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4  Criteria van vakgenoten voor het aanwijzen 
van een expertleerkracht 

4.1 Inleiding 

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

Samenvatting theoretisch kader 
De opvatting van gedragsproblematiek als een subjectief, relatief en relationeel 
fenomeen (zie Hoofdstuk 2) impliceert dat verschillende leerkrachten in 
verschillende situaties, verschillen in de omgang met verschillend gedrag van 
verschillende leerlingen op basis waarvan zij de verschillende gedragingen 
verschillend definiëren als gedragsproblematisch. Verschillende auteurs, zoals 
Chazan, Laing & Davis (1994); Galloway, Ball, Bloomfield & Syed (1982); Van 
der Wolf, Buddelmeijer, Hox & de Leeuw (1984); Ysseldyke (1986) en 
Ysseldyke, Algozzine & Thurlow (2000), geven aanzetten voor de opvatting van 
het definiëringproces als wisselwerking tussen de leerkracht en de leerling. De 
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uitkomst van dat proces is hier de leerling als �uitvaller� in het onderwijs. 
Deze opvatting is te verduidelijken met twee extremen. Aan de ene kant staat 
de leerkracht die nauwelijks vaardigheden en middelen heeft om met 
verschillende behoeften en de daaruit voortvloeiende gedragingen van 
leerlingen om te gaan. Deze leerkracht ontmoet tal van gedragsproblemen of 
roept deze op.  
Aan de andere kant staat de leerkracht, die zoveel vaardigheden en middelen 
ter beschikking heeft, dat bepaalde gedragingen niet voorkomen of niet als 
hinderlijk ervaren worden. Een dergelijk verband tussen leerkrachtactiviteiten 
en probleemsituaties wordt post hoc aangegeven (maar niet aangetoond) door 
Kounin (1977). Kounin beschrijft effectieve klassenmanagers als leerkrachten 
die preventief werken, waardoor er minder verstorende situaties ontstaan.  
Als volgens Brophy (1996) toch problematisch gedrag ontstaat, verschillen 
leerkrachten weinig in de gebruikte handelingsrepertoires. Kortom de 
leerkrachten verschillen niet in reactieve maatregelen, maar wel in proactieve 
maatregelen. Dus door deze laatste soort maatregelen hebben zij naar de 
mening van Brophy minder (last van) gedragsproblemen. 
Leerkrachten verschillen in effectiviteit in de omgang met gedragingen, 
waardoor deze al dan niet uitmonden en opgevat worden als 
gedragsproblemen. De definiëring van gedragsproblemen van leerlingen bij 
leerkrachten hangt samen met eigenschappen van de leerkracht en de groep- 
of klaskenmerken (Guldemond, 1994; Guldemond & Meijnen, 2000; Maas, 
1992; Maas & Meijnen, 1999). In dit hoofdstuk proberen wij eigenschappen van 
een leerkracht te bepalen, op basis waarvan wij deze een expert in de omgang 
met gedragsproblemen kunnen noemen. De toevoeging: �in de omgang met 
gedragsproblemen� zullen wij ten behoeve van de leesbaarheid veelal 
weglaten.
Zoals wij in Hoofdstuk 3 beschreven hebben, kunnen de eigenschappen van 
een expert globaal op twee wijzen geïnventariseerd worden. Wij gaan hier in de 
volgende alinea op in. Voor een uitgebreide beschrijving van het zogenaamde 
expertparadigma verwijzen wij naar Hoofdstuk 3. 
Onder een expert verstaan Meyer & Booker (1991, p. 3) “…. a person who has 
background in the subject area and is recognized by his or her peers or those 
conducting the study as qualified to answer questions”. De oordelen van 
experts worden ondermeer gebruikt: “to provide estimates on new, rare, 
complex, or otherwise poorly understood phenomena." (Meyer & Booker, 1991 
p. 4, p. 23). Ericsson & Smith (1991) noemen verschillende eisen, die aan 
expertonderzoek gesteld worden. Het gaat om de eisen over de 



Criteria van vakgenoten voor het aanwijzen van een expertleerkracht 

81 

domeinbepaling van, de stabiliteit in, de verschillen in, de observeerbaarheid 
van, en de effectiviteit van de kennis of vaardigheid. Deze eisen kunnen wij 
samenvatten met twee criteria: het externe en het interne criterium. Het externe 
criterium verwijst naar de indirecte indicatoren die gebruikt worden om een 
expert te kiezen. Deze indirecte indicatoren worden ook wel de sociale 
indicatoren genoemd, ofwel de aanwijzing door vakgenoten (�peers�). Dit zijn 
anderen die thuis zijn in hetzelfde domein. Het interne criterium is de bepaling 
van de expert door middel van de uitvoering van gestandaardiseerde taken 
betreffende een nauw omschreven domein. Het goed of minder goed uitvoeren 
van de taken is dan de zogenaamde directe indicator voor expertbenoeming. 
Het interne criterium is onderwerp van Hoofdstuk 6. Het construeren of bepalen 
van het externe criterium is het onderwerp van het huidige hoofdstuk. Wij 
gebruiken de mogelijkheden van expertonderzoek om uit te zoeken over welke 
kennis en vaardigheden leerkrachten moeten beschikken om adequaat met 
probleemgedrag om te kunnen gaan. 
Het belang en de aanpak kunnen samengevat worden met: bruikbare kennis 
moet ergens gehaald worden en anderen moeten naar de �bron� verwijzen. Wie 
zijn die anderen en waar letten diegenen op die verwijzen naar deze �bron�? 
Met deze globale vragen komen wij op de specifieke vraagstellingen in dit 
hoofdstuk.

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

� Wat is effectief leraargedrag ten aanzien van gedragsproblemen? 
� Wie kan die effectiviteit het best beoordelen? 
� Op welke basis geschiedt de benoeming en 
   welke aspecten zijn van belang? 
� Waardoor wordt een expert uiteindelijk gekenmerkt? 

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

noemen in de omgang met gedragsproblemen in het regulier 
onderwijs?

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

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

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

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

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

activiteiten van leerkrachten in de omgang met gedragsproblemen? 

