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5 Reacties van leerkrachten op scenario�s met 
gedragingen van leerlingen 

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

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

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

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

Probleem- 
definiëring 

Groep/school
-kenmerken 

Leerkracht- 
kenmerken 

Leerling- 
kenmerken 

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

Ongeremd-Terughoudend; Gesloten-Vrijpostig; 
Volgzaam-Bazig; Zelfoverschattend-Zelfonderschattend. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 = .20. Deze waarden vallen binnen het bereik van .05 tot .20, die door 
Veldhuijzen & Kleintjes (1993) is genoemd. 
Bij een relatief hoge intraklasse correlatie draagt de score op een (extra) 
vignet weinig bij tot nieuwe informatie. Dus veel waarnemingen op laag 
niveau zijn minder noodzakelijk bij een hoge intraklasse correlatie 
(Veldhuijzen & Kleintjes, 1993). Bij een hoge intraklasse correlatie zal de 
vereiste of gewenste verhoogde informatie gecompenseerd moeten worden 
door meer waarnemingen op hoger niveau. Gegeven de andere waarden 
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van formule 1A, is een hogere waarde voor c (groter aantal leerkrachten) 
nodig, als de intraklasse correlatie toeneemt. Dus met de keuze voor de 
relatief hoge intraklasse correlatie van .25, hebben wij een veilige keuze 
gemaakt voor de bepaling van het aantal vignetten en het aantal 
leerkrachten. 
 
-A priori bepaling van de precisie 
De precisie (�) is de nauwkeurigheid, waarmee een parameter geschat 
wordt. Het is de verhouding van de standaardfout (SE) van de schatter en de 
standaardafwijking van de variabele in de populatie (�). Zonder deze twee 
waarden te weten, kan vooraf de eis gesteld worden dat de standaardfout 
ten hoogste .10 is van de standaardafwijking van de variabele (Veldhuijzen & 
Kleintjes, 1993). Gegeven de andere waarden van formule 1A, is een hogere 
c nodig als een grotere precisie vereist wordt. 
 
Vullen wij in formule 1A in de waarden voor de a priori schattingen en 
bepalingen en vereisten, dan komen wij tot  
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 c =29.68, afgerond naar 30 leerkrachten. 
 
Deze berekening van het aantal waarnemingen op het hoogste niveau, vraagt 
dus om een aantal a priori schattingen die mogelijk niet secuur genoeg zijn. 
Vandaar dat het aantal van 30 leerkrachten de (voorlopige) ondergrens is. 
Hox (1998) en Snijders & Bosker (1999) geven andere vuistregels om de 
steekproefgrootte te bepalen. Deze vuistregels houden ook rekening met 
specifiek beoogde effecten. Hox geeft een aantal vuistregels voor de bepaling 
van de steekproefgroottes N1 voor het laagste niveau en N2 voor het hoogste 
niveau. De gunstige steekproefgrootte en de verhouding tussen N1 en N2 
hangen mede af van de onderzoeksvraag en dus van de interesse van de 
onderzoeker. Zo stelt Hox de ‘N2/N1=50/20 regel’ voor, als de interesse of 
nadruk ligt op onderzoek naar de zogenaamde ‘cross-level’ interacties. Ook 
Snijders & Bosker (1999) geven een dergelijk advies door te wijzen op het 
negatieve profijt, in de zin van een hoge standaardfout bij een hoge N1, bij de 
nadruk op ‘cross-level’ interacties. Ook zij adviseren globaal de 50/20 regel in 
dit geval. 
Aangezien wij onder meer geïnteresseerd zijn in de ‘cross-level’ interacties, 
waarvan wij in latere paragrafen uitleg geven, zullen wij ook minimaal een N2 
van 50 leerkrachten nodig hebben bij een N1 van 16 vignetten. Op basis 
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daarvan, en een geschatte respons van 30%11, benaderen wij ongeveer 75 
scholen. Elke school is dan vertegenwoordigd door één interne begeleider, 
die twee collega-leerkrachten beoordeelt. Deze twee leerkrachten beoordelen 
de vignetten. 
 
