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3 Strategisch methodologische verantwoording 

3.1 Inleiding 

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

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

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

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

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

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

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

3.1.1 Tegenstellingen tussen kwalitatief en kwantitatief 
onderzoek

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

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

Algemene aanpak 

 Kwalitatief   Kwantitatief 

     

Bedoeling Ontdekking van theorie   Verificatie van theorie 

     
Scope Holistisch, rijk in context, 

benadrukken van interacties 

  Particularistisch, geleid 

door programmadoelen 

     
Meting Kwalitatief   Kwantitatief 

     

Dataverza-
meling 

Semi- of ongestructureerde 
responsopties

  Gefixeerde 
responsopties

     

Analyse 
technieken 

Inductief   Deductief 

     

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

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

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

3.1.2 Theorie- en datagestuurd onderzoek en wijzen van 
operationalisering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eis

koppeling praktijk theorie 
     

Kennis praktisch   theoretisch 
     

criteria Bepaling van 

expertleerkrachten op 
basis van �praktische� 

criteria

  Bepaling van theoretische 

criteria waaraan een 
expert zou moeten voldoen 

     
Constructie 

methode 

Intuïtief-rationele

methode 

  Deductief-

constructmethode 

     
Instrument “The do�s en dont�s” 

van een 

expertleerkracht 
volgens de 

praktijkwerkers  

  Operationalisatie van het 

aanbod van de leerkracht 

en de behoeften van de 
leerling 

     
Hypothese experts stemmen hun aanbod zodanig af op de behoeften 

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

     

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

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

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

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

� Domeinbepaling 
De eis van domeinbepaling in expertonderzoek geeft aan dat het domein 
waarin iemand succesvol is nauw omschreven moet zijn. Zo kan een schaker 
een expert zijn in het klassieke schaakspel, maar niet in snelschaak of 
blindschaak. Bij rekenvaardigheid is bekend dat iemand na lange training 
expert kan worden in het vermenigvuldigen van 3 keer een getal met 4 cijfers. 
Een dergelijk persoon staat echter op gelijk niveau met beginners indien hem 
een deling van een getal met 5 cijfers als probleem gegeven wordt. Ceci 
(1990) geeft aan dat de experts bij de 'horse race handicappers' hun 
specialistische rekenvaardigheden en kennis niet transfereren naar het 
rekendomein binnen verschillende IQ tests. De domeinafbakening is dus een 
noodzakelijk onderdeel voor de bepaling van een expert. 
Wat is het domein van expertise van de leerkracht in de omgang met 
gedragsproblemen? Is het domein nauwkeurig af te bakenen? In Hoofdstuk 2 
menen wij juist aangetoond te hebben dat het domein gedragsproblemen 
onduidelijk gedefinieerd is. Dit probleem van afbakening van 
gedragsproblemen heeft direct zijn weerslag op de definiëring van de expert. 
Is een expertleerkracht een expert met algemene onderwijsvaardigheden of 
zijn specifieke vaardigheden noodzakelijk? Of zijn specifieke vaardigheden 
noodzakelijk voor specifieke leerlingen? Binnen een transactionele 
benadering is de bepaling van het domein van expertise niet eenduidig. Dit 
komt omdat in deze benadering gedragsproblemen afhangen van de 
perceptie van de leerkracht van leerlinggedragingen. Deze perceptie hangt 
weer samen met de vaardigheid van de leerkracht en de context. 
Bij de domeinbepaling hebben wij gekozen voor verschillende omschrijvingen. 
In Hoofdstuk 4 hebben wij de invulling van gedragsproblemen impliciet 
gelaten in de vraag aan de interne begeleiders “Wat doet een leerkracht in het 