Opbouw van het hoofdstuk 
Wij beschrijven in dit hoofdstuk twee deelstudies: Studie 1 en Studie 2. Elke 
studie heeft een eigen aanpak met een eigen populatie, steekproef, methode, 
resultaten en conclusie. Studie 1 omvat een inventarisatie van verschillende 
soorten activiteiten op basis waarvan een leerkracht een expert genoemd kan 
worden. In Studie 2 brengen wij enkele methodologische verfijningen aan om 
de eventuele nadelen in de methode van Studie 1 te ondervangen. In de 
volgende alinea�s wordt een overzicht gegeven van de opbouw van de twee 
studies.
Bij Studie 1 gebruiken wij in de aanpak de techniek die bekend staat als 
�Concept Mapping� (Trochim,1989; 1993). Hierbij worden uitspraken van een 
groep respondenten over een focusvraag of thema gesorteerd en gewaardeerd 
(sectie 4.2.3) waarna, op basis van rekentechnische analyses (sectie 4.2.4), 
uiteindelijk een kaart (�map�) gepresenteerd wordt. Deze kaart bevat de 
gegroepeerde uitspraken. Dit noemen wij �Procedure 1�.  Deze kaarten worden 
teruggekoppeld naar de respondenten die deze groepen van uitspraken 
benoemen en interpreteren (sectie 4.2.5). Dit noemen wij �Procedure 2�. 
De resultaten, interpretaties en conclusies van beide procedures vermelden wij 
achtereenvolgens per groep. Dus elke groep respondenten heeft een eigen 
resultatenbeschrijving met daarin een rekentechnisch gedeelte en een 



Criteria van vakgenoten voor het aanwijzen van een expertleerkracht 

83 

interpretatietechnisch gedeelte.  
De resultaten van elke groep worden samengevoegd in een gezamenlijke 
conclusie (sectie 4.2.7), waarbij de verschillen en overeenkomsten tussen de 
groepen benadrukt worden. Bovendien beschrijven wij de kwaliteit van de 
resultaten en het onderzoek in het kader van de methodologische eisen die 
zowel aan kwantitatief als kwalitatief onderzoek gesteld worden (Swanborn, 
1996). Aan het slot van Studie 1 geven wij in de deelconclusie ondermeer 
aanbevelingen voor vervolgonderzoek en komen wij tot de constructie van de 
Profielvragenlijst (sectie 4.2.8) die dient om leerkrachten te kunnen aanwijzen 
als expert. De vragen in de vragenlijst zijn gebaseerd op de uitspraken van de 
onderzoeksgroepen uit Studie 1. 
In Studie 2 gaan wij in op de uitkomsten en aanbevelingen van Studie 1. In 
plaats van groepen, ondervragen wij individuen om criteria te vinden voor het 
benoemen van experts. Deze studie heeft een andere aanpak dan Studie 1, 
namelijk de �Q-sort� ondervragingsmethode (sectie 4.3.2). De gegevens uit deze 
scoringstaak analyseren wij met clusteranalyses. Deze analyses (sectie 4.3.3) 
geven zicht op de structuur van de Profielvragenlijst. Wij besluiten Studie 2 met 
deelconclusies. Aan het slot van dit hoofdstuk (sectie 4.4) geven wij de 
conclusies over beide studies. 

4.2 Studie 1: Groepsgewijze ondervraging van interne 
begeleiders naar leerkrachtkenmerken 

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

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

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

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

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

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

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

Brainstorming
De groepsbijeenkomst is ingeleid door de onderzoeker zelf. Deze heeft het 
maatschappelijk belang van het onderzoek in het kader van inclusief onderwijs 
toegelicht en het doel aangegeven van de bijeenkomst voor het 
totaalonderzoek. De onderzoeker introduceerde tevens de zojuist beschreven 
focusvraag en gaf de bedoeling ervan aan. Bij de uitleg of toelichting is als 
voorbeeld de �ideale partner� genoemd. Dit voorbeeld leent zich om 
eigenschappen te noemen van een persoon die al dan niet in werkelijkheid 
bestaat. Inhoudelijk heeft het beeld van de �ideale partner� zo goed als geen 
overeenkomsten met die van de expertleerkracht. Hierdoor is de kans klein dat 
de ideeën over de �ideale partner� interfereren met de ideeën van de 
respondenten over een expertleerkracht. Het genoemde voorbeeld is 
consequent gebruikt indien nadere uitleg nodig was. 
De inventarisatie van de uitspraken van de groepsdeelnemers met betrekking 
tot de focusvraag is al brainstormend gedaan. Deze activiteit is geleid door een 
collega-onderzoeker die zowel mondeling als schriftelijk geïnstrueerd is voor de 
taak. Deze zogenaamde �facilitator� heeft als taken het samenvatten van de 
uitspraken of het inkorten daarvan. Daarnaast vraagt hij/zij naar verduidelijking 
en splitst mogelijk samengestelde uitspraken op in deeluitspraken. De bondig 
geformuleerde uitspraken werden door de �facilitator� op diverse �overflaps� 
genoteerd.
Als de �facilitator� meende dat verschillende uitspraken gelijke betekenis 
hadden, is gevraagd of de uitspraak iets anders betekende dan datgene dat al 
genoteerd stond. Bij elke oplossing is, op voorstel van de kant van de 
�facilitator�, gevraagd of de betreffende interne begeleider zich kon vinden in de 
beslissing. De uitspraken zijn door de deelnemers noch door de �facilitator� of 
onderzoeker bediscussieerd. 
Voor de brainsstorming-fase is een richtlijn gesteld van ongeveer 50 uitspraken. 
Deze keuze is gedaan vanwege de korte tijd die beschikbaar was voor de 
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inventarisatie. Rondom de 37ste uitspraak is de vraag gesteld: “welke 
uitspraken die nog niet genoemd zijn, mogen beslist niet ontbreken”. De drie 
groepen interne begeleiders kwamen, ondanks deze beperking, tot 
respectievelijk 76, 49 en 41 uitspraken. 

