
already exists. I adopt the following proposition as my theoretical starting 
point: An expert teacher adjusts the provision of education to the needs of 
students in such a manner that behavior problems do not occur. 
In Study 1, I examine the mutual perceptions of teachers and students. Of 
particular concern is the adequacy of meeting the needs of the students such 
that experts are perceived by students as providing more adequate education 
than non-experts. A questionnaire is constructed and administered to 700 
students who are asked to judge whether or not 36 teachers from grades 4, 5, 
and 6 meet the three basic needs of students. It is assumed that students can 
experience not only a shortage in this connection but also an excess. The 
teachers are similarly asked about their educational provision and their 
estimates of behavior problems on the part of students. The expertise of the 
teacher is determined on the basis of the number of years of teaching 
experience and number of extra courses followed. 
I next conducted multilevel analyses. No support is found for hypothesis 1, 
namely that expert teachers do not judge their students as having fewer 
behavior problems than non-expert teachers. Partial support is found for 
hypothesis 2, namely that students who experience a shortage or excess in 
the meeting of at least one of their basic needs tend to be perceived by their 
teachers as having behavior problems. With respect to the need for 
autonomy, in particular, those students who would like more autonomy (i.e., 
less supervision/control) are more likely to be perceived as having behavior 
problems by their teachers than other students. Both students who experience 
a shortage in the meeting of their need for competence (i.e., would like to 
have more information) and those who experience an excess in the meeting 
of their need for competence (i.e., would like to have less information) are 
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also judged to be more problematic when compared to those who are 
satisfied with the meeting of their  needs These three effects, however, are 
found to be no less strong for the expert teachers than for the non-expert 
teachers, which is in contrast to what is assumed for hypothesis 3.  
In Study 2, I examine the behavior of the teachers and students. In doing this, 
I again distinguish the basic needs of the students and the meeting of these 
needs by the teacher. Important constructs within this context are the task 
involvement of the student and the designation of certain teachers as experts 
by a third party. The key research questions are as follows: Are the students 
of expert teachers more well-behaved (i.e., more on-task, more attentive) than 
the students of non-expert teachers and do expert teachers appear to better 
meet the basic needs of students than non-expert teachers?  
I roughly divide the relevant hypotheses — in keeping with interactional 
approach and the school characteristics approach — into ʻmisfitʼ hypotheses 
and ʻeducational provisionʼ hypotheses. In the first case, the difference 
between expert versus non-expert teachers in meeting the needs of students 
is largely of concern. In the second case, the educational provision 
irrespective of the needs of students is of concern. 
I next conduct observations on eight classes with four expert teachers, four 
non-expert teachers, and two types of students in each class. The two types 
of students are those designated as having behavior problems by a support 
teacher or the teacher and one or two randomly selected students. Data 
collection consists of simultaneous observation of the teacher and students. 
The behavior of the teacher and students is recorded using spit screen video 
images. For the teacher, three types of educational provision are coded; for 
the students, three basic needs and the degree of task involvement are 
coded. The data produced by the time sampling procedure are primarily used 
to test the ʻeducationalʼ provision hypotheses and to determine the task 
orientation of the students. The data produced by the event sampling are 
used to test the ʻmisfitʼ hypotheses. 
For the ʻmisfitʼ hypotheses, I determined the most adequate behavior of the 
teacher by the event sampling. I operationalized ʻadequateʼ in relation to the 
educational objective of growth towards self-determination. The data are 
analyzed per cluster, which involves one teacher and two types of students 
(i.e., those with behavior problems and those without). The results provide 
greater support for the ʻeducational provisionʼ hypotheses than the ʻmisfitʼ 
hypotheses. The students with behavior problems are found to behave 
relatively better with an expert teacher than with a non-expert teacher. Expert 
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teachers are generally less controlling in the class than non-expert teachers. 
The educational provision approach or, in other words, school characteristics 
approach also appears to hold for the educational provision hypotheses 
regarding affection: The expert teachers are generally more friendly in the 
class than the non-expert teachers. For the provision of information (i.e., 
feedback), moreover, the expert teachers place greater emphasis upon good 
results than upon errors. This suggests a generally more positive class 
climate on the part of expert teachers rather than fine-grained attunement to 
the needs of students displaying problematic behavior. It is, of course, also 
possible that the expert teachers were really designated as such on the basis 
of their characteristics as a teacher in general and not on the basis of how 
they deal with problematic behavior in particular. 
I thus reached two competing conclusions. The first conclusion is: If the expert 
teachers are designated by a third party as experts on the basis of general 
friendliness and authority, then the choice of the expert is not valid within a 
interactional approach. The second — competing — conclusion is: If the 
expert teachers have been designated as experts in a valid manner (i.e., 
experts with regard to the handling of problematic student behavior), then the 
expert teacher is more friendly, less controlling, and more authoritative than 
the non-expert teacher within a school characteristics approach. 