Strategisch methodologische verantwoording 

73

regulier basisonderwijs met de verschillende soorten gedragsproblemen 
waardoor u hem/haar een expert noemt”. Dus eventuele labels zoals 
internaliserend en externaliserend probleemgedrag of nog specifiekere 
omschrijvingen zijn niet gebruikt. Door gebruik van de woorden “verschillende 
soorten” is de concretisering en afbakening van het domein dus overgelaten 
aan de interne begeleiders. 
In Hoofdstuk 5 hebben wij het domein van expertise beschreven als (omgang 
met) leerlinggedragingen in het regulier basisonderwijs met behulp van items 
uit de Schobl-R: �leerlinggedragingen� en niet zozeer �gedragsproblemen� 
omdat wij de leerkrachten deze leerlinggedragingen laten beoordelen op de 
mate van problematisch. De domeinbepaling ligt dus besloten in de 
omschrijvingen van de items van de Schobl-R. 
In Hoofdstuk 6 hebben wij de leerlinggedragingen geobserveerd van 
willekeurige leerlingen en leerlingen die in het voorgaande schooljaar als 
moeilijk, bijzonder, opvallend of problematisch genoemd werden. Bij de vraag 
aan de leerkrachten naar deze laatste soort leerlingen hebben wij ook hier 
geprobeerd de labels te vermijden. Wij hebben voor voorgaande schooljaar 
gekozen omdat juist bij expertleerkrachten probleemgedrag nauwelijks hoeft 
voor te komen. 
Wij hebben op verschillende manieren het domein van expertise proberen te 
omschrijven zonder in de �child-blaming approach� te vervallen. Dit gaat ten 
koste van een eenduidige omschrijving van het domein. Dergelijke problemen 
met de definiëring van het domein worden ook onderkend binnen het 
expertparadigma. Dit wordt door Ericsson & Lehman (1996) het zogenaamde 
�Ill-defined problem� genoemd. 

� Stabiliteit binnen een persoon 
Voor expertonderzoek is het vereist dat de eigenschappen of vaardigheden 
relatief stabiel zijn binnen een persoon. Als een persoon zijn succes te 
danken heeft aan een lot uit een loterij of een eenmalige uitvinding, dan mag 
men hem geen expert noemen. Toont een persoon zijn extreme vaardigheid 
op een bepaald gebied op langere termijn dan is er wel sprake van een 
expert. Bij deze stabiliteit is de grondslag van de vaardigheid in het midden 
gelaten. Bij stabiele expertise maakt het dus niet uit of deze gebaseerd is op 
een intensieve training of op (erfelijk) talent. Over (toekomstige) 
expertleerkrachten wordt weleens gezegd “ze hebben het wel of ze hebben 
het niet”. Een dergelijke uitspraak is ook gedaan in een door ons verricht 
onderzoek bij vijf inspecteurs van het speciaal onderwijs. Bij hen zochten wij 



Expertleerkrachten in de omgang met probleemgedrag 

74

naar hun criteria voor experts in de omgang met verschillende 
gedragsproblemen. De inspecteurs doelen met het genoemde citaat op 
echtheid en authenticiteit of wel oorspronkelijkheid van de leerkracht. Zij 
suggereren hiermee dus een stabiele eigenschap zonder te verwijzen naar de 
oorzaken van die oorspronkelijkheid. 
Voor onderzoek in dit proefschrift geldt de eis, ongeacht aanleg, dat de 
expertise voor een langere periode zichtbaar geweest moet zijn. Verloop 
(2001) geeft aan dat een behoorlijke mate van expertise in het lesgeven 
ongeveer na vier jaar zichtbaar is. In de verschillende hoofdstukken hebben 
wij als determinerende concepten ondermeer opgenomen: het aantal jaren 
ervaring in het onderwijs en speciaal onderwijs en het aantal cursussen om 
om te gaan met kinderen die speciale zorg nodig hebben. Het aantal 
cursussen is een mogelijke indicator voor de bewuste training die iemand 
voor een langere periode heeft ondergaan om een expert te worden. 

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

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

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

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

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

3.3 Algemene samenvatting 

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