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

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

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

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

Niet Licht Noch licht/ Zwaar Zeer zwaar 

  Noch zwaar   
     

1 2 3 4 5 

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

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

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

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

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

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

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

Bepaling van het aantal dimensies en benoeming ervan door 
de deelnemers 
Na de benoeming van de clusters is de deelnemers gevraagd om de eventuele 
dimensies te benoemen. Deze vraag is toegelicht met twee voorbeelden die 
inhoudelijk geen verband hebben met het huidige onderzoek. Zo betreft het 
eerste voorbeeld de vraag naar de dimensie, richting of principe in de serie 
termen �magere melk�, �halfvolle melk�, �volle melk�, �kwark�, �jonge kaas�, 
�belegen kaas� en �oude kaas�. De serie termen zijn in deze volgorde op een 
flap genoteerd. De deelnemers kwamen al snel op het principe �indikken�, �vaste 
vorm aannemen�, �afname van water in producten� of �toename in scherpte van 
smaak�.
Het tweede voorbeeld dat door de onderzoeker gegeven is, betreft het 
handelen van �de ideale partner�. De onderzoeker schreef op een flap een 
aantal termen dicht bij elkaar: �zorgt voor onderhoud tuin�, �helpt in de keuken�, 
�schoonhouden huis�. Een ander groepje termen werd op dezelfde flap 
genoteerd: �haalt kinderen van school, �brengt bloemen mee�, �houdt deur open�, 
�vraagt of hulp nodig is�. De verbinding tussen de groepen van uitspraken kan 
als dimensie benoemd worden. Deze loopt van “het materiële naar het sociale 
domein” en betreft zorgvuldigheid of zorgzaamheid. 
Op dezelfde wijze als in de twee bovengenoemde voorbeelden, moesten de 
deelnemers de dimensies benoemen op basis van de inhoud van de uitspraken 
en de eerder gedane clusterbenoemingen. Alle �windroosrichtingen� zijn als 
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dimensiekeuzes toegestaan. De namen van de dimensies zijn genoteerd op 
sheets, waarop de clusters en nummers van uitspraken reeds afgebeeld 
stonden.

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

4.2.5.1 Resultaten en interpretatie door de interne begeleiders 
Groep 1 

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

Nummer Naam van de clusters en inhoud uitspraken: Gemiddelde 

voor 

uitspraken 

Gemiddelde 

voor cluster 

(variantie) 
    
    

Cluster 1 Pedagogisch handelingsrepertoire 

Basis gestructureerd werken 

Pedagogisch klimaat scheppen 

 4.43 (.02) 

    

1 Aandacht voor opvallende leerlingen 4.31  

57 Met eigenheden van leerlingen rekening houden 4.31  

6 Duidelijk zijn 4.46  

7 Consequent zijn 4.54  

76 Acceptatie  4.54  

8 Grenzen stellen 4.31  

34 Duidelijk in/zijn regels (zichtbaar maken) 4.54  

75 Niet stigmatiseren 4.31  

2 Goed luisteren 4.62  

4 Niet snel oordelen 4.38  

52 Consequent/flexibel 4.67  

54 Balans tussen consequent/flexibel 4.31  

73 Geen fixatie op de problemen (balans) 4.31  

74 Aandacht verdelen 4.38  

    
    

Cluster 2 Empathie  3.95 (.10) 

    

3 Laten uitpraten 3.92  

37 Opnieuw rustig correctie van leerling door leerkracht 3.69  

20 Veiligheid 4.54  

36 Opnieuw rustig (laten) herhalen 3.69  

14 Aandacht voor cultuurverschillen 3.69  

60 Handelingsrepertoire verschillende reacties 4.17  

    
    

Cluster 3 Communicatieve vaardigheden  4.17 (.11) 

    

5 Afwijzen gedrag. Leerling accepteren. 4.08  

45 Non verbaal. Zintuiglijker bij jonge leerlingen. 4.50  

23 Leerling de tijd geven. 4.00  

39 Opnieuw rustig leerkracht. In contrast met thuis van 

leerling. 

3.62  
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Nummer Naam van de clusters en inhoud uitspraken: Gemiddelde 

voor 

uitspraken 

Gemiddelde 

voor cluster 

(variantie) 
    
    

12 Goed gedrag belonen. 4.31  

51 Leerlingen met elkaar laten praten. 4.00  

38 Opnieuw rustig sanctie/belonen. 3.77  

40 Bespreken regels (overleg,uitleg) met leerling. 4.00  

42 Leerling(en) sancties laten bedenken. 3.67  

47 Praten met kind. 4.75  

55 Er wordt rekening met mij als leerling gehouden. 4.31  

43 Communicatie op niveau van leerling (taalaanpassing) 4.50  

44 Concrete uitleg 4.58  

9 Afspraken houden 4.38  

25 �ruimte geven� 4.08  

11 Gelijke behandeling 4.15  

56 Individuele benadering/ Uniek zijn 4.31  

18 Veiligheid 4.54  

46 Ooghoogte, door de knieën 3.58  

53 Uitzonderingen moeten kunnen 4.33  

    
    

Cluster 4 Orthodidactisch handelen  4.07 (.04) 

    

10 Afspraken evalueren 4.15  

41 Uitleg=begrijpen 4.17  

50 Inbedding, refereren aan 3.67  

48 Leerstof aanpassing 4.25  

24 Leerling tot rust laten komen 4.00  

68 Succeservaring bij oplossen van problemen 4.31  

28 Kleine afspraken 3.85  

69 Plezier laten ervaren in het oplossen van problemen 4.15  

    
    

Cluster 5 Kennis vergaren/hulpvraag door leerkracht ten behoeve 

van kind 

 3.91 (.10) 

    

15 Kennis cultuurverschillen 3.62  

16 Achtergrond informatie zoeken 4.15  

62 Contact andere opvoeders (kennis van afspraken school, 

thuis

3.85  

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

voor 

uitspraken 

Gemiddelde 

voor cluster 

(variantie) 
    
    

17 In gesprek gaan met kind/ouders/andere leerlingen 4.31  

26 Handelingsplan 3.62  

27 Evalueren met betrokkenen 4.15  

49 Preventie, bakjes aanpak 3.42  

22 In team bespreken 3.54  

70 Kennis van de kleine stapjes (analyseren) 4.18  

    
    