5.2.3 Inhoud van de vignetten 
Bij de keuze van het leerlinggedrag, verwerkt in de vignetten, beogen wij 
(uiteraard) veel spreiding op de responsvariabelen. Ter optimalisering van 
deze spreiding houden wij rekening met de intensiteit, de duur, de frequentie, 
de omvang en het soort gedrag (Van der Ploeg, 1990; Hunt & Marshall, 
1998). Wij geven allereerst de uitkomst van de samenstelling van een vignet. 
Daarna behandelen wij de redenen voor de keuze van de inhoud. Daartoe 
geven wij argumenten voor de keuze van leerlinggedragingen, de duur van 
het gedrag en de sekse van de leerling in het vignet. Vervolgens behandelen 
wij de keuze voor de beperking tot acht van de (leerling)gedragsdimensies. 
In Figuur 5.1 staat een voorbeeld van een vignet met bovenstaande 
kenmerken en één van de acht responsmogelijkheden, namelijk ‘dit gedrag 
vind ik: totaal niet ---- totaal wel problematisch’. Voor de overige zeven 
mogelijkheden tot reacties op deze vignetten verwijzen wij naar paragraaf 
5.2.4. 

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

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

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

   Praat voor de beurt 
   Eigenwijs 

   Werkt onverstoorbaar 
   Blijft doorgaan ook bij tegenslag 

   Kan moeilijk ongelijk bekennen 
   Protesteert niet tegen overslaan 

   Wordt kwaad als dwarsgezeten wordt 
   Zit erg in over eigen fouten 
 
 

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

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

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

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

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

Emotionele stabiliteit
Onevenwichtig - Onbewogen 
(wordt kwaad als - (ergert zich er niet aan als 
dwarsgezeten wordt) - dwarsgezeten wordt) 
 
Zwaartillend - Onverschillig 
(zit erg in over eigen fouten) - (reageert laconiek op 
  eigen fouten) 



Expertleerkrachten in de omgang met probleemgedrag 

 

 166 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nummer Dimensie Gem. 
(Sd.) 

1 2 3 4 5 6 
 

7 

1 Ongeconcentreerd/ 
Geconcentreerd 
 

16.98 
(10.5) 
  

       

2 Zwaartillend/ 
onverschillig 
 

16.50 
(8.9) 
 

.773       

3 Onevenwichtig/ 
Onbewogen 
 
 

12.25 
(8.3) 
 

.017 .010      

4 Egoïstisch/ 
Onzelfzuchtig 
 

12.11 
(6.4) 
 

.020 .016 .923     

5 Gemakzuchtig/ 
Ambitieus 
 

11.64 
(5.9) 
 

.002* .001* .705 .697    

6 Ongeremd/ 
Terughoudend 
 

11.25 
(7.1) 
 

.002* .006 .522 .483 .781   

7 Bazig/ 
Volgzaam 
 

10.07 
(5.8) 
 

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

8 Onbehouwen/ 
Voorkomend 

9.43 
(5.7) 
 

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

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

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

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



Reacties van leerkrachten op scenario’s met gedragingen van leerlingen 
 

 179 

Tabel 5.2:  Ladingen van de items met betrekking tot de 
‘Beschikbaarheid van hulp’ op twee factoren 

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

.73 .34 

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

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

19� = 30, p > .051, welk duidt op een passend model. De twee 
factoren correleren (r = .36) middelmatig sterk (Cohen, 1988). Dit kan als een 
redelijke mate van steun voor concurrente validiteit beschouwd worden. 
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De eigen beleving van de mate van overleg van een leerkracht, verschilt dus 
eniger mate met de perceptie van de interne begeleider. Op de door de 
leerkracht zelf ingevulde vijf items betreffende de mate van overleg hebben 
wij een 1-factormodel gepast. Deze geeft een verklaarde variantie van 43% 
en een 2

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

leerkracht’ op de twee factoren.  
 Factor 

1 
Factor 

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

.69 .15 

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

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

 

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

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

 Extractie Methode: Maximum Likelihood. 
Rotatie: ongeroteerd 

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

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

2
u ). De 

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

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

2
e ) verklaard wordt. 

