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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. �Hij� 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 �expositie� de introductie van verschillende thema�s 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 
thema�s met evenveel nadruk beschreven zullen worden, wat onvermijdelijk en net als 
in de muziek zelfs wenselijk is. Desondanks zullen de thema�s herkenbaar blijven. 
�Expositie� van een probleemstelling zoals gebruikt door Oost (1999) is een 
vormcriterium dat samenhangt met de �vindbaarheid� 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. 
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als die �brutale�, die �pestkop�, die �stille� of die �drukke�. Als klasgenoot kon je 
vroeger voor brutaliteit nog wel bewondering hebben of de herrie negeren bij 
die �drukke�. 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 �onzichtbare� 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 collega�s 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 collega�s. 
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 Anneke�s 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 collega�s 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 collega�s. Dit betekent niet 
dat zij daadwerkelijk tekortschoot of dat haar collega�s 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 collega�s 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 collega�s 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 elkaars� 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 collega�s 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 (�extreme cases�) 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 thema�s in dit proefschrift uitgewerkt. Wij noemen de 
belangrijkste thema�s en geven aan waar deze verder uitgewerkt worden.

In de interviews met de twee leerkrachten duikt de term �moeilijk� 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 �labelen� 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 (�theory-driven�) en datagestuurd 
(�data-driven�) aan bod. Wij zullen in de loop van dit proefschrift onze nadruk 
verleggen van kwalitatief naar kwantitatief onderzoek en van �data-driven� 
naar �theory-driven�.
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 �data-driven� 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 �data-driven� naar �theory-driven� 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 
�theory-driven�.
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 �handleiding� waar leerkrachten zoals Monica behoefte aan 
hebben. Het onderzoek in dit hoofdstuk is dus volledig �theory-driven� en is 
grotendeels kwantitatief van aard. 
In Hoofdstuk 7 geven wij een samenvatting van dit proefschrift kijken wij terug 
op onze ambities. 