Cluster 6 Persoonlijkheidsaspecten  4.09 (.08) 

    

13 Gevoel voor humor 3.92  

71 Relativeren 4.31  

58 Betrokkenheid (emoties) 4.31  

65 Eigen beperking kennen 4.46  

72 Lachen om jezelf als het misgaat 4.08  

59 Intuïtie 3.85  

29 Persoonsgebonden 3.91  

61 Roeping 4.08  

64 Eigen beperking, zelfkennis, reflectie 4.46  

19 Eerlijkheid 4.54  

31 Lichaamstaal 3.92  

67 Evenwichtig/ gelijkmatigheid van leerkracht 4.15  

66 Kritisch voor zichzelf (leerkracht) 4.46  

35 Geduld van de leerkracht 4.08  

21 Jezelf blijven 4.08  

32 Ontspanning leerkracht 3.69  

30 Zekere uitstraling 3.85  

33 Aardige expressie leerkracht 3.54  

    

    

 Gemiddelde over alle 6 clusters en de (variantie) tussen 6 

clusters 

 4.10 (.03) 

 Gemiddelde en variantie over items  4.15 (.10)  

    

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

Bepaling van het aantal clusters en dimensies en de 
benoeming daarvan door Groep 1 
De inhoud in kolom 3 van Tabel 4.1 geeft de termen voor de clusters zoals die 
door de deelnemers genoemd zijn. Vooral de meervoudige termen voor Cluster 
1 vallen op: �Pedagogisch handelingsrepertoire�,  �Basis gestructureerd werken� 
en �Pedagogisch klimaat scheppen�. De deelnemers verkozen deze typeringen, 
omdat zij geen overkoepelende term daarvoor konden vinden.  
In Figuur 4.1. staat de uiteindelijke �concept map� van Groep 1. Elk cluster staat 
getekend als een hoekige vorm of �eiland�. De eilanden die dicht bij elkaar 
liggen vertonen volgens de groep interne begeleiders meer gelijkenis dan 
eilanden die verder van elkaar af liggen. Cluster 2 is door de deelnemers 
�Empathie� genoemd. Dit cluster ligt in de buurt van Cluster 3 dat 
�Communicatieve vaardigheden� genoemd wordt. Cluster 2 en Cluster 3 liggen 
in het midden van de kaart in Figuur 4.1. Cluster 4 is als �Orthodidactisch 
handelen� benoemd, met daarin specifieke handelingen of maatregelen van 
leerkrachten ten behoeve �speciale� gevallen. Cluster 5 is 
�Kennisvergaren/Hulpvraag door de leerkracht ten behoeve van kind�. Dit 
cluster bevat de uitspraken die niet direct het handelen in de klas betreffen, 
maar gericht zijn op het verzamelen van kennis bij bronnen buiten de 
klassencontext. Cluster 6 is aangeduid als �Persoonlijkheidskenmerken�. 

Bepaling van de dimensies door Groep 1 
In Figuur 4.1 staan twee assen ofwel dimensies. De as die loopt van Cluster 3: 
�Communicatieve vaardigheden� naar Cluster 2: �Empathie�, is door de 
deelnemers �Inleven in de ander� genoemd. De as van Cluster 4: 
�Orthodidactisch handelen� naar Cluster 1: �Pedagogisch 
handelingsrepertoire/Basis gestructureerd werken/pedagogisch 
klimaatscheppen�, is benoemd als richting van �Specifieke naar algemene 
vaardigheden�. 
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Inleven in de ander 

Specifieke-Algemene vaardigheden 

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

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

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

Nummer Naam van de clusters en inhoud uitspraken Gemiddelde 

voor 

uitspraken 

Gemiddelde 

voor Cluster 

(variantie) 
    
    

Cluster 1 Signaleren, Observeren, Inventariseren  4.62 (.11) 

    

1 Observeert wat er aan de hand is 4.85  

3 Probleembeschrijving opstellen 4.23  

5 Continue signalen van leerlingen waarnemen 4.77  

    
    

Cluster 2 Kennis extern (verzamelen)  4.15 (.01) 

    

2 Achtergrond informatie verzamelen 4.31  

34 Lezen over probleemgedrag 4.00  

36 Informatie zoeken 4.15  

35 Leerkracht hulp vragen bij anderen 4.15  
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Nummer Naam van de clusters en inhoud uitspraken Gemiddelde 

voor 

uitspraken 

Gemiddelde 

voor Cluster 

(variantie) 
    
    
    

Cluster 3 Nonverbale interactie  4.36 (.07) 

    

6 Ingaan op signalen 4.69  

10 Oogcontact houden met 4.00  

11 Ingaan op lichaamstaal van leerling 3.92  

45 Geduld tonen 4.46  

18 Planmatige aanpak van 4.54  

22 Kleine stapjes benoemen 4.38  

46 Plan langere tijd volhouden 4.62  

28 Eigen gedrag van de leerkracht bespreekbaar maken 4.54  

29 Eigen gedrag van de leerkracht bij collega�s bespreekbaar 

maken 

4.08  

48 Kunnen afwijken van vooropgezet plan 4.46  

49 Willen afwijken van vooropgezet plan 4.23  

    
    

Cluster 4 Communicatie probleemgedrag in relatie tot 

groep/ouders/omgeving 

 4.36 (.07) 

    

24 Probleemgedrag in de groep bespreken 4.23  

26 Probleemgedrag in de groep betrekken 4.38  

25 Probleemgedrag in de groep laten accepteren 4.38  

30 Gedrag van de groep in relatie tot leerling bespreken 3.92  

27 Terugkoppelen naar ouders 4.46  

47 Goed contact met ouders van het kind onderhouden 4.77  

    
    

Cluster 5 Basishouding kindgerichte afstemming  4.31 (.20) 

    

4 Goed naar het kind luisteren 4.92  

21 Soort beloning afstemmen op wens leerling 4.08  

23 Alternatief bieden door probleemgedrag te tolereren 4.31  

7 Voor het kind bespreekbaar maken van probleemgedrag 4.54  

8 Aan het kind vragen hoe het zijn eigen gedrag ervaart 4.31  

20 Hanteren beloningssysteem 3.77  

42 Leerprestaties ondergeschikt maken aan het gedrag 3.85  

43 Gedrag soms ondergeschikt maken aan de leerprestaties 3.77  
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Nummer Naam van de clusters en inhoud uitspraken Gemiddelde 

voor 

uitspraken 

Gemiddelde 

voor Cluster 

(variantie) 
    
