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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 



Expertleerkrachten in de omgang met probleemgedrag 
 

 26 

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. 
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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 
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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 

Probleem- 
definiëring 

Groep-/school- 
kenmerken

Leerkracht- 
kenmerken 

Leerling- 
kenmerken 

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 
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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. 
 
 