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

2
u  ) van ‘Capaciteit’ moeten verklaren. 

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

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

2  ��/ ( tussen
2 + binnen

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

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

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

2
u  en binnen de leerkrachten 0

2
e . De formule 

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

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

2u  en 8
2u ), die 

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

Model Parameter Schatting 
Log 
likelihood 

Deviantie: 
  

     

Intercept  
only 

  2075.60  

     

 B0ijconstante 

2e0 

2u0 

.000 (.098) 

.497 (.024) 

.502 (.101) 

  

     

Leerling-
gedrag 

  1912.58 ,02.1632
13 	��  

000.�p  
     

 B0ijconstante 

2e0 

2u0 

.000 (.098) 

.370 (.019) 

.510 (.101) 

 

  

 B1ongeremd ij  .081 (.020)   

 B2bazig ij  .050 (.020)   

 B3ongeconcentreerd ij  .137 (.020)   

 B4gemakzuchtig ij  .085 (.020)   

 B5egoïstisch ij  .122 (.020)   

 B6onbehouwen ij  .044 (.020)   

 B7jonevenwichtig ij  

2u7 

.099 (.030) 

.026 (.009) 

 

  

 B8jzwaartillend ij  

2u8 

.041 (.031)ns 

.030 (.010) 

  

     

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

 
Model Parameter Schatting Likelihood Deviantie:  

 
Leerlinggedrag B0ijconstante  

2e0 

2u0 

 

.370 (.019) 

.362 (.073) 

 

1912.58  

     
Leerlinggedrag 
met leerkracht-
variabelen 
afzonderlijk 

    

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

  1901.08 ,50.112
2 	��  

05.�p  

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

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

vignetvariabelen en de contextvariabelen. 
Model Parameter Schatting Likelihood Deviantie: 

  
     
Leerlinggedrag   1912.58  
     
 B0ijconstante 

2e0 

2u0 

 .370 (.091) 

 .461 (.091) 

  

Leerlinggedrag 
met context 
variabelen 
afzonderlijk 

    

 B9Groepgrootte j   .142 (.096)*ns   

 B9Beschikbare hulp j   .167 (.095)*ns   

 B9Schoolgrootte j   .057 (.097)*ns   

 B9Gewogenleerlingen j  -.021 (.098)*ns   

     

Leerlinggedrag 
groepering op 
schoolniveau 

  1912.58 ,54.12
2 	��  

46.�p  

 B9Difscho1 -.455 (.530)**ns   

 B10Difscho2  .589 (.508)**ns   

     
     

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

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

2
u  van jB8  van 

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

2
u  en  8

2
u ) verklaard kunnen worden door opname van variabelen op 

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

2
u ) in de parameterschatting van jB7  

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

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

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

2
u  en 8

2
u  significant dalen. De 

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

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

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

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

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

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

eigenschap 
Rangnummer 

Holistisch 
Rangnummer 

Analytisch 
    

Ongeconcentreerd/ 
Geconcentreerd 

Werkhouding 1 1 

Zwaartillend/ 
Onverschillig 

Emotionele 
stabiliteit 

2 8 

Onevenwichtig/ 
Onbewogen 

Emotionele 
stabiliteit 

3 3 

Egoïstisch/ 
Onzelfzuchtig 

Aangenaam gedrag 4 2 

Gemakzuchtig/ 
Ambitieus 

Werkhouding 5 4 

Ongeremd/ 
Terughoudend 

Extraversie 6 5 

Bazig/ 
Volgzaam 

Extraversie 7 6 

Onbehouwen/ 
Voorkomend 

Aangenaam gedrag 8 7 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