    

44 Kind bewust afleiden uit probleemgedrag 4.08  

31 Heldere, concrete afspraken 4.85  

32 Door duidelijke afspraken veiligheid bieden 4.92  

    
    

Cluster 6 Verbale interactie (positief)  4.41(.10) 

    

9 Niet altijd direct probleem corrigeren 3.77  

16 Met humor kunnen reageren 4.54  

12 Leerkracht reageert op nonverbaal gedrag van leerling 4.00  

39 Niet (te lang) in discussie gaan 4.31  

19 Consequent reageren op probleemgedrag 4.77  

33 Aanspreken op gedrag en niet als persoon 4.77  

37 Niet dreigen maar consequenties aangeven 4.38  

38 Maatregelen durven uitvoeren 4.54  

41 Niet teveel fixeren op het probleem van het kind 4.23  

13 Positieve van leerling benoemen 4.77  

14 Zo nodig negatief gedrag negeren 4.00  

40 Zelfvertrouwen versterken door positief gedrag te 

benoemen 

4.54  

15 Gewenst gedrag benoemen 4.62  

17 Gewenst gedrag benoemen en belonen 4.46  

    

    

 Gemiddelde over alle 6 clusters en de (variantie) tussen 6 

clusters  

 4.37 (.02) 

 Gemiddelde en variantie over 49 uitspraken  4.36 (.11)  

    

 Stressmaat  .25 
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Bepaling van het aantal clusters en dimensies en de 
benoeming daarvan door Groep 2 
De inhoud in kolom 3 van Tabel 4.2 geeft de termen voor de clusters zoals die 
door de deelnemers genoemd zijn. De termen voor Cluster 1 zijn �Signaleren, 
Observeren, Inventariseren�. De benoeming van dit cluster valt bijna samen met 
de inhoud van de drie individuele uitspraken zelf. Cluster 2 is door de 
deelnemers �Kennis extern� (verzamelen) genoemd. Dit cluster verwijst naar het 
actief gebruiken van externe kennis bronnen ten dienste van oplossingen voor 
probleemgedrag. Cluster 3 heeft als noemer �Nonverbale interactie�. De 
deelnemers doelen op de interactie van de leerkracht met de leerling zonder 
dat daarbij verbale communicatie met de specifieke leerling plaatsvindt. Cluster 
4 is genoemd �Communicatie probleemgedrag in relatie tot 
groep/ouder/omgeving�. Dit cluster bevat uitspraken over het bespreken van 
probleemgedrag met groep en ouders en het mobiliseren daarvan ten behoeve 
van oplossingen. Cluster 5 is genoemd als �Basishouding kindgerichte 
afstemming�. Het bevat de uitspraken met beschrijvingen van activiteiten van de 
leerkracht, waarmee deze probeert te voldoen aan de behoeften van het kind 
en niet noodzakelijk aan die van hem/haar zelf. Cluster 6 is benoemd als 
�Verbale interactie (positief)�. Met deze termen doelen de deelnemers op het 
directe verbale contact van de leerkracht met de leerling. In dit contact 
benadrukt de leerkracht de positieve kwaliteiten van de leerling. 
Ten slotte zijn Cluster 3, Cluster 5 en Cluster 6 bij de zes-clusteroplossing door 
de deelnemers samengevoegd tot één cluster met als benoeming �Het 
handelen en de houding van de leerkracht in de interactie met de leerling� (zie 
Figuur 4.2). 
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De bepaling van de dimensies door Groep 2 
In Figuur 4.2 staan de dimensies weergegeven met pijlen. De 6 clusters, en de 
samenvoegingen daarvan, staan ook in deze figuur.  
Tijdens het benoemen van de dimensies maakte Groep 2 een samenvoeging 
van de door hen in de vorige fase onderscheiden clusters. De samenvoeging 
diende om de dimensies te kunnen benoemen. Deze samenvoegingen van de 
clusters door de interne begeleiders staan eveneens afgebeeld in Figuur 4.2. 

Planmatig - Uitvoering 

Direkte – Indirekte beïnvloeding 

Informatie zoekend - 
Omgevingsbeïnvloeding 

Figuur 4.2: Uitspraken, clusters en dimensies van 
Groep 2 
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De interne begeleiders voegden Cluster 1: �Signaleren, Observeren, 
Inventariseren� samen met Cluster 2: �Kennis extern�. De andere samenvoeging 
is gemaakt met de Cluster 3, Cluster 5 en Cluster 6. Dit werd door hen 
genoemd als �Het handelen en houding van de leerkracht in de interactie met 
de leerling�. De dimensie van dit laatste cluster naar �Kennis extern, Signaleren, 
Observeren, Inventariseren� noemen de interne begeleiders �Planmatig-
Uitvoering�. De dimensie geeft aan dat het handelen in de klas vraagt om 
bezinning en planning en dat deze planning weer leidt tot handelen in de klas. 
Het betreft de planning en het handelen van de leerkracht in de omgang met 
gedragsproblemen.
De dimensie tussen enerzijds Cluster 4: �Communicatie probleemgedrag in 
relatie tot groep/ouders/omgeving� en anderzijds de samenvoeging van Cluster 
3, Cluster 5 en Cluster 6: �Handelen houding van leerkracht in de interactie met 
de leerling�, is door de groep �Directe-Indirecte beïnvloeding van het gedrag van 
leerlingen� genoemd. 
Een derde dimensie is benoemd tussen enerzijds de twee clusters Cluster 1: 
�Signaleren, Observeren, Inventariseren� en Cluster 2: �Kennis extern� en 
anderzijds Cluster 4: �Communicatie probleemgedrag in relatie tot 
groep/ouders/omgeving�. Deze dimensie heeft respectievelijk de polen 
�Informatie zoekend� en �Omgevingbeïnvloeding�. 
De deelnemers meenden ten slotte dat de clusters en dimensies gezamenlijk 
een cirkel of spiraal vormden. In het handelen ontstaan vragen of problemen, 
vervolgens zoekt de leerkracht naar informatie bij externe bronnen, mobiliseert 
groep, ouders en omgeving, handelt in de klas in overeenstemming met deze 
informatie en hulp en doorloopt de cyclus telkens opnieuw. Dit is door hen de 
�reflectieve leerkracht� genoemd. Deze spiraal is in Figuur 4.2 weergegeven met 
de elkaar volgende pijlen. 