Chapter 7 
In Chapter 7, I look back upon my research findings in relation to the 
approaches and theories examined, the adopted research strategy, and the 
research questions posed. Given that little support is found for differences in 
the — according to theory — adequate handling of problematic student 
behavior by teachers designated as experts versus non-experts, I can 
conclude that the gap between theory and practice has not been narrowed. 
Research on the ʻreadingʼ of behavior in terms of the needs of students and 
on the ʻeffectsʼ of teacher behavior on the behavior of students is still, thus, 
needed. 
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Dankwoord

Dit proefschrift is opgedragen aan mijn leraren onder wie ook diegene die 
onderwerp waren van mijn onderzoeken. Een van hen is Margreet Borst. Zij 
zal haar aandeel ongetwijfeld herkennen maar ook onderschatten. Zij legde 
de grondlaag voor het afstemmingsperspectief. Ik ben mij maar gedeeltelijk 
bewust van alle bijdragen die iedereen geleverd heeft. Daarom beperk ik mij 
vooral tot die leerkrachten en begeleiders waarvan ik wist dat zij over mijn 
schouder meekeken. 
Allereerst dank ik mijn promotor prof. dr. Wim Meijnen en co-promotor prof. 
dr. Kees van der Wolf. Zij hebben mijn denken gescherpt met hun prikkelende 
vragen, discussies en commentaar. Ik dank hen voor alle inspanningen, 
pogingen tot bijsturen, volharding en vertrouwen in de goede afloop. Ook 
prof. dr. Joop Hox dank ik voor zijn inspiratie en adviezen. Mijn dankwoord 
verdient een veelvoud aan bladzijden als ik recht zou doen aan de 
zorgvuldigheid waarmee dr. Godfried van den Wittenboer mijn vragen 
beantwoordde. Hij leerde mij ondermeer dat ik zeer precies moest zijn in het 
rekkelijk zijn en niet moest vergeten na te denken. Mijn “idolen van de 
pedagoog” zijn prof. dr. Klaas Doornbos en prof. dr. Luc Stevens. Ik heb hun 
gedachtelijn zoveel mogelijk gevolgd. Ik zal me verheugen op hun blik van 
herkenning.  
Een stevig fundament om deze proeve van bekwaamheid te doorstaan is 
gelegd door de programmagroep Methodenleer van de afdeling Psychologie 
van de Universiteit van Amsterdam. Vooral prof. dr. Don Mellenbergh, dr. 
Wulfert van den Brink, drs. Harrie Vorst, dr. Paul Oosterveld en drs. Marijke 
Engels hebben mij veel meer gereedschap gegeven dan alleen een 
ʻhammerʼ.
Ik heb mij bij het lesgeven vaak gespiegeld aan mijn docenten van de 
Academie voor Lichamelijke Opvoeding van Amsterdam. Vooral Otto 
Sanders, Max Koops, Jan Kallenbach, Leo Oostrom en Hein Ouwersloot 
stelden hoge eisen en waren voor mij bezielende leerkrachten. Mijn 
gelouterde stageleraren Karel Rietveld, Huub Schrage en Ruud Weidema 
hielpen mij gedoseerd bij mijn eerste wankele stappen in het doceren. Ruud 
zei onlangs, nog voor ik iets over mijn proefschrift kon vertellen, ”het gaat om 
de klik he”. 
Mijn leraren van het Eerste Christelijk Lyceum te Haarlem staan geenszins op 
de achtergrond. Mevrouw Houtman, de heer Cornet en de heer Wierda 
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moeten een ongekend vertrouwen in mij gehad hebben. Hoe kan ik alsnog 
laten blijken dat ik dat enorm op prijs stelde? Mijn handbaltrainer Herman 
Koper kon mij door het vuur laten gaan. Hij weet niet hoe belangrijk hij is 
geweest bij mijn keuze om leraar bewegingsonderwijs te worden. 
Op de Wilhelminaschool in Zandvoort konden juffrouw de Haan, mevrouw de 
Vries en Ruud Weidema mij bijzonder tactvol bij de les houden. Dankzij de 
zaterdagochtenden bij mevrouw Rinkel slaagden wij voor de toelatingstest 
voor het lyceum. 
Al deze leraren staan mij helder voor ogen. Ik zou hen experts in de omgang 
met mij willen noemen. Dat impliceert niet dat zij voor iedereen en altijd 
experts zijn. Het illustreert misschien waarom ik in het kader van mijn 
proefschrift geen experts vond in de afstemming, want: 

verschillende leerlingen 
met verschillende behoeften en gedragingen 
vinden in
verschillende omstandigheden  
verschillende leerkrachten 
met verschillende vaardigheden  
verschillend een expert. 