4.2.5.3 Resultaten en interpretatie door de interne begeleiders 
Groep 3 

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

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

Nummer Naam van de clusters en inhoud uitspraken: Gemiddelde 

voor 

uitspraken 

Gemiddelde 

voor Cluster 

(variantie) 
    
    

Cluster 1 Open houding naar kind toe  4.00 (.44) 

    

1 Goed luisteren 4.55  

6 Vriendelijk blijven kijken 2.82  

4 Vragen stellen over probleem 4.00  

3 Goed observeren 4.45  

22 Duidelijk zeggen wat je voelt 3.73  

9 Geen negatieve en positieve uitspraken bij voorbaat 4.45  

    
    

Cluster 2 Kind opvatten als zelfstandig individu  3.91 (.19) 

    

2 Kunnen lachen met leerlingen 4.45  

21 Duidelijk zeggen wat je (wilt) dat de leerling doet 4.09  

11 Juist positief gedrag naar kind 4.18  

16 Kwaadheid spelen 3.00  

10 Open vragen stellen 3.82  

24 Uitleg geven waarom je gedrag afkeurt 4.00  

5 Hanteren klasseregels 4.18  

15 In de klas opnieuw bespreken hoe het gegaan is 3.64  

30 Uitleg geven waarom je leerling wel/niet laat 

samenwerken 

3.55  

23 Zo nodig gedrag van leerling afkeurend benoemen en niet 

leerling zelf afwijzen. 

4.45  

18 Individuele afspraken maken 4.09  

20 Zo nodig kunnen afwijken van het lesprogramma 3.45  

    
    

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

voor 

uitspraken 

Gemiddelde 

voor Cluster 

(variantie) 
    
    

19 Vragen aan het kind naar persoonlijke omstandigheden 4.09  

31 Leerlingen laten kiezen uit twee mogelijkheden 3.45  

27 Plaatsen van leerlingen in de klas als preventie 4.00  

28 Klas zo materieel inrichten voor preventie 4.18  

14 Vooraf leerlinggedrag bespreekbaar maken in de klas 3.64  

35 Leerlingen vragen elkaar te accepteren 4.00  

29 Bewust leerlingen laten samenwerken 3.82  

    
    

Cluster 4 Zelfreflectie over het handelen met het kind  3.74 (.07) 
    
8 Voldoende tijd nemen 3.91  

32 Buiten de klas de tijd nemen om na te denken over kind 4.00  

25 Positief gedrag naar anderen benoemen 3.36  

33 Handelingsplan maken voor de aanpak van leerlingen 4.00  

38 Leerkracht handelt naar het gelezene 3.45  

    
    

Cluster 5 Communicatie met de buitenwacht  3.77 (.27) 
    

12 Positief gedrag over kind naar collega�s 3.55  

39 Leerkracht praat met ouders over hun eigen kind 4.27  

13 Onder collega�s vragen doe ik het wel goed 3.40  

17 Ander inschakelen bij te grote emotionele betrokkenheid 3.64  

34 Handelingsplan toelichten aan collega�s 3.91  

37 Leerkracht praat met collega�s over het gelezene 3.00  

40 Actie ondernemen als het niet meer gaat 4.64  

41 Expert raadplegen als het niet meer gaat 4.55  

26 Tegen ouders opkomen voor kind 3.30  

36 Externe bronnen raadplegen m.b.t. gedragsproblemen 3.45  

    

 Gemiddelde over alle 5 clusters en de (variantie) tussen 5 

clusters  

 3.86 (.01) 

 Gemiddelde en variantie over 41 uitspraken 3.86 (.20)  

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

Bepaling van het aantal clusters en dimensies en de 
benoeming daarvan door Groep 3 
Cluster 1 is door de deelnemers benoemd als �Open houding naar kind toe�. In 
dit Cluster staat het uitstellen van een oordeel over een kind of gedrag centraal. 
Ook uitspraak 22: �Duidelijk zeggen wat je voelt� heeft geen oordeelsaspect. 
Uitspraak 10: �Open vragen stellen�, staat weliswaar in Cluster 2, maar ligt dicht 
tegen Cluster 1 aan. 
De interne begeleiders noemden Cluster 2 �Kind opvatten als zelfstandig 
individu�. Dit Cluster bevat uitspraken, waarbij het eigen gedrag van de 
leerkracht bespreekbaar gemaakt en uitgelegd wordt aan de individuele 
leerlingen. �Uitleggen�, �afspraken maken�, �benoemen� en �bespreken� zijn 
termen die opvallen in de uitspraken. 
Cluster 3 is het �Opstellen van een handelingsplan�. Het zijn de uitspraken met 
de planning van activiteiten van de leerkracht om bepaald leerlinggedrag te 
temperen of te voorkomen. Uitspraak 33: �handelingsplan maken voor de 
aanpak van leerling� die in Cluster 4 valt ligt van alle uitspraken van Cluster 4 
het dichtst in de buurt van Cluster 3. 
Cluster 4 is benoemd als �Zelfreflectie over het handelen met het kind�. Het gaat 
om activiteiten van de leerkracht buiten de klas ten behoeve van het handelen 
in de klas. Cluster 5 is de �Communicatie met de buitenwacht�. Hiermee wordt 
gedoeld op communicatie met collega�s, experts en ouders over 
probleemgevallen. Het is de aanspraak van de leerkracht op anderen ten 
dienste van taakgerichte en emotionele steun. 



Criteria van vakgenoten voor het aanwijzen van een expertleerkracht 

111 

Gevoel - Planmatig

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

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

Figuur 4.3: Uitspraken, clusters en dimensies van  
Groep 3 
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De bepaling van de dimensies door Groep 3 
De as (in Figuur 4.3) van Cluster 1: �Open houding naar kind toe� naar Cluster 
3: �Opstellen van een handelingsplan�, is benoemd met de respectievelijke 
polen �Gevoel� en �Planmatig�. De as van Cluster 1 naar Cluster 5: 
�Communicatie met de buitenwacht�, is door de deelnemers benoemd als 
�Houding ten opzichte van de leerlingen� naar �Houding ten opzichte van de 
andere volwassenen�. 
De as van Cluster 3: �Opstellen van een handelingsplan� naar Cluster 4: 
�Zelfreflectie over het handelen met het kind�, is benoemd als �Het voortdurend 
aanpassen en bijstellen van de activiteiten van de leerkracht in de klas�. 

4.2.6  Overeenkomsten en verschillen tussen de drie groepen 
interne begeleiders 

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

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

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

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

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

Gerichtheid op het kind in de problematische situatie 
De drie groepen interne begeleiders hebben specifieke gedragingen van de 
leerkracht genoemd, die gericht zijn op het kind met wie een problematische 
situatie is ontstaan. �Kind opvatten als zelfstandig individu� (Tabel 4.3, Cluster 2) 
stemt overeen met �Verbale interactie� (Tabel 4.2, Cluster 6). Deze twee 
clusters hebben inhoudelijk weer veel gemeen met �Communicatieve 
vaardigheden� (Tabel 4.1, Cluster 3). In dit laatste cluster is uitspraak 5: 
�Afwijzen gedrag. Leerling accepteren� (Tabel 4.1, uitspraak 5) typerend in 
vergelijking met �Zo nodig gedrag van leerling afkeurend benoemen en niet de 
leerling zelf afwijzen� (Tabel 4.3, uitspraak 23) en �Aanspreken op gedrag en 
niet als persoon� (Tabel 4.2, uitspraak 33). 
Het gelegenheid geven tot positieve zelfwaardering van het kind wordt 
gekenmerkt met uitspraken als: �Succeservaring bij oplossen van problemen� 
en �Plezier laten ervaren in het oplossen van problemen� (Tabel 4.1, 
respectievelijk uitspraak 68, en 69). Deze laatste activiteiten beperken zich 
hoofdzakelijk tot de leerling zelf. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.8 Vragenlijstconstructie op basis van uitspraken door 
interne begeleiders 

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

heeft heldere afspraken met kind 

nooit altijd

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

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

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

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

4.3 Studie 2 Rangordening van leerkrachtkenmerken door 
Interne begeleiders 

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

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

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

direct gericht op het kind; 
gericht op de groep; 
gericht op collega�s, ouders, deskundigen; 
gericht op zichzelf. 

� Welke domeinen vinden de interne begeleiders het belangrijkst? 

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

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

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

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

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

De domeinindeling wordt als volgt: 

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

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

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

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

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

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

Procedure 
De taak voor de interne begeleiders bestond uit het rangordenen van de items 
in de mate van belang voor de omgang met gedragsproblemen. De interne 
begeleiders zijn schriftelijk geïnstrueerd. De vraag naar wat de interne 
begeleider belangrijk vindt in de omgang met gedragsproblemen en de vraag 
aan de interne begeleiders naar wat een leerkracht doet met de verschillende 
soorten gedragsproblemen waardoor de interne begeleider hem/haar een 
expert noemt (zie Studie 1), hebben hetzelfde doel. Dit doel is inventarisatie 
van leerkrachtgedragingen die effectief zijn in de omgang met 
gedragsproblemen. Wij hebben in deze studie dus niet expliciet gevraagd naar 
gedrag van een expert, maar naar wat de interne begeleider belangrijk vindt in 
de omgang met gedragsproblemen. Wij hoopten hiermee het doel van de taak 
opvallender te maken voor de interne begeleider. Ook konden op basis van 
deze keuze de instructies voor het invullen van de vragenlijst relatief eenvoudig 
blijven.
De rangordeningstaak voor de interne begeleiders bestond uit de Q-sort 
techniek die onder andere door Van Peet (1998) beschreven is. Bij deze 
techniek is de rangordeningstaak voor de respondent c.q. interne begeleiders 
vereenvoudigd, doordat de stimuli c.q. 36 items in een quasi-normaalverdeling 
geplaatst kunnen worden. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om meerdere 
stimuli een gelijk rangordenummer te geven. Dit zijn de plaatsen of 
rangordeningnummers die over het algemeen in het midden (van de schaal) 
liggen.
Wij verwijzen naar Van Peet (1997) voor de redenen van de keuze van 9 
schaalwaarden, het aantal mogelijkheden om 36 items te plaatsen en de 2 X 
2.5% extremen waarvoor elk één plaatsingmogelijkheid is gereserveerd. De 
gestructureerde keuze uit de verschillende inhoudsuniversa van de items, 
namelijk uit de 5 domeinen in combinatie met het gebruik van de Q-sort, wordt 
door Van Peet (1997) de gestructureerde Q-sort genoemd. Deze methode geeft 
richting aan de analysetechniek. De analyse van de resultaten is onderwerp 
van de volgende paragrafen. 



Criteria van vakgenoten voor het aanwijzen van een expertleerkracht 

129 

4.3.3 Resultaten 
In de volgende paragrafen behandelen wij eerst de descriptieve gegevens van 
de items die gerangordend zijn. Wij komen hierbij tot een gemiddelde 
rangordening van de 36 items over al de interne begeleiders. Bij de 
clusteranalyse verwachten wij de vijf domeinen terug te vinden. Met deze wijze 
van analyseren neigen wij dus meer naar theoriegestuurd dan naar 
datagestuurd (zie Hoofdstuk 3 voor de discussie over de dilemma�s bij de 
keuzes voor verschillende data- of theoriegestuurde methoden van 
onderzoeken). Dit houdt in dat wij de gegevens meer confirmatief dan 
exploratief analyseren. Dit is in overeenstemming met de gestructureerde 
manier van kiezen van de items (Van Peet, 1997). 

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

 Naam en inhoud van items Gemiddeld Variantie 

    
KEURT keurt alleen het gedrag af en niet de leerling 7.02 2.87 

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

6.84 1.62 

HELDAFSP heeft heldere afspraken met kind 6.56 1.39 

GESPRKI gaat in gesprek met kind zelf over probleemgedrag 6.41 2.36 

GEWENST benoemt gewenst gedrag 6.33 1.89 

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

5.92 1.86 

GEDULD toont geduld in de omgang met probleemgedrag 5.92 1.75 

FORMULE formuleert de gedragsregels samen met leerling die 
probleemgedrag vertoont 

5.74 2.23 

OOGCONT maakt oogcontact met leerling waar probleemgedrag 
dreigt 

5.71 1.88 

PLANMAT heeft een planmatige aanpak met probleemgedrag 5.64 3.45 

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

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

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

5.38 3.76 

SIGNAL let op signalen wat betreft problemen 5.34 1.83 

LEERSTOF organiseert de leerstof op basis van succeservaringen 
voor leerlingen 

5.14 2.41 
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 Naam en inhoud van items Gemiddeld Variantie 

    
MABESPR maakt probleemgedrag in de groep bespreekbaar 5.06 1.64 

OVERLEGK formuleert de gedragsregels in overleg met leerlingen 5.03 2.26 

NEGEERT negeert zonodig negatief gedrag 4.92 2.04 

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

4.81 1.95 

AFWYPLAN kan afwijken van vooropgezet plan ten aanzien van 
probleemgedrag 

4.62 1.64 

ORGZITPL organiseert de zitplaatsen van de leerlingen rekening 
houdend met probleemgedrag 

4.59 1.94 

BETGROEP betrekt de groep bij het oplossen van probleemgedrag 4.51 2.42 

ZOEKINF zoekt verdere informatie bij niet passende 
gedragingen van leerlingen 

4.43 2.25 

HANDREP toont een handelingsrepertoire in de omgang met 
probleemgedrag 

4.41 3.34 

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

4.41 2.35 

REAHUMORreageert met humor op probleemgedrag 4.40 4.62 

SAMWERK organiseert de samenwerking van leerlingen rekening 
houdend met probleemgedrag 

4.39 1.38 

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

4.33 2.19 

DREIGT dreigt weinig met straf 4.27 2.63 
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 Naam en inhoud van items Gemiddeld Variantie 

    
HOGEIS stelt hoge eisen aan zichzelf in het omgaan met 

probleemgedrag 
4.27 3.38 

EIGFOUT geeft eigen fouten toe naar leerlingen 4.20 2.27 

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

4.15 1.68 

RELEFF relativeert de effecten voor zichzelf bij 
probleemgedrag van een leerling 

3.87 2.35 

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

3.55 2.95 

BEKBEP bekent zijn eigen beperkingen naar collega's 3.48 1.75 

CULTUUR houdt rekening met cultuurverschillen tussen school 
en thuis 

3.40 1.96 

    

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

                         Herschaalde afstand tussen de vragen en clusters 

                 0         5        10        15        20        25 

                 +---------+---------+---------+---------+---------+ 

Vraag                Nr.
  OBSERV      5   ����������
  SIGNAL      6   ��       �������
  OOGCONT    26   ����������     ���
  GEDULD     24   ���������������� ���
  NEGEERT    31   ������������������ �������
  LEERSTOF   28   ��������������������     �����
  SCHOLEI     8   ��������������������������   �������
  JIJOOK      9   ������������������������������     �
  HELDAFSP   27   ����������                         �
  BENADRUK   32   �������� �����                     �
  GEWENST    33   ����������   ���                   ���������������
  GESPRKI    14   �������������� �����               �             �
  OVEROUD    21   ����������������   �������         �             �
  FORMULE    35   ��������������������     �������   �             �
  KEURT      36   ��������������������������     �����             �
  PLANMAT    25   ��������������������������������                 �
  BEKBEP      1   ������������                                     �
  EIGGEDR     3   ����       �������                               �
  ZOEKINF     7   ������������     ���                             �
  RELEFF     10   ������������������ �����                         �
  EIGFOUT    13   ��������������������   ���                       �
  CULTUUR     2   ������������������������ �������                 �
  OVERORTH   11   ��������������������������     �                 �
  ORGZITPL   19   ����������                     �                 �
  SAMWERK    23   ����     ���                   �                 �
  MABESPR    12   ���������� ���                 �                 �
  BETGROEP   15   ������������ ���               �                 �
  AFWYPLAN   18   �������������� �               ���               �
  OVERIB      4   ������������������             � �               �
  OUDERS     20   ���������������� ���           � �               �
  OVERLEGK   30   ������������������ ���         � �               �
  MOGELIJK   29   �������������������� �����     � �����������������
  DREIGT     34   ���������������������� ��� � �
  HANDREP    22   �������������������������� ����� �
  HOGEIS     16   ����������������������������     �
  REAHUMOR   17   ����������������������������������
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De items die dicht bij elkaar geplaatst zijn, staan op de herschaalde afstanden 
eveneens dicht bij elkaar. Zo staan OBSERV (neemt de tijd om te observeren 
wat er aan de hand is) en SIGNAL(eren) dicht bij elkaar. OOGCONT(act) staat 
weer verder van deze twee items af. Op de herschaalde afstand (25) zijn alle 
items ondergebracht in één cluster. 
Bij de bepaling van het aantal te kiezen clusters bestaan twee extremen: de 
keuze voor alle afzonderlijke items tegenover de keuze voor één cluster. Bij de 
keuze voor het aantal clusters laten wij ons leiden door drie aspecten: 1) de 
inhoud van de items in relatie tot de vijf clusters die wij in de inleiding behandeld 
hebben. 2) de structuur op basis van de rekenkundige algoritmes. 3) de 
interpreteerbaarheid van de clusters. 

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

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

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

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

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

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

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

Tabel 4.6: Gemiddelde score van de vier Clusters 
Cluster Aantal 

items
Gemiddelde

Standaard 
afwijking

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

7 6.14 .66 

4) Gericht op context 13 4.80 .68 
    

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

4.3.4 Conclusie en discussie van Studie 2 

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

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

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

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

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


